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Α ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

1.1.2012-31.12.2012 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική 
περίοδο της χρήσεως 2012 (1.1.2012-31.12.2012).  
 
Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο 
στοιχεία και δηλώσεις στην οικονοµική έκθεση που αφορά τη χρήση 2012.  

 
Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως 
 
Α. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Ιστορικό υπαγωγής της  µητρικής εταιρείας στο αρ.99 του Ν.3588/2007 
 
 Στη συνέχεια της παρούσας Έκθεσης κρίνουµε σκόπιµο να επαναλάβουµε τα γεγονότα που συνέβησαν κατά το τελευταίο τρίµηνο 
του 2008, δεδοµένου ότι αποτέλεσαν την αφετηρία για την δυσχερή οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εταιρείες 
του οµίλου µέχρι και σήµερα.  
 
Το 2008 η παγκόσµια οικονοµία διαταράχθηκε σε ύψιστο βαθµό . Οι εξελίξεις ειδικά στο Β εξάµηνο του έτους 2008,  
χαρακτηρίσθηκαν αναπάντεχες και δυσάρεστες για την παγκόσµια οικονοµία µε το ξέσπασµα µιας πρωτοφανούς κρίσης, κυρίως 
στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα , σηµατοδοτώντας έτσι την αλλαγή µιας ολόκληρης εποχής. Οι επιπτώσεις της 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης εντάθηκαν κατά την διάρκεια του 2009 µε απροσδιόριστες µελλοντικές συνέπειες.  
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας ήδη από το έτος 2008 παρουσίαζε σηµαντική κάµψη στην τιµή διάθεσης ενός εκ των κυρίων 
προϊόντων του (τσιπούρα). Η συνεχής αύξηση της παραγωγής που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια δηµιούργησε συνθήκες 
υπερπροσφοράς, η οποία δεν µπορούσε να απορροφηθεί από τις υπάρχουσες αγορές οι οποίες  εµφάνιζαν  φαινόµενο κρίσης 
τιµής.  
Έτσι το φαινόµενο της χαµηλής τιµής των προϊόντων στο Β εξάµηνο κάθε έτους, τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασµό µε την 
αύξηση του κόστους παραγωγής, επέφερε σηµαντικούς περιορισµούς ρευστότητας στους εταιρείες του κλάδου. 
Επίσης η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση που αναφέραµε παραπάνω, είχε επηρεάσει σηµαντικά τα πιστωτικά ιδρύµατα-κυρίως τις 
τράπεζες-και τον τρόπο αξιολόγησης από αυτά  όλων των κλάδων και ειδικά του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας.   
Οι Τράπεζες αναθεωρώντας την συναλλακτική τους στάση, υιοθέτησαν στάση σχεδόν πλήρους περιορισµού ρευστότητας προς  τις 
εταιρείες του κλάδου.             
Ειδικά για την ρευστότητα της µητρικής εταιρείας και του συνόλου των εταιρειών του οµίλου στο δυσµενές αυτό περιβάλλον οι 
χρηµατοοικονοµικές συνέπειες ήταν έντονες , άµεσες και απρόβλεπτες στην έκτασή τους. 
Η µητρική εταιρεία βάσιζε την επάρκεια  της ρευστότητας της στην ύπαρξη κυρίως βραχυπροθέσµων χορηγήσεων σε επτά  
Ελληνικές τράπεζες στις οποίες διατηρούσε επαρκή όρια δανείων µε κάλυψη επιταγών πελατών, υποθήκες ακινήτων, ενέχυρα 
ιχθυοπληθυσµού αλλά και σε ανοικτό υπόλοιπο λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας που κατείχε. Το ανοικτό υπόλοιπο ανέρχονταν 
σε 25% περίπου των ορίων δανειοδότησης.  
Από την 14η Σεπτεµβρίου 2008 και εφεξής , τα προβλήµατα ρευστότητας διογκώθηκαν καθώς οι πιστώτριες τράπεζες απαίτησαν 
από την διοίκηση της µητρικής εταιρείας πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις ενώ στη συνέχεια «πάγωσαν» την περαιτέρω 
χρηµατοδότηση. 
 

Πιο αναλυτικά οι αιτίες του προβλήµατος της τραπεζικής χρηµατοδότησης είναι οι εξής : 
 
• Μη έγκριση κοινοπρακτικού δανείου 
Από τον Απρίλιο 2008 η διοίκηση της µητρικής εταιρείας ήταν σε επαφές µε την Εµπορική Τράπεζα και EFG Eurobank οι οποίες 
προσφέρθηκαν να οργανώσουν την έκδοση ενός κοινοπρακτικού δανείου ύψους 18.000.000 ευρώ στο οποίο θα συµµετείχαν οι 
περισσότερες τράπεζες που η µητρική εταιρεία συνεργάζεται και το οποίο θα χρησιµοποιούσε για κεφάλαιο κίνησης. Και ενώ η 
διοίκηση από τον Αύγουστο 2008 ανέµενε την τελική και τυπική έγκριση της διοργανώτριας τράπεζας, θεωρώντας την έκδοση του 
δανείου δεδοµένη, η επικεφαλής Εµπορική Τράπεζα µετά από 5 µήνες προετοιµασίας µας,  γνωστοποίησε την 14η Σεπτεµβρίου 
2008 ότι δεν επιθυµεί να συνεχίσει την διοργάνωση του δανείου εξ αιτίας της δεδοµένης αρνητικής συγκυρίας της αγοράς.   
 
• Επιπλέον απαίτηση για κάλυψη εγγυήσεων των δανειακών συµβάσεων  
Η µητρική εταιρεία έναντι των τραπεζικών της ορίων έδινε σε εγγύηση µεταξύ των άλλων και επιταγές πελατείας, ενώ το ανοικτό 
υπόλοιπο χωρίς κάλυψη εγγυήσεων ανέρχονταν µόνο σε 25 % περίπου επί του συνόλου των βραχυπροθέσµων δανειακών 
συµβάσεων. Οι περισσότερες από τις συνεργαζόµενες τράπεζες  µετά την ακύρωση της διοργάνωσης του κοινοπρακτικού δανείου 
απαίτησαν επιπλέον εγγυήσεις για κάλυψη των δανειακών συµβάσεων. Η µητρική εταιρεία έδωσε εγγυήσεις επιταγών πελατών 
αξίας 900.000,00  ευρώ περίπου, ποσό το οποίο δεν ικανοποίησε τις τράπεζες και διέκοψαν τις χρηµατοδοτήσεις.  
Τα ανωτέρω γεγονότα περιόρισαν σηµαντικά το κεφάλαιο κίνησης και κατέστησαν δυσχερή το επιχειρηµατικό προγραµµατισµό 
της µητρικής εταιρείας. 
 

