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                 Η ΕΤΑΙΡIΑ 

ΣΗΜ 31/12/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7.1 381.977,33 387.492,56

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξίες 0,00 0,00

Συµµετοχές 0,00 0,00

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 6.590,85 6.590,85

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού  388.568,18 394.083,41

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 7.2 3.425.572,96 1.663.113,40

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 7.3 90.464,08 1.417,36

Λοιπες απαιτήσεις 7.5 404.629,64 257.685,88

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00 0,00

Ταµειακά διαθέσιµα 7.4 9.981,71 43,59

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 3.930.648,39 1.922.260,23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.319.216,57 2.316.343,64

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο         7.9 300.000,00 120.000,00

Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                0,00 0,00

Αποθεµατικά 0,00 0,00

Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον 185.873,02 44.214,41

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.6 485.873,02 164.214,41

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 1.881,12 1.881,12

Αναβαλλόµενοι φόροι                     7.12 63.159,84 17.930,29

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 7.7 65.040,96 19.811,41

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.766.541,29 2.117.777,82

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 0,00 0,00

Φόροι πληρωτέοι 1.761,30 14.540,00

Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 7.8 3.768.302,59 2.132.317,82

Σύνολο Υποχρεώσεων 3.833.343,55 2.152.129,23

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.319.216,57 2.316.343,64

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ισολογισµών.
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1/1 - 31/12/07 1/1 - 31/12/06
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  1.1.2007 & 1.1.2006 ΣΗΜ 0,00 883.080,15
Πλέον : Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2005
           εταιρείας που απορροφήθηκε στην χρήση 2006
           µε βάση τις διατάξεις του Ν.2166/93. Εγκριτική απόφαση Νοµαρχίας
           Αργολίδας 3956/29.12.2006 0,00 55.986,56
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  1.1.2007 & 1.1.2006 1.627.806,75 939.066,71
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 309.049,50 288.855,78
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 964.873,88 864.784,01
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 2.2 3.412.931,15 1.627.806,75
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των 2.2 2.440.948,78 1.264.668,27

Πωλήσεις Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 16.292,50 2.276,00
Αναλώσεις 1.967.296,11 966.838,82
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 189.573,34 134.930,31
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 30.791,10 35.604,09
Λοιπά έξοδα 17.074,16 17.232,92
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 155,60 137,86
Αποσβέσεις 65.066,07 43.456,59
Λοιπά έσοδα -266,75 0,00
Λοιπά έξοδα 545,94 1.547,34
Μείον -Συν κόστος ιδιοπαραγωγής 0,00 0,00
Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 187.005,71 67.196,34
Φόρος εισοδήµατος 7.11 45.347,09 17.089,90
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 141.658,62 50.106,44

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας 141.658,62 50.106,44

Κέρδη ανα µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 7.10 2,36 2,09

2.1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  (κατ΄είδος εξόδου. ∆ΛΠ 41)

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
2.2. Συµφωνία Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων αρχής & τέλους περιόδου 2007

Πάχυνση Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης  1/1/2007 1.627.806,75 1.627.806,75
Πλέον : Αγορές περιόδου 309.049,50 309.049,50

1.936.856,25 1.936.856,25
Μείον : Πωλήσεις περιόδου -964.873,88 -964.873,88
Πλέον : Κέρδη από µεταβολή στην εύλογη αξία

 -- φυσική αύξηση 3.046.105,80 3.046.105,80

 -- µεταβολή τιµών -605.157,02 -605.157,02
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 3.412.931,15 3.412.931,15  
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Αποθεµατικό Υπόλοιπο
Mετοχικό Υπέρ το Κερδών Σύνολο
Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο

Υπόλοιπο 01/01/2006 60.000,00 0,00 0,00 4.680,65 64.680,65

0,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00
Κέρδη περιόδου 50.106,44 50.106,44
∆ιανοµή κερδών 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00
Προσαρµογή λόγω απορρόφησης εταιρείας
βάσει των διατάξεων του Ν.2166/93 60.000,00 -10.572,68 49.427,32
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00 39.533,76 99.533,76

Υπόλοιπο 31/12/2006 120.000,00 0,00 0,00 44.214,41 164.214,41

Υπόλοιπο 31/12/2006 120.000,00 0,00 0,00 44.214,41 164.214,41

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 180.000,00 180.000,00
Κέρδη περιόδου 141.658,61 141.658,61
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 2006 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00
Προσαρµογή λόγω απορρόφησης εταιρείας
βάσει των διατάξεων του Ν.2166/93 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00