Η διοίκηση της µητρικής εταιρείας συνεκτιµώντας την δυσχερή αυτή θέση και τις υπάρχουσες επιλογές αναζήτησε την πιο 
ενδεδειγµένη λύση για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της, την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου µε γνώµονα 
την προστασία του επενδυτικού κοινού, των εργαζοµένων και όλων των συνεργαζοµένων µε την όµιλο.  
Στα πλαίσια αυτά αποφασίσθηκε η µητρική εταιρεία να ακολουθήσει την διαδικασία συνδιαλλαγής που προβλέπει το άρθρο 99 του 
Ν.3588/2007, καταθέτοντας ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την  µε γενικό αριθµό 192201/20.10.2008 αίτηση 
υπαγωγής και λήψεως προληπτικών µέτρων και προστασίας.  
Μετά από όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες, το Εφετείο Αθηνών µε την υπ’ αριθ.1851/12.4.2010 απόφασή του, έκανε δεκτή την 
αίτηση της µητρικής εταιρείας και επικύρωσε την συµφωνία συνδιαλλαγής της εταιρείας µε τους πιστωτές της.  
Η επικύρωση της συµφωνίας επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσµατα : α) επέρχεται το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής και του 
έργου του µεσολαβητή, β) προσωρινά, κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας αναστέλλονται τα µέτρα, ατοµικής αναγκαστικής 
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εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν τη σύναψη της συµφωνίας συνδιαλλαγής, 
γ) κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας συνδιαλλαγής αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά του 
οφειλέτη, δ) αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή κώλυµα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη, πριν από την 
έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής, ε) αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσµίες άσκησης και παραγραφής, υπό τις οποίες 
τελούν οι απαιτήσεις των συµβαλλοµένων πιστωτών, στ) αναστέλλεται για περίοδο έξι µηνών από την έκδοση της απόφασης, η 
λήψη κάθε µέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συµπεριλαµβανοµένης της κήρυξης της πτώχευσης, ζ) η συµφωνία 
δεσµεύει µόνο τον οφειλέτη και τους πιστωτές που την υπόγραψαν. 
Η συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της µητρικής εταιρείας και των πιστωτών της   προβλέπει  την εξόφληση των υποχρεώσεων 
της : α). προς τις Τράπεζες εντός χρονικού διαστήµατος από 2 έως 15 έτη και β) προς τους λοιπούς πιστωτές  ανάλογα µε το ποσό 
του χρέους, εντός χρονικού διαστήµατος από 2 έως 10 έτη.  
 
2. Επισηµάνσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2012 – 31.12.2012 
 
2.1. Επισηµάνσεις επί των αποτελεσµάτων και του Ισολογισµού  
 
Η εταιρεία στην αναφερόµενη περίοδο του 2012 όπως και την αντίστοιχη περίοδο του  2011 δεν δραστηριοποιήθηκε 
Αποθέµατα 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα καθόσον η εταιρεία είναι σε αδράνεια. 
Καθαρή θέση 
Η καθαρή θέση της εταιρείας µειώθηκε σε -50 χιλ. ευρώ από -32 χιλ. ευρώ το 2011.  
 
2.2.Τρέχουσα δραστηριότητα    
 
Η εταιρεία στην αναφερόµενη περίοδο του 2012 όπως και την αντίστοιχη περίοδο του 2011 δεν δραστηριοποιήθηκε. Το ίδιο ισχύει 
έως και σήµερα. 
 
3. Εκτίµηση της µελλοντικής πορείας  
 

Τον ∆εκέµβριο 2011 τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.» ,  «ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», 
«ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ» και «ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E» αποφάσισαν την συγχώνευση τους  δι΄απορροφήσεως των τριών 
τελευταίων από την πρώτη µε τις διατάξεις του Ν.2166/93. Η εν λόγω συγχώνευση ανεστάλη µετά την δηµοσίευση του Ν. 
4072/2012 γιατί κρίθηκε συµφέρουσα η συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών να γίνει µε απορροφώσα εταιρεία την εταιρεία 
«ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E» αντί της εταιρείας «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.»  και ως εκ τούτου τον ∆εκέµβριο 2012 τα 
∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών «ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E»,  «ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», και 
«ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ»   αποφάσισαν την συγχώνευση τους  δι΄απορροφήσεως των δύο τελευταίων από την πρώτη µε τις διατάξεις 
του Ν.2166/93. 
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαµήνου του 2013. Η συγχώνευση στοχεύει 
στην µείωση του διοικητικού κόστους.  

 
 

4. Εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την συνέχιση της δραστηριότητας και των εργασιών της 
Εταιρείας 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας µε την ως άνω προϋπόθεση κατάρτισε τις οικονοµικές καταστάσεις βάσει της αρχής της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας(Going concern). 
 
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
 
Ειδικότερα οι κίνδυνοι αυτοί , είναι οι ακόλουθοι:  
• ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ-ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  
Εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρθηκαν παραπάνω η εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα χρηµατοδοτήσεων από τις Τράπεζες.  
 
• ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΠIΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
Η εταιρεία δεδοµένου ότι ο βασικός πελάτης της είναι η µητρική εταιρεία έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου µε 
συνέπεια τυχόν αδυναµία της µητρικής εταιρείας για εξόφληση των υποχρεώσεων της θα επιφέρει δραστικό πλήγµα στην 
ρευστότητα της εταιρείας. 
• ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
Κίνδυνος αποθεµάτων 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα 
 
• ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
∆εδοµένου ότι η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε άλλο νόµισµα εκτός του ευρώ δεν υπόκειται σε συναλλαγµατικούς κινδύνους.  
 
• ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
Τα απρόβλεπτα γεγονότα που έλαβαν χώρα για την µητρική εταιρεία και  που αναφέρονται εκτενώς παραπάνω είχαν ως 
συνέπεια η εταιρεία να βρίσκεται σε δυσχερή θέση όσον αφορά την ρευστότητα. 

 
Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 
 
Από την ηµεροµηνία λήξεως της χρήσεως 2012 (31.12.2012) και µέχρι σήµερα δεν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα που να έχουν 
σηµαντική επίπτωση  στις οικονοµικές  καταστάσεις. 
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∆. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες για την περίοδο 1/1/2012-31/12/2012 έχουν ως εξής : 
 

Μητρική Θυγατρικές Ecofeed Σύνολο

Έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα 5.004,00 0,00 0,00 5.004,00
Απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις 19.667,14 0,00 0,00 19.667,14
Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών 0,00 0,00

Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ

 
 
                                                       
 

Βριλήσσια 29 Μαρτίου 2013 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

Lewis Nigel                                                  

Αρ.∆ιαβ. 704482770 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι 

οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 

τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για 

το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 

των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής 

µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική 

θέση της Εταιρείας «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έµφαση Θέµατος 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση Νο 2.1. "Πληροφόρηση για την 

εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας και διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου" που παρατίθεται στην Ετήσια Οικονοµική 

Έκθεση, στην οποία γίνεται αναφορά στα εξής: α) στο γεγονός ότι η µητρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω των σοβαρών προβληµάτων ρευστότητας, υπήχθη στις διατάξεις 

του άρθρου 99 Ν.3588/2007, β) στο γεγονός ότι η εταιρεία παραµένει ανενεργή και οι σωρευµένες ζηµίες έχουν καταστήσει τα 

ίδια κεφάλαια αρνητικά µε συνέπεια να συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920. Τα δεδοµένα αυτά 

καθώς και η ύπαρξη ζηµιών στη χρήση 2012 αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις για αδυναµία  συνέχισης της δραστηριότητας της 

εταιρείας. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 

τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

 
Αθήνα 29 Μαρτίου 2013 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ανδρέας ∆. Τσαµάκης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 17101 
 
 
 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ 
Πατησίων 81 & Χέυδεν, 104 34 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 111 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου - 31ης ∆εκεµβρίου  2012 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΣΗΜ 31/12/2012 31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό:
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 2.2 30.349,80 32.091,99
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξίες 0,00 0,00
Συµµετοχές 0,00 0,00
Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού  30.349,80 32.091,99
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα 0,00 0,00
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 0,00 0,00
Λοιπες απαιτήσεις 2.4 6.015,23 4.134,43
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00 0,00
Ταµειακά διαθέσιµα 2.3 2,71 8,72
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 6.017,94 4.143,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.367,74 36.235,14

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο         2.8 146.720,00 146.720,00
Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                0,00 0,00
Αποθεµατικά 0,00 0,00
Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον -196.796,38 -178.496,53
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.5 -50.076,38 -31.776,53

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµα δάνεια 0,00 0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 0,00
Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 0,00 0,00
Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 0,00 0,00
Αναβαλλόµενοι φόροι                     2.11 6.070,10 6.404,35
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 2.6 6.070,10 6.404,35
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 80.140,92 61.607,32
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 0,00 0,00
Φόροι πληρωτέοι 233,10 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 2.7 80.374,02 61.607,32
Σύνολο Υποχρεώσεων 86.444,12 68.011,67
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 36.367,74 36.235,14

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ισολογισµών.  
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

2.1  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (κατ’ είδος εξόδου. ∆ΛΠ 41) 
1/1 - 31/12/12 1/1 - 31/12/11

Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων  έναρξης περιόδου
ΣΗ
Μ 0,00 0,00

Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τέλους περιόδου 0,00 0,00
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

Πωλήσεις Εµπορευµάτων-Λοιπών Αποθεµ-Υπηρεσιών 0,00 0,00
Αναλώσεις αποθεµάτων για Παραγωγή-Εµπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών 0,00 0,00
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 12.104,00 7.204,00
Λοιπά έξοδα 2.283,55 2.349,30
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 66,01 192,00
Αποσβέσεις 1.742,19 1.742,20
Λοιπά έσοδα -1,31 -1,68
Λοιπά έξοδα 2.331,95 9.113,12
Μείον -Συν κόστος ιδιοπαραγωγής 0,00 0,00
Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων -18.526,39 -20.598,94
Φόρος εισοδήµατος και διαφορές φορολογικού ελέγχου 2.10 -226,54 -117,92
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους -18.299,85 -20.481,02

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -18.299,85 -20.481,02

Τα Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους κατανέµονται σε:
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -18.299,85 -20.481,02
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατανέµονται σε :  
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -18.299,85 -20.481,02
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη ανα µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 2.9 -0,1397 -0,1563  

 

2.2  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (κατά λειτουργία) 

ΣΗΜ. ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Επίπτωση επιµέτρησης ΒΠΣ στην εύλογη αξία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆απάνες ανάπτυξης ΒΠΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μικτά αποτελέσµατα δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -16.129,74  -11.295,50

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00 0,00
-16.129,74 -11.295,50

Λοιπά Οργανικά έσοδα-έξοδα 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα -64,70 -190,32

Λοιπά ανόργανα έσοδα-έξοδα -2.331,95 -9.113,12

Κέρδη προ φόρων -18.526,39 -20.598,94

Φόρος εισοδήµατος 2.10 226,54 117,92

Καθαρά κέρδη/ζηµίες (µετά από φόρους) -18.299,85 -20.481,02

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -18.299,85 -20.481,02

Τα Καθαρά Κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους κατανέµονται σε:

    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -18.299,85 -20.481,02

    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατανέµονται σε :

    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -18.299,85 -20.481,02

    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –

βασικά (σε Ευρώ) 2.9 -0,1397 -0,1563

1/1 - 31/12/12 1/1 - 31/12/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» 
 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                   
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1

η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2012 10

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Αποθεµατικό Υπόλοιπο

Mετοχικό Υπέρ το Κερδών Σύνολο
Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο

Υπόλοιπο 01/01/2011 146.720,00 0,00 0,00 -158.015,51 -11.295,51

Κέρδη περιόδου -20.481,02 -20.481,02
Υπόλοιπο 31/12/2011 146.720,00 0,00 0,00 -178.496,53 -31.776,53

Κέρδη περιόδου -18.299,85 -18.299,85
Υπόλοιπο 31/12/2012 146.720,00 0,00 0,00 -196.796,38 -50.076,38

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των καταστάσεων µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

 

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

31/12/2012 31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων -18.526,39 -20.598,94
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 1.742,19 1.742,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 66,01 192,00
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 0,00 0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.880,80 15.748,14
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 18.766,70 3.249,64
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -66,01 -192,00
Καταβεβληµένοι φόροι -107,71 -133,04
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστιριότητες (α) -6,01 8,00

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Απόκτηση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00
Αγορά ενσώµατων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 0,00 0,00
Tόκοι εισπραχθέντες -- Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 0,00 0,00
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστιριότητες (β) 0,00 0,00

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστιριότητες (γ) 0,00 0,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -6,01 8,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 8,72 0,72
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2,71 8,72  

 
 
 

∆. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  

 
1.1. Iστορικό 
 
Η «Θαλάσσιο Πάρκο Αιγαίου Ανώνυµη Εταιρεία» είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων 
Εταιριών. Ιδρύθηκε το 2000 (Φ.Ε.Κ. 11567/8.1.2001).  
Η έδρα της Εταιρείας  βρίσκεται στο ∆ήµο Bριλησσίων Αττικής. Τα γραφεία της, στεγάζονται  στη οδό Λ Πεντέλης 48  Βριλλήσια. 
Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 
47380/01ΑΤ/Β/00/453/02. Ο σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της, έχει ως   εξής: 
H ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεως εγκαταστάσεων εκτροφής και εµπορίας ιχθύων επί µισθωµένων θαλασσίων χώρων και κάθε 
άλλη συναφή εµπορική δραστηριότητα και εκµετάλλευση. 
Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, σήµερα, η εταιρεία είναι ο κλάδος ιχθυοκαλλιεργειών, µονάδες παραγωγής . 
Σύµφωνα µε τη Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 2003) της Ε.Σ.Υ.Ε. το αντικείµενο 
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δραστηριότητας της εταιρείας εµπίπτει στον Κ050.2 κλάδο “Ιχθυοκαλλιέργεια παραγωγής ιχθύων”, στον Κ513.8 κλάδο “Χονδρικό 
εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των ψαριών και των θαλασσινών (οστρακοειδή, µαλάκια)” και στον Κ514.1 για 
χονδρικό εµπόριο διχτυών . 
Από το 2005 η µητρική εταιρεία «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ» συµµετέχει στο κεφάλαιο τη εταιρείας µε ποσοστό 100% . 
Κατόπιν αυτού η εταιρεία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της εταιρείας  «Ελληνικαί 
Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ». 
H εταιρεία κατέχει άδεια λειτουργίας  10 στρεµµάτων και 150 τόννων στην περιοχή Αγαθονήσι Ν.∆ωδεκανήσου την οποία έχει 
ζητήσει να µεταφερθεί στην περιοχή Βουρλιά Ν.Βοιωτίας . 
Η επιχειρηµατικότητα στην περιοχή του Αγαθονησίου αποδείχθηκε αντιοικονοµική τα χρόνια 2000-2004 για το λόγο αυτό η 
επαναδραστηριοποίηση προγραµµατίζεται να γίνει πλησίον σε άλλες µονάδες του Οµίλου για λόγους οικονοµιών κλίµακας. 