180.000,00 0,00 0,00 141.658,61 321.658,61

Υπόλοιπο 31/12/2007 300.000,00 0,00 0,00 185.873,02 485.873,02

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

3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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                   Η Εταιρεία
1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων 187.005,70 67.196,34
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 65.066,07 43.456,60
Προβλέψεις 0,00 1.881,12
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις 0,00 0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα,'εξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 155,60 137,86
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -1.762.459,56 -701.147,65
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -236.108,02 109.241,46
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.648.763,47 683.099,03
Εκκαθαρίσεις απορρόφησης θυγατρικών -- ενοποίησης 0,00 0,00
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -155,60 -137,86
Καταβεβληµένοι φόροι -12.778,70 1.865,79
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστιριότητες (α) -110.511,04 205.592,69

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Απόκτηση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων 0,00 0,00
Αγορά ενσώµατων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων -59.550,84 -222.348,10
Εισπράξεις από επιχ/σεις & πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 0,00 13.206,00
Τόκοι εισπραχθέντες -- Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστιριότητες (β) -59.550,84 -209.142,10

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 180.000,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστιριότητες (γ) 180.000,00 0,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 9.938,12 -3.549,41

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 43,59 3.593,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 9.981,71 43,59

       4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
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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
31/12/2006
Αξία κτήσης 0,00 2.310,55 434.522,03 5.533,08 2.633,80 0,00 444.999,46
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -6,33 -53.844,55 -1.022,36 -2.633,66 0,00 -57.506,90
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006 0,00 2.304,22 380.677,48 4.510,72 0,14 0,00 387.492,56

31/3/2007
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2007 0,00 2.304,22 380.677,48 4.510,72 0,14 0,00 387.492,56
Προσθήκες 0,00 0,00 29.040,00 0,00 413,60 1.947,68 31.401,28
∆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 -19,25 -13.080,14 -123,33 -103,40 0,00 -13.326,12
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2007 0,00 2.284,97 396.637,34 4.387,39 310,34 1.947,68 405.567,72

30/6/2007
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2007 0,00 2.284,97 396.637,34 4.387,39 310,34 1.947,68 405.567,72
Προσθήκες 0,00 0,00 10.520,00 2.000,00 335,98 1.694,90 14.550,88
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 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 -19,25 -14.014,79 -173,34 -271,40 0,00 -14.478,78
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2007 0,00 2.265,72 393.142,55 6.214,05 374,92 3.642,58 405.639,82

30/9/2007
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2007 0,00 2.265,72 393.142,55 6.214,05 374,92 3.642,58 405.639,82
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203,03 1.422,63 2.625,66
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -19,25 -14.081,90 -173,34 -1.089,59 0,00 -15.364,08
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 0,00 2.246,47 379.060,65 6.040,71 488,36 5.065,21 392.901,40

31/12/2007
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 0,00 2.246,47 379.060,65 6.040,71 488,36 5.065,21 392.901,40
Προσθήκες 0,00 5.065,21 6.572,23 4.000,00 400,79 0,00 16.038,23
∆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 -5.065,21 -5.065,21
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -47,47 -20.653,99 -306,68 -888,95 0,00 -21.897,09
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 0,00 7.264,21 364.978,89 9.734,03 0,20 0,00 381.977,33

31/12/2007
Αξία κτήσης 0,00 7.375,76 480.654,26 11.533,08 4.987,20 0,00 504.550,30
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -111,55 -115.675,37 -1.799,05 -4.987,00 0,00 -122.572,97

0,00 7.264,21 364.978,89 9.734,03 0,20 0,00 381.977,33

5. Ανάλυση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων
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6. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  
 

     6.1. Iστορικό 
 

Η «Ιχθυοκαλλιέργειες Αργολίδος Α.Ε.» είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία και 

υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών. Ιδρύθηκε το 2003 (Φ.Ε.Κ. 10710/ 

10.10.2003). Για τις συναλλαγές µε το εξωτερικό χρησιµοποιεί τον τίτλο 

‘‘ARGOLIDA S.A.’’. 

 

Η έδρα της Εταιρείας  βρίσκεται στο ∆ήµο Nαυπλίου Αργολίδος .Τα γραφεία της, 

στεγάζονται  στη οδό 3Η Πάροδος Αγίας Μονής Ναυπλίου και οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής στη νήσο Πλατειά Αργολίδος . 

 Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 55345/20/Β/03/12. Ο σκοπός της Εταιρείας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της, έχει ως εξής: 

 

 1) η παραγωγή / πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η 

ίδρυση σχετικών   µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, η εµπορία ιχθύων και γενικά 

προϊόντων θάλασσας, η βιοµηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή και 

εµπορία ιχθυοτροφών, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση µελετών σχετικά µε τα 

παραπάνω και η εκπαίδευση επιστηµονικού και εργατικού προσωπικού,  

 2) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που 

ασχολούνται µε έναν από τους παραπάνω σκοπούς,  

 3) η συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν 

ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 

  

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 δραστηριότητας της εταιρείας εµπίπτει στον Κ050.2 κλάδο 

“Ιχθυοκαλλιέργεια” «παραγωγή ιχθύων σε θαλάσσιο νερό», στον Κ513.8 κλάδο 

“Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των ψαριών και των 

θαλασσινών (οστρακοειδή, µαλάκια)”. 
 

Από το 2006 η µητρική εταιρεία «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ» συµµετέχει 

στο κεφάλαιο τη εταιρείας µε ποσοστό 51% . 
Κατόπιν αυτού η εταιρεία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της µητρικής της εταιρείας «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ» µε 
την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 
Η εταιρεία στο ίδιο έτος συγχωνεύθηκε µε απορρόφηση µε βάση τις διατάξεις του 
Ν.2166/93 µε την εταιρεία «Πλατειά ΑΕ» την οποία απορρόφησε. 
 

6.2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 
H ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ είναι η 1.1.2006. 
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6.3. Bασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι συνηµµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις (εφ’ εξής «Oικονοµικές Kαταστάσεις») 
έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από τα 
γήπεδα, τα κτίρια και τα αποθέµατα ηµιτελών-ετοίµων τα οποία έχουν αποτιµηθεί 
µε βάση την εύλογη αξία τα µεν δύο πρώτα την ηµεροµηνία µετάβασης στα 
∆ΠΧΠ(1 Ιανουαρίου 2006) ενώ τα αποθέµατα µε την εύλογη αξία τους 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. 

 
 
6.4. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών 
καταστάσεων 
 
6.4.1. 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  τηστιγµή 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 και προς το παρόν η 
διοίκηση εκτιµά πως δεν υπάρχει ζήτηµα απαξίωσης των παγίων του Οµίλου. 
 
6.4.2. 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% 
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6.4.3. 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. 
 
6.4.4. 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.  
 
6.4.5. 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.    
 
6.4.6. 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. 
 
6.4.7. Ιδια 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 
προβένει στον υπολογισµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που είναι 
υποχρεωτικός κατά την περίπτωση διανοµής .  
 
6.4.8. Μακροπρόθεσµα δάνεια   
 
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο.  
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6.4.9. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  
 
Η εταιρεία έχει υποχρέωση για τα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτήν µελλοντικής 
καταβολής παροχής ανάλογα µε το χρόνο προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόµενου. 
Η υποχρέωση αυτή προσµετρείται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο 
καταβληθέν δικαίωµα του καθενός κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Η  
παροχή εκτιµάται  από την ∆ιοίκηση της εταιρείας λόγω του µικρού της ύψους και 
επανεκτιµάται  σε κάθε περίοδο και χρήση. 
 
6.4.10. 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. Στη έναρξη κάθε επόµενης χρήσεως οι 
αναβαλλόµενοι φόροι (απαιτήσεις-υποχρεώσεις) προσαρµόζονται µε τους  
εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές φορολογίας. και υπολογίζονται µε χρήση των  
φορολογικών  συντελεστών  που  θα  ισχύουν  κατά  τις  χρήσεις  που  
αναµένεται να ανακτηθούν  τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  να  
τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 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 τόσο στην µητρική όσο και τις 
θυγατρικές της. Ο συµψηφισµός απαιτήσεων και υποχρεώσεων από 
αναβαλλόµενους φόρους γίνεται κατά εταιρεία και εφόσον υφίσταται σχετικό 
δικαίωµα(ίδια φορολογική αρχή). 
 
 
6.4.11. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   
 
Αφορά κάτω του έτους υποχρεώσεις σε Ελληνικές Τράπεζες για κεφάλαιο κίνησης 
ανοικτά ή µε διάφορες εγγυήσεις (κατά βάση επιταγές πελατών).Τα δάνεια στην 
λήξη τους ανανεώνονται. 
Η εταιρεία  δεν έχει χρησιµοποιήσει έως τώρα δάνεια. 
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6.4.12. 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. 
 