 
1.2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς . 
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµών που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων καταστάσεων της εταιρείας , της 
χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 
Το νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ. 
 
1.3. Bασικές λογιστικές αρχές - νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Οι συνηµµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις (εφ’ εξής «Oικονοµικές Kαταστάσεις») έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του 
ιστορικού κόστους εκτός από τα αποθέµατα των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία 
τους κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των Οικονοµικών καταστάσεων.  Επίσης έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης 
της δραστηριότητας και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τέλος οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν είναι σύµφωνα µε αυτές που ακολουθήθηκαν στη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2011. 
 
Επιπλέον, οι συνηµµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις έχουν καταρτισθεί για πρώτη φορά, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, εφαρµόζοντας το 
∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης», µε ηµεροµηνία  µετάβασης την  1η 
Ιανουαρίου 2006. 
  
Η εταιρεία τηρεί τα βιβλία µε βάση την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων τα 
δεδοµένα των βιβλίων προσαρµόζονται µε έξω-λογιστικές εγγραφές προκειµένου να εναρµονισθούν και να συµφωνούν µε τα 
∆ΠΧΠ.    
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε  τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την διενέργεια  και χρησιµοποίηση  εκτιµήσεων, 
προβλέψεων  και παραδοχών από την διοίκηση της εταιρείας και του Οµίλου   που επηρεάζουν προσθετικά ή αφαιρετικά τα 
υπόλοιπα των λογαριασµών του Ενεργητικού και του Παθητικού, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 
Οι εκτιµήσεις βασίσθηκαν στην έως τώρα πληροφόρηση και βέλτιστη  γνώση µε παράλληλη εφαρµογή αντικειµενικής κρίσης 
καθώς και όλες βασιζόµενες, όπως αναφέρθηκε,   στην αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας και της µητρικής της. 
Παρόλα αυτά τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 

 
1.3.1. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων. 
 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την προετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς 
µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου και της Εταιρείας για 
την χρήση πού έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερµηνειών, η 
εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1 Ιανουαρίου 2012.  

 
 

1.3.1.1. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: 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 της διοίκησης της Εταιρείας και του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από 
την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

1.  Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

2.  ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η εταιρεία  έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. 
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Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

3.  Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 
2013 

4.  ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 
αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε 
τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία και τον Όµιλο. 

6. ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. 
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση 
των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα 
αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του 
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων 
και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ 
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 
βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση 
ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για 
τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής 
θέσης. 
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Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, 
∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Η Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται στη διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές τους καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι 
των προτύπων είναι οι εξής:  

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται 
στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 
προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 
εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική 
οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του 
ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι 
δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα 
δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά 
δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης 
/ πρακτορευοµένου. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 
ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο 
λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα 
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 
οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 
ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 
χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο 
µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε 
Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  

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

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής 
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του 
∆ΠΧΑ 11. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού 
συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες 
µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις 
του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία 
εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη 
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ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά 
επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από 
την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις 
που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2011 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι 
τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση 
όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 
«Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα 
πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για 
περισσότερες από µία περίοδο. 

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 
τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 

 
 

1.4. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών καταστάσεων 
 
1.4.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχεία) 
 
Τα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως  µειωµένα µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις  και την τυχόν 
απαξίωση αυτών.   
Τα µηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις απεικονίζονται στο ιστορικό τους κόστος µειωµένα µε τις αποσβέσεις που προκύπτουν 
από την εφαρµογή συντελεστών µε βάση την µέση ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους η οποία προσδιορίστηκε από επιτροπή 
εκτιµήσεων της εταιρείας. 
Τυχόν αναπροσαρµογές παγίων που έχουν πραγµατοποιηθεί, βάσει της ισχύουσας Ελληνικής Νοµοθεσίας, αντιλογίζονται . 
Τα νέα πάγια προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα, στο  κόστος  τους.  Οι  επισκευές  και συντηρήσεις εξοδοποιούνται µε την 
πραγµατοποίησή τους. 
Το κόστος κτήσης και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, µεταφέρονται από τους 
αντίστοιχους λογαριασµούς  τη στιγµή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία  προκύπτει, περιλαµβάνεται 
στις καταστάσεις Αποτελεσµάτων. 
Οι  λογιστικές  αξίες των ενσώµατων παγίων εξετάζονται για αποµείωση όταν  υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι 
ανακτήσιµες. Η διοίκηση τελευταία φορά, εντός του Ά τριµήνου 2008  επανεκτίµησε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής και τους 
συντελεστές απόσβεσης όλων των παγίων και εξετάσθηκαν για αποµείωση όλα επίσης τα πάγια .Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν µε 
τους νέους συντελεστές απόσβεσης και τα πάγια τα οποία είχαν απαξιωθεί ή καταστραφεί διαγράφηκαν από τις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
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1.4.2. Αποσβέσεις  
Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων λογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη µέση 
ωφέλιµη ζωή των παγίων, η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται είναι οι 
ακόλουθοι : 
 
Συντελεστές Απόσβεσης 
 
Κτίρια           3 - 10% 
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός                                   5 - 20%  
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός                           20 -100% 
Μεταφορικά µέσα                      15 - 20% 
Λογισµικό                                       30% 
 
1.4.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Στα αΰλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται η υπεραξία από εξαγορές, παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
όπως είναι η άδεια λειτουργίας ιχθυοτροφείων και τα λογισµικά προγράµµατα. 
 
1.4.4. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  
 
α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες  στα 
αποτελέσµατα.  
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς, είναι  αυτά που αποκτώνται ή 
δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από 
αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαχειρίζονται µε σκοπό την κερδοσκοπία. 
 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των 
µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 
β) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε 
δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, 
µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές 
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 
γ) Αναγνώριση, διαγραφή, προσδιορισµός, εύλογων αξιών 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που 
ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, πλέον 
των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα 
στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το 
δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 
κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
 
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται 
από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών 
αποτίµησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών 
ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται 
στο κόστος κτήσης τους. 
δ) Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχειών 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης 
αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσης και σε σταθερό χρηµατιστηριακό περιβάλλον. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη 
στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
 
1.4.5. Αποθέµατα  
 
Τα αποθέµατα των εµπορευµάτων αποτιµώνται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου.  
Τα αποθέµατα ετοίµων και ηµιτελών (παραγωγή σε εξέλιξη) επιµετρούνται στην εύλογη αξία τους σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41. Η 
εύλογη αξία αποτελεί την µέση τιµή πώλησης την πρώτη εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού της 
περιόδου. Κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από την εν λόγω επιµέτρηση αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα τα οποία 
προκύπτουν.    
Τα αποθέµατα των Α-Β Υλών και υλικών συσκευασίας αποτιµώνται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου που περιλαµβάνει τις 
δαπάνες απόκτησης και τις δαπάνες µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 
Τα αναλώσιµα υλικά αποτιµούνται µε την µέθοδο FIFO.  
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1.4.6. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  
 
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµιά που προκύπτει από τις πιθανολογούµενες επισφάλειες 
όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι τα εν λόγω ποσά δεν θα εισπραχθούν.    
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι δεν θα 
εισπραχθούν όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των αρχικών όρων των συµβάσεων πώλησης. Ενδείξεις µη εισπραξιµότητας 
συνιστούν οι σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των χρεωστών, και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν 
του ορίου πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων 
χρηµατοροών που θα εισπραχθούν. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων µειώνεται µέσω αντίθετου λογαριασµού (πρόβλεψης), µε 
αναγνώριση της µείωσης στα αποτελέσµατα. Μεταγενέστερες ανακτήσεις αποµειωµένων ποσών αναγνωρίζονται ως έσοδο στα 
αποτελέσµατα. 
Οι προβλέψεις στηρίχθηκαν στις τρέχουσες εκτιµήσεις της διοίκησης για το σύνολο των απαιτήσεών της. 
 
1.4.7. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών   
 
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών περιλαµβάνουν µετρητά και τα ισοδύναµα των µετρητών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις 
όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας. 
 
1.4.8. Ίδια κεφάλαια  
 
Περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, το υπέρ το άρτιο ποσό, το τακτικό αποθεµατικό, τα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων 
αναπτυξιακών νόµων που έχουν σχηµατισθεί κατά το παρελθόν από την εταιρεία και τα αποτελέσµατα εις νέο. 
 Ειδικά τα αφορολόγητα αποθεµατικά που σχηµατίζονται όπως αναφέρθηκε µε βάση διάφορους αναπτυξιακούς νόµους  
εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διανεµηθούν στους µετόχους. Η εταιρεία δεν προτίθεται να 
διανείµει τα εν λόγω  αποθεµατικά και για το λόγο αυτό δεν έχει  υπολογίσει αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος που είναι 
υποχρεωτικός κατά την περίπτωση διανοµής .  
 
1.4.9. Κόστος δανεισµού 
 
Τα κόστη αναδοχής, τα νοµικά και τα λοιπά άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται, σχετικά µε την έκδοση δανείων, 
αναµορφώνουν το ποσό των δανείων και καταχωρούνται στα Αποτελέσµατα µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου κατά 
τη διάρκεια της σύµβασης του δανείου. Τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους. Το 
κόστος δανεισµού κατά το µέρος που αναλογεί στην κατασκευαστική περίοδο των ενσωµάτων παγίων αναγνωρίζεται σε επαύξηση 
της αξίας τους. 
 
1.4.10. Μακροπρόθεσµα δάνεια   
 
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο.  
 
1.4.11. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  
 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 
β) Προβλέψεις για Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών  
Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία, εµπίπτουν στα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζοµένων». Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς 
το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται µε 
βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης περιλαµβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευµένες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό 
της µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες. Το µη κατοχυρωµένο 
κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της µέσης υπολειπόµενης χρήσεως υπηρεσίας του προσωπικού που 
αναµένεται να λάβει παροχές. Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου.  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/20 ο Όµιλος καταβάλλει αποζηµιώσεις στους αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους 
του, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 
αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το ύψος της αποζηµίωσης 
που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 
 
1.4.12. Φόρος εισοδήµατος    
 
Η  επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, 
δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή  
ζηµιές),  αλλά τα  οποία θα καταλογισθούν  σε  µελλοντικές  χρήσεις.  Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα Αποτελέσµατα, 
εκτός του  φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια  κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή 
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες  φόροι  εισοδήµατος  είναι  οι  πληρωτέοι  φόροι,  επί  του  φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης, βάσει των 
θεσπισµένων συντελεστών   φόρου  κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών  διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και υπολογίζονται µε 
χρήση των  φορολογικών  συντελεστών  που   ισχύουν στη λήξη της χρήσεως. Λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του Ν. 
3697/2008, βάσει των οποίων οι συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος βαίνουν µειούµενοι από 24% σε 20%, έγινε σχετική 
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προσαρµογή των αναβαλλόµενων φόρων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές 
φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές.  Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται 
σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, 
που θα καλύψει την αναβαλλόµενη   φορολογική απαίτηση. Η διοίκηση µέσω του προγράµµατος επενδύσεων που καταρτίζει και 
πραγµατοποιεί κάθε έτος µειώνει την φορολογική βάση µέσω της πραγµατοποίησης αφορολογήτων αποθεµατικών. Ο 
συµψηφισµός απαιτήσεων και υποχρεώσεων από αναβαλλόµενους φόρους γίνεται εφόσον υφίσταται σχετικό δικαίωµα(ίδια 
φορολογική αρχή). 
 
1.4.13. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   
 
Αφορά κάτω του έτους υποχρεώσεις σε  Τράπεζες για κεφάλαιο κίνησης ανοικτά ή µε διάφορες εγγυήσεις (κατά βάση επιταγές 
πελατών). Τα δάνεια στην λήξη τους ανανεώνονται. 
Η διοίκηση  εκτιµά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται συγκριτικά µε τα τρέχοντα πραγµατικά της αγοράς είναι σχεδόν ισοδύναµα 
και για το λόγο αυτό δεν προέβηκε σε καµία προσαρµογή της αξίας αυτών 
 
1.4.14. Επιχορηγήσεις  
 
Η εταιρεία 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(αποσβέσεις παγίων που 
αφορούν) τα οποία και επιχορηγούν. 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και 
αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του 
ενεργητικού. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σε συστηµατική βάση στις 
χρήσεις που αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα έξοδα 
 
1.4.15. Προβλέψεις για µελλοντικούς κινδύνους   
 
Αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία 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 οφελών είναι πιθανή. 
 