6.4.13. 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. 

 
6.4.14. 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. 

  
6.4.15.  Έξοδα 
 
Αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν καταστούν δεδουλευµένα. Τα έξοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται επίσης σε δεδουλευµένη βάση. 
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6.4.16.  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. 

 
6.4.17. ∆ιαχείριση κινδύνων 
 
Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους 
αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο από 
µεταβολές επιτοκίων.   
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους  και έτσι πριν τη διενέργεια σχετικών συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση 
από τα αρµόδια στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της εταιρίας κατόπιν 
της συγκέντρωσης των απαραιτήτων πληροφοριών από την παγκόσµια αγορά 
αλλά κυρίως από τις Τράπεζες    
Η  Εταιρεία εκτίθεται επίσης σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε 
για εµπορία είτε ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  
Εκτίθεται επίσης σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών (τροφές, υλικά 
συσκευασίας, αναλώσιµα και λοιπά έξοδα) κυρίως λόγω της µεταβλητότητας τιµής  
κυρίως του πετρελαίου  
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις  
κατευθύνονται κυρίως σε εγχώριους και πελάτες εξωτερικού  µε αξιολογηµένο 
ιστορικό πιστώσεων και το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς µε ασφάλιση από 
εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας συντηρείται σε χαµηλά επίπεδα µέσω της διατήρησης 
επαρκών διαθεσίµων και τραπεζικών ορίων. 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από 
µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων.  Η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό του 
σηµαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του Οµίλου, είναι να διατηρεί περίπου 
το σύνολο του δανεισµού σε επιτόκιο EURIBOR  το οποίο συµβαίνει και στη λήξη 
της διαχειριστικής περιόδου . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2007              15 

7. OIKONOMIKEΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
7.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής 

31.12.2007 31.12.2006
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα 0,00 0,00
Κτίρια και Τεχνικά Έργα 7.264,21 2.304,22
Μηχ\τα-Τεχν.Εγκατ\σεις-Λοιπά 364.978,89 380.677,48
Μεταφορικά Μέσα 9.734,03 4.510,72
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 0,20 0,14
Ακίν. Υπο εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00

381.977,33 387.492,56  
 
7.2 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής 

31.12.2007 31.12.2006
Αποθέµατα
Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 3.412.931,15 1.627.806,76
Εµπορεύµατα 0,00 0,00

Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικά Συσκευασίας 12.641,81 35.306,64
3.425.572,96 1.663.113,40  

 
7.3 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Πελάτες
Πελάτες 90.464,08 1.417,36
Μείον : Προβλέψεις για επισφάλεις 0,00 0,00
Επιταγές εισπρακτέες
  -- Στο Χαρτοφυλάκιο(Μακρο-κυκλοφορύν απαιτήσεις) 0,00 0,00
  -- Στις Τράπεζες 0,00 0,00

90.464,08 1.417,36  
 
7.4 Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών 
Τα µετρητά και ισοδύναµα µετρητών αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών
Ταµείο 8.546,24 0,00
Καταθέσεις όψεως 1.435,47 43,59

9.981,71 43,59  
 
7.5. Λοιπές  απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκ\λές για αγορά αποθεµάτων 0,00 316,78
Χρεώστες διάφοροι 399.388,78 257.369,10
Λογ\σµοί προκάταβολών & πιστώσεων 5.000,00 0,00

404.388,78 257.685,88  
 
 
 
 
 
 



  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2007              16 

7.6. Ιδια κεφάλαια 
Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000,00 120.000,00
Αποθεµατικά Κεφάλαια 0,00 0,00
Κέρδη εις νέο 185.873,02 44.214,41
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00

485.873,02 164.214,41  
 
 
7.7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 0,00 0,00
Προβλέψεις 1.881,12 1.881,12
Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
Αναβαλλόµενοι Φόροι 63.159,84 17.930,29

65.040,96 19.811,41  
 
 
7.8. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές 3.646.358,12 2.029.858,50
Επιταγές Πληρωτέες 0,00 0,00
Τράπεζες-Λ.Βραχ\µων Υποχρεώσεων 0,00 0,00
Προκαταβολές Πελατών 89.471,26 67.364,83
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 1.761,30 14.540,00
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 18.196,72 9.684,51
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρ.στην εποµ.χρήση 0,00 0,00
Μερίσµατα Πληρωτέα 0,00 0,00
Έξοδα ∆εδουλευµένα 0,00 0,00
Επιχορηγήσεις Παγίων 0,00 0,00
Πιστωτές ∆ιάφοροι 12.515,19 10.869,98

3.768.302,59 2.132.317,82  
 
7.9. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.000 € αποτελείται από 60.000  κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας  5 € η κάθε µία.  
Tην 29.12.2006 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας µε µετρητά κατά 180.000 € η οποία καλύφθηκε εντός 
του 2007. 
 