1.4.16. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 
 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο χαµηλότερο από τα εκάστοτε τρέχοντα 
επιτόκια της αγοράς, εµφανίζονται στην καθαρή παρούσα αξία τους. Οι διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν 
χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα στα Αποτελέσµατα της εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 

 
1.4.17. ∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ µέρους των επενδυτών και 
των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της ανάπτυξη.  
Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια 
κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, 
που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική 
Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε 
έχει έννοµο συµφέρον. 
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, το οποίο 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού 
αποτελέσµατα εις νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του 
µετοχικού κεφαλαίου. 
Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την 
αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη 
διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό 
αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους 
µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, 
µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 
 
H εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 
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1.4.18. Μισθώσεις 
 
Μίσθωση, η οποία µεταφέρει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου στον µισθωτή, 
θεωρείται ως χρηµατοδοτική και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη µιας υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσµατα. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στην εταιρεία ουσιαστικά 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά 
στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την εύλογη αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, την 
παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της 
ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της 
υποχρέωσης.  
Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντοµότερο χρόνο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου 
και της διάρκειας της µίσθωσης. 
Κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική, είναι η ουσία της συναλλαγής και όχι ο τύπος της 
σύµβασης.  
Aν από τη συµφωνία µίσθωσης προκύπτει ότι ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν 
από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, τότε η µίσθωση ταξινοµείται ως λειτουργική µίσθωση. Οι πληρωµές µισθωµάτων 
για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 
1.4.19. Έσοδα    
 
Περιλαµβάνουν την αξία πωλήσεων των αγαθών και παροχή υπηρεσιών  καθαρά από ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και 
επιστροφές . Η αναγνώριση αυτών γίνεται ως εξής  
 
• Πωλήσεις αγαθών Αναγνωρίζονται όταν αυτά παραδοθούν στους πελάτες ,αυτοί τα έχουν αποδεχτεί και η 
είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
• Παροχή υπηρεσιών  Λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο 
συνολικό κόστος της . 
• Έσοδα  από  τόκους:  Έσοδα  από  τόκους  αναγνωρίζονται  όταν  ο  τόκος  καθίσταται δεδουλευµένος (µε βάση 
τη µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου). 
• Έσοδα από µερίσµατα: Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής 
τους. 
 
1.4.20.  Έξοδα 
Αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν καταστούν δεδουλευµένα. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται επίσης σε δεδουλευµένη 
βάση. 
 
1.4.21.  Κέρδη ανά µετοχή   
 
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη, ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµικό αριθµό των 
µετοχών κάθε χρήσης εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον όµιλο σαν ίδιες µετοχές. 
 
1.4.22. ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους Μετόχους, παρουσιάζονται ως υποχρέωση την χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται 
από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
 
 
 
2. Oικονοµικές αναλύσεις επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών καταστάσεων 
 
2.1. Πληροφόρηση για την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας και διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού 
κινδύνου 
 

α). Οµιλος και τα προβλήµατα ρευστότητας --  Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 
Οι παρακάτω πληροφορίες παρατίθενται µε σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση σχετικά µε το πρόβληµα ρευστότητας που 
αντιµετωπίζει ο όµιλος στον οποίο εντάσσεται και η εταιρεία.  
 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ετήσια έκθεση της µητρικής εταιρείας, η µητρική εταιρεία αντιµετωπίζοντας προβλήµατα 
ρευστότητας λόγω της µη έγκρισης κοινοπρακτικού δανείου και των επιπλέον απαιτήσεων των τραπεζών για κάλυψη εγγυήσεων 
των δανειακών συµβάσεων ζήτησε και επέτυχε την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 µε σκοπό την 
εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της. 
Τα σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας της µητρικής εταιρείας είχαν άµεση επίπτωση στην δραστηριότητα της εταιρείας. Εξ 
αυτού του γεγονότος η εταιρεία ενδέχεται να αντιµετωπίσει τους παρακάτω κινδύνους.  
Ειδικότερα οι κίνδυνοι αυτοί , είναι οι ακόλουθοι:  
• ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ-ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  
∆εν υπάρχει τραπεζικός δανεισµός. Η εταιρεία για τις ανάγκες χρηµατοδότησής της εξαρτάται κυρίως από την µητρική της 
εταιρεία.  
• ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΠIΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
Η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί πωλήσεις 
•  ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
∆εν υπάρχουν αποθέµατα 
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• ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
∆εδοµένου ότι η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε άλλο νόµισµα εκτός του ευρώ δεν υπόκειται σε συναλλαγµατικούς κινδύνους.  
• ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
Τα απρόβλεπτα γεγονότα που έλαβαν χώρα για την µητρική εταιρεία και  που αναφέρονται εκτενώς παραπάνω είχαν ως 
συνέπεια η εταιρεία να βρίσκεται σε δυσχερή θέση όσον αφορά την ρευστότητα. 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, για τους λόγους που αναφέρονται εκτενώς παρακάτω, ότι θα ενισχύσει την ρευστότητα της και 
θα συνεχίσει την δραστηριότητα της 
β). Εκτίµηση της µελλοντικής πορείας  
Τον ∆εκέµβριο 2012 τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών «ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E»,  «ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», και «ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ»   αποφάσισαν την συγχώνευση τους  δι΄απορροφήσεως των δύο τελευταίων από την πρώτη µε 
τις διατάξεις του Ν.2166/93.  
γ). Εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την συνέχιση της δραστηριότητας και των εργασιών της 
Εταιρείας 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας µε την ως άνω προϋπόθεση κατάρτισε τις οικονοµικές καταστάσεις βάσει της αρχής της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας(Going concern). 

 
 
 
 
 

2.2. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31/12/2012 31/12/2011

Γήπεδα-Οικόπεδα 0,00 0,00

Κτίρια και Τεχνικά Έργα 0,00 0,00

Μηχ\τα-Τεχν.Εγκατ\σεις-Λοιπά 30.349,80 32.091,99

Μεταφορικά Μέσα 0,00 0,00

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 0,00 0,00

Ακίν. Υπο εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00

30.349,80 32.091,99  
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Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποι

ήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

31/12/2011

Αξία κτήσης 0,00 0,00 70.873,08 0,00 0,00 0,00 70.873,08

Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 0,00 -38.781,09 0,00 0,00 0,00 -38.781,09

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011 0,00 0,00 32.091,99 0,00 0,00 0,00 32.091,99

31/3/2012

Αναπόσβεστη αξία 01.01.2012 0,00 0,00 32.091,99 0,00 0,00 0,00 32.091,99

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αξία Κτήσης ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 -433,15 0,00 0,00 0,00 -433,15

Αναπόσβεστη αξία 31.03.2012 0,00 0,00 31.658,84 0,00 0,00 0,00 31.658,84

30/6/2012

Αναπόσβεστη αξία 31.03.2012 0,00 0,00 31.658,84 0,00 0,00 0,00 31.658,84

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 -433,18 0,00 0,00 0,00 -433,18

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2012 0,00 0,00 31.225,66 0,00 0,00 0,00 31.225,66

30/9/2012

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2012 0,00 0,00 31.225,66 0,00 0,00 0,00 31.225,66

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 -437,93 0,00 0,00 0,00 -437,93

Αναπόσβεστη αξία 30.9.2012 0,00 0,00 30.787,73 0,00 0,00 0,00 30.787,73

31/12/2012

Αναπόσβεστη αξία 30.9.2012 0,00 0,00 30.787,73 0,00 0,00 0,00 30.787,73

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 -437,93 0,00 0,00 0,00 -437,93

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 0,00 0,00 30.349,80 0,00 0,00 0,00 30.349,80

31/12/2012

Αξία κτήσης 0,00 0,00 70.873,08 0,00 0,00 0,00 70.873,08

Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 0,00 -40.523,28 0,00 0,00 0,00 -40.523,28

0,00 0,00 30.349,80 0,00 0,00 0,00 30.349,80  
 
 
 
2.3. Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών 
Τα µετρητά και ισοδύναµα µετρητών αναλύονται ως εξής 

31/12/2012 31/12/2011

Ταµείο 0,01 0,01

Reros - Προθεσµιακές καταθέσεις 0,00 0,00

Καταθέσεις όψεως 2,70 8,71

2,71 8,72  
 
 
2.4. Λοιπές  απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 

31/12/2012 31/12/2011

Προκ\λές για αγορά αποθεµάτων 0,00 0,00

Γραµµάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00

Χρεώστες διάφοροι 6.015,23 4.134,43

Λογ\σµοί προκάταβολών & πιστώσεων 0,00 0,00

Μείον : Προβλέψεις για επισφάλειες 0,00 0,00

6.015,23 4.134,43  
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2.5. Ιδια κεφάλαια 
Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως εξής 

31/12/2012 31/12/2011

Μετοχικό Κεφάλαιο 146.720,00 146.720,00

Αποθεµατικά Κεφάλαια 0,00 0,00

Κέρδη εις νέο -196.796,38 -178.496,53

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00

-50.076,38 -31.776,53  
2.6. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής 

31/12/2012 31/12/2011

Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 0,00

Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 0,00 0,00

Επιχορηγήσεις Παγίων 0,00 0,00

Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00

Αναβαλλόµενοι Φόροι 6.070,10 6.404,35

6.070,10 6.404,35  
 
2.7. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής 
 

31/12/2012 31/12/2011

Προµηθευτές 29.591,82 12.115,72

Επιταγές Πληρωτέες 48.392,25 48.392,25

Τράπεζες-Λ.Βραχ\µων Υποχρεώσεων 0,00 0,00

Προκαταβολές Πελατών 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 233,10 0,00

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 1.099,35 1.099,35

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρ.στην εποµ.χρήση 0,00 0,00

Μερίσµατα Πληρωτέα 0,00 0,00

Έξοδα ∆εδουλευµένα 0,00 0,00

Πιστωτές ∆ιάφοροι 1.057,50 0,00

80.374,02 61.607,32  
2.8. Μετοχικό κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 146.720 € αποτελείται από 131.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,12 € η 
κάθε µία. 
 
2.9. Κέρδη ανά µετοχή 

Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής 

 31/12/2012 31/12/2011

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους -18.299,85 -20.481,02

Αριθµός µετοχών 131.000 131.000

Κέρδη ανά µετοχή -0,1397 -0,1563  
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2.10. Φόρος εισοδήµατος 
Ο φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) αναλύεται ως εξής : 

Ο Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) του Οµίλου και της Εταιρείας της περιόδου έχουν ως κάτωθι :

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 107,71 133,04

Αναβαλλόµενοι φόροι χρήσεως -334,25 -250,96

Προσαρµογές συντελεστή φόρου εισοδήµατος Ν.3697/2008 0,00 0,00

Σύνολο -226,54 -117,92

Ανάλυση φόρου εισοδήµατος

Κέρδη προ φόρων -18.526,39 -20.598,94

Συντελεστής φόρου (µέσος συντελεστής για εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού 20% 20%

Αναµενόµενη δαπάνη φόρου -3.705,28 -4.119,79

Πλέον / µείον :

Φορολογική ζηµία χρήσεως, για την οποία δεν έχει γίνει εγγραφή φορολογικής απαίτησης 3.371,02 3.868,78

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 107,71 133,04

Λοιπές διαφορές -- τακτοποιήσεις 0,01 0,05

-226,54 -117,92

31/12/2012 31/12/2011

Επεξηγήσεις για το υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος :
-- Ολα τα αναβαλλόµενα φορολογικά έσοδα και έξοδα καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό "Φόρος εισοδήµατος" στην

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως".
-- Ολες οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό του Ισολογισµού
"Αναβαλλόµενοι φόροι".
-- Για την ανέλεγκτη χρήση  2010 δεν σχηµατίσθηκε  πρόβλεψη καθόσον  οι φορολογικές ζηµίες αυτής της χρήσης εκτιµάται 
ότι θα υπερκαλύψουν τυχόν λογιστικές διαφορές του φορολογικού ελέγχου. Για τις εν λόγω  συσσωρευµένες φορολογικές 
ζηµίες  δεν υπολογίσθηκε ούτε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Η χρήση 2011 έχει ελεγχθεί φορολογικά βάσει του 
άρθρου 82 παρ.  5 του Ν.2238/94.  Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος  βάσει του άρθρου 82 παρ.  5 του Ν.2238/94  
βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτιµάται ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικές διαφορές. 

 
 
2.11. Αναβαλλόµενοι φόροι 
Αναλύονται ως εξής : 
 

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Υπόλοιπο
       

    
Μηχανήµατα-Τεχν.εγκαταστάσεις 0,00 6.418,54 348,42 0,00 348,42 6.418,54 -6.070,12

14,19 0,00 -14,17 0,00 0,02 0,00 0,02

14,19 6.418,54 334,25 0,00 348,44 6.418,54 -6.070,10

14,19 6.418,54 334,25 0,00 348,44 6.418,54 -6.070,10

31/12/2012
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη Περιόδου  Περίοδος

 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο31.12.201201.01.2012 1.1.2012 -- 31.12.2012

 
Ασώµατες ακιν/σεις & έξοδα πολ/τούς απόσβεσης

Σύνολο 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
 

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Υπόλοιπο       
    

Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μηχανήµατα-Τεχν.εγκαταστάσεις 0,00 6.766,93 348,39 0,00 348,39 6.766,93 -6.418,54
Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Έπιπλα και σκεύη-Λοιπός Εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111,62 0,00 -97,43 0,00 14,19 0,00 14,19

111,62 6.766,93 250,96 0,00 362,58 6.766,93 -6.404,35
   

Προιόντα έτοιµα και Ηµιτελή 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

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω  εξόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Πιστωτικές συν/κες διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 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

111,62 6.766,93 250,96 0,00 362,58 6.766,93 -6.404,35

0,00 6.655,31 0,00 -250,96 0,00 0,00 -6.404,35

Σύνολο 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2η ΟΜΑ∆Α ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Σύνολο 
4η ΟΜΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1η ΟΜΑ∆Α ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ασώµατες ακιν/σεις & έξοδα πολ/τούς απόσβεσης
 

Σύνολο 

ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.2011 1.1.2011 -- 31.12.2011 Σύνολο 31.12.2011

31/12/2011
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Έναρξη Περιόδου  Περίοδος
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
3.1. Επιχειρηµατικοί τοµείς  
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς  
 

Η εταιρεία  δεν πραγµατοποίησε πωλήσεις τα τέσσερα  τελευταία χρόνια. 
 
3.2. Γεωγραφικοί τοµείς  
∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς  

    Η εταιρεία  δεν πραγµατοποίησε πωλήσεις τα τελευταία χρόνια. 
 
4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
4.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες για την περίοδο 1/1/2012-31/12/2012 έχουν ως εξής : 
 

Μητρική Θυγατρικές Ecofeed Σύνολο

Έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα 5.004,00 0,00 0,00 5.004,00
Απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις 19.667,14 0,00 0,00 19.667,14
Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών 0,00 0,00

Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ

 
 
                                                       
 
4.2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
H Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010.  
 
 
4.3. Σχηµατισµένες προβλέψεις 

 
Οι σχηµατισµένες προβλέψεις ανέρχονται κατά την 31.12.2012 αντίστοιχα σε : α) για ανέλεγκτες χρήσεις σε 0,00 €, β) για 
αποχωρήσεις προσωπικού σε 0,00 € και γ). για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 €.  
 
 
4.4. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη  
 
 
4.5. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
 
 
4.6. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
∆εν απασχολήθηκε προσωπικό τα τελευταία τρία χρόνια . 
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4.7. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων   
 
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να 
αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης. 

 

 

 

 

 

 

Βριλήσσια  29 Μαρτίου 2013 

 

     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                           Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.              Ο  Προϊστάµενος των 

 & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                                                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

     Lewis Nigel                                                 Κατσιβέλης Ιωάννης                                 Κωνσταντίνος Πολίτης 

   Αρ.∆ιαβ.704482770                                Α.∆.Τ. Φ355271                        Α.∆.Τ. ΑΗ 622464  Αρ. Αδείας Α' 52728 
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ΣΤ. Στοιχεία και πληροφορίες 
 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ.Α.Ε  47380/01AT/B/00/453(02)

Ε∆ΡΑ: Λ.Πεντέλης 48 Βριλήσσια Αθήνα, ΤΚ 15235

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 γ ια επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ

Αρµόδια Υπηρεσία --Νοµαρχία : Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

∆ιεύθυνση διαδικτύου : WWW.HELFISH.GR.  

Ηµεροµηνία Εγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :  29 Μαρτίου 2013

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ανδρέας ∆. Τσαµάκης A.M. ΣΟΕΛ 17101

Ελεγκτική εταιρία :  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη -- θέµατα έµφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 30.349,80 32.091,99 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -18.526,39 -20.598,94

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Αποσβέσεις 1.742,19 1.742,20

Αποθέµατα 0,00 0,00 Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

Απαιτήσεις από Πελάτες 0,00 0,00 Προβλέψεις 0,00 0,00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.017,94 4.143,15 Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις 0,00 0,00

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0,00 0,00 Αποτελέσµατα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.367,74 36.235,14 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 66,01 192,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

Μετοχικό Κεφάλαιο 146.720,00 146.720,00 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -196.796,38 -178.496,53 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρείας (α) -50.076,38 -31.776,53 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.880,80 15.748,14

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 18.766,70 3.249,64

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -50.076,38 -31.776,53 Μείον:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -66,01 -192,00

Προβλέψεις / Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.070,10 6.404,35 Καταβεβληµένοι φόροι -107,71 -133,04

Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 0,00 0,00 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 80.374,02 61.607,32 Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -6,01 8,00

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά Επενδυτ ικές δραστηριότητες 

στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0,00 0,00 Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 86.444,12 68.011,67 Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (µετοχές, αξιόγραφα) 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 36.367,74 36.235,14 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 Τόκοι εισπραχθέντες -- Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011) -31.776,53 -11.295,51 Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

και διακοπείσες δραστηριότητες) -18.299,85 -20.481,02 Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 0,00

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0,00 0,00 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε Ξ.Ν. 0,00 0,00 Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) -50.076,38 -31.776,53 Εξoφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 1/1 - 31/12/12 1/1 - 31/12/11 Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0,00 0,00 Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

Σύνολο πωλήσεων 0,00 0,00 & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) -6,01 8,00

Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0,00 0,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 8,72 0,72

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2,71 8,72

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0,00 0,00

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 0,00 0,00 Οι συναλλαγές (01.01-31.12.12) και (01.01-31.12.11) καθώς και τα υπόλοιπα 31.12.12 και 31.12.11 µε τα συνδεδεµένα 

Zηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών προς αυτή µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής : 31/12/2012 31/12/2011

και επενδυτικών αποτελεσµάτων -18.461,69 -20.408,62  -- Εσοδα 0,00 0,00

Ζηµίες προ φόρων -18.526,39 -20.598,94  -- Εξοδα 5.004,00 5.004,00

Κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους (Α) -18.299,85 -20.481,02  -- Απαιτήσεις 0,00 9.703,21

    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -18.299,85 -20.481,02  -- Υποχρεώσεις 19.667,14 0,00

    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00  -- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00  -- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της  διοίκησης 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) -18.299,85 -20.481,02  -- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της  διοίκησης 0,00 0,00

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες Εταιρείας -18.299,85 -20.481,02

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00

Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € -0,1397 -0,1563

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων -16.719,50 -18.666,42

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή € 0,00 0,00

Βριλήσσια, 29 Μαρτίου 2013

                O Πρόεδρος του ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Lewis Nigel-David

Αρ.∆ιαβ.704482770 Α.∆.Τ. Φ 355271 Α.∆.Τ. ΑΗ 622464 Αρ. Αδείας Α' 52728

Αντιπρόεδρος του ∆Σ Ο ∆ιευθυντής του Λογιστηρίου

Κατσιβέλης Ιωάννης Κωνσταντίνος Πολίτης

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις,στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε ,εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, WWW.HELFISH.GR όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τα θέµατα έµφασης στην Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονται σε : α) στο γεγονός ότι η µητρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» λόγω των σοβαρών προβληµάτων ρευστότητας, υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 99
Ν.3588/2007 β) στο γεγονός ότι η εταιρεία παραµένει ανενεργή και οι σωρευµένες ζηµίες έχουν καταστήσει τα ίδια κεφάλαια αρνητικά µε συνέπεια να συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρο 48 του Κ.Ν.2190/1920. Τα δεδοµένα αυτά καθώς και η ύπαρξη
ζηµιών στη χρήση 2011 αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις για αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. 2. Η µητρική εταιρεία για την αντιµετώπιση προβληµάτων ρευστότητας µε την υπ' αριθ.1851/12.4.2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
υπήχθη στις διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 99 του Ν.3588/2007 και επικυρώθηκε η συµφωνία συνδιαλλαγής που συνήφθη µεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της. Η συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της προβλέπει την
εξόφληση των υποχρεώσεων της : α) προς τις Τράπεζες εντός χρονικού διαστήµατος από 2 εως 15 έτη και β) προς τους λοιπούς πιστωτές ανάλογα µε το ποσό του χρέους, εντός χρονικού διαστήµατος από 2 έως 10 έτη. 3. ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό κατά
την 31.12.2011 & 31.12.2010. 4. Oι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ" µε έδρα την
Ελλάδα και µε συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 100%. 5. Στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως 1.1.2011-31.12.2011 δεν κατέχονταν από την εταιρεία µετοχές της εταιρείας. 6. Στην τρέχουσα χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011 δεν υπήρξαν ποσά που
να καταχωρήθηκαναπ'ευθείας στην καθαρήθέση.

 
 
 
 