 7.10. Κέρδη ανά µετοχή 
Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής 
 

Κέρδη ανά µετοχή                            Η ΕΤΑΙΡIΑ 

 31/12/2007 31/12/2006

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 141.658,61 50.106,44
 

Αριθµός µετοχών 60.000 24.000
 

Κέρδη ανά µετοχή 2,36 2,09  
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7.11. Φόρος εισοδήµατος 
 
 
Αναλύεται ως εξής 
Ο Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)  της Εταιρείας της χρήσης 2007 έχουν ως κάτωθι :

Τρέχων Φόρος (Φόρος επί προτεινόµενων µερισµάτων) 0,00
Τρέχων Φόρος 117,54
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 0,00
Αναβαλλόµενοι φόροι χρήσεως 44.400,59
Προσαρµογές συντελεστή φόρου εισοδήµατος από 29% σε 25% -2.114,54
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων 2.943,50
Σύνολο 45.347,09

Ανάλυση φόρου εισοδήµατος
Κέρδη προ φόρων 187.005,70
Συντελεστής φόρου 25%
Αναµενόµενη δαπάνη φόρου 46.751,43
Προσαρµογές
Συντελεστή φόρου εισοδήµατος από 29% σε 25% -2.114,54
Σχηµατισµός αφορολόγητων αποθεµατικών 8.933,18 25% -2.233,30
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων 2.943,50
Λοιπές διαφορές -- τακτοποιήσεις 0,00

45.347,09

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".

-- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2003, 2004, 2006 και 2007. Για την χρήση

2005 έγινε αυτοπεραίωση Ν.3296/04. Σηµειώνεται ότι οι χρήσεις 2003 και 2004 δεν παρουσίαζαν δραστηριότητα και

εκτιµάται ότι δεν θα προκύψουν περαιτέρω φόροι. Για την χρήση 2006 σχηµατίσθηκε στην προηγούµενη χρήση,

πρόβλεψη φόρου, για λογιστικές διαφορές, ποσού 2.600,00 € (τζίρος 867.060,01 * 0,3%). Για την χρήση 2007 έγινε

αντίστοιχη πρόβλεψη ποσού 2.943,50 (τζίρος 981.166,38 € * 0,3%). 

 
 
 
 
 
7.12. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 
Αναλύονται ως εξής  
 

 
 

Η Εταιρεία
                 Παγίων    Λοιπών Ακιν/σεων        Αποθεµάτων Ζηµίας από πώλ. µετοχών           Προβλέψεων           Σύνολο

Επιχορηγήσεων παγίων  -- Φορου ανέλ.χρησεων

           Αποθεµάτων  -- Αποζ.προσωπικου

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

 -- Υπόλοιπο 31.12.2006 0,00 28.929,10 711,34 0,00 12.341,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2.054,48 13.053,29 30.983,58

 -- Αναβ/νοι φόροι χρήσεως 2007

     Εσοδο -- Εξοδο φόρου 0,00 12.839,41 305,20 0,00 0,00 31.866,37 0,00 0,00 0,00 2.943,50 305,20 47.649,28

0,00 0,00 0,00

 -- Προσαρµογή συντελεστών φόρου

 -- Σε Καθαρή Θέση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Σε αποτελέσµατα χρήσεως 3.990,22 0,00 0,00 98,11 0,00 1.702,34 0,00 0,00 0,00 75,24 3.990,22 1.875,69

3.990,22 41.768,51 1.016,54 98,11 12.341,95 33.568,71 0,00 0,00 0,00 5.073,22 17.348,71 80.508,55

Συµψηφισµένο Υπόλοιπο 31.12.2007 0,00 37.778,29 918,43 0,00 0,00 21.226,76 0,00 0,00 0,00 5.073,22 0,00 63.159,84

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
8.1. Επιχειρηµατικοί τοµείς  
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς  

 
Η εταιρεία  διαχωρίζεται στους παρακάτω επιχειρηµατικούς τοµείς :  
1). Παραγωγή Μεγάλου Ψαριού  
2)  Εµπορία ψαριών –λοιπών   
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες : 
 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΓΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΡΑΓ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΨΑΡΙΩΝ-

ΛΟΙΠΩΝ

ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ 

ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΟ

    
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1/1/2007 0,00 0,00 1.627.806,75 1.627.806,75
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00 309.049,50 309.049,50
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00 964.873,88 964.873,88
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 3.412.931,15 3.412.931,15
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των  
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 2.440.948,78 0,00 0,00 2.440.948,78

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 16.292,50 16.292,50
Αναλώσεις 0,00 0,00 1.954.517,11 12.779,00 0,00 1.967.296,11
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 189.573,34 0,00 189.573,34
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 0,00 0,00 23.618,36 7.172,74 30.791,10
Λοιπά οργανικά έξοδα 0,00 0,00 10.240,14 6.834,02 17.074,16

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 155,60 155,60

Αποσβέσεις 0,00 0,00 65.925,73 -859,66 65.066,07

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα -266,75 -266,75

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 545,94 545,94

<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής 0,00 0,00 0,00

Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 0,00 0,00 197.074,10 3.513,50 -13.581,89 187.005,71

Μείον: Φόρος εισοδήµατος 45.347,09

Μείον:∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου      0,00

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 141.658,62

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

8.2. Γεωγραφικοί τοµείς  
∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς  

 
     Οι πωλήσεις της εταιρείας κατευθύνονται σε εγχώριες εταιρείες  :  

 

 

 ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  964.873,88 0,00 0,00 964.873,88
Πωλήσεις γόνου 0,00 0,00 0,00 0,00
Παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπές πωλήσεις 16.292,50 0,00 0,00 16.292,50
 981.166,38 0,00 0,00 981.166,38
 

ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  864.784,01 0,00 0,00 864.784,01
Πωλήσεις γόνου 0,00 0,00 0,00
Παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00
Λοιπές πωλήσεις 2.276,00 0,00 2.276,00
 867.060,01 0,00 0,00 867.060,01

31/12/2007

31/12/2006
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9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
9.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 
 
Με τα  συνδεδεµένα µέρη υπάρχουν συναλλαγές σε είδη, µεγάλο ψάρι, γόνο,  
ιχθυοτροφές, υλικά συσκευασίας. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρείας µε 
τις συνδεδεµένες εταιρείες για την περίοδο 1/1/2007-31/12/2007 έχουν ως εξής : 

                                                       
                                                    Μητρική            Λοιπές συνδεδεµένες 
                                                                                   

• Αγορές αγαθών και υπηρεσιών        2.101.296,99            0 
• Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών        967.541,38           0                      
• Απαιτήσεις                                        0                         0 
• Υποχρεώσεις                                 3.172.862,26            0 
• Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και  
      µελών διοίκησης                                0                         
 
9.2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
H Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2003-      
2004, 2006 και 2007 .Για τη χρήση 2005 έγινε αυτοπεραίωση του Ν.3296/04.  
 
9.3. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  
 
9.4. 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. 

 
9.5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
O αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2007 
και 31.12.2006 ανέρχονταν αντίστοιχα σε  10 άτοµα και  8 άτοµα . 

 
9.6. 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. 
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                      Ναύπλιο  20 Μαρτίου 2008 

 

 

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

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Άγγελος Μπαζώτης                Ιωάννης Κυρίτσης                 Κωνσταντίνος Πολίτης 

  Α∆Τ Χ 071840                           Α∆Τ Π 840618                      Α.∆.Τ. Π 697448 
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10. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων               

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που

αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων

κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών

Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από

την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού

ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη

ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή

κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οκονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας.

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά

Πρότυπα.Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν την συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και

διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από

ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχός µας περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά

και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του

ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων λόγω

απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου

σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών

διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχός περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών

πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της

συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

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

γνώµης µας.

Γνώµη

Κατά την γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις

Ταµειακές της Ροές για την χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων

Η Εκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τo άρθρo 43α παράγραφος

3  του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα, 20  Μαρτίου 2008

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Σακκής

Α.Μ.  ΣΟΕΛ  1460

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International

Α.Μ.ΣΟΕΛ : 146

Μαυροµµαταίων 29
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IXΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ  ΑΕ 
 

 

Έκθεση διαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου  µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Βεβαιώνεται ότι η έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ την 20η Μαρτίου 2008 

και έχει  αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.helfish.gr .  

 
ΜΠΑΖΩΤΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ναύπλιο 20/3/2008 
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Κύριοι µέτοχοι, 

 

 

Η εταιρεία µας το 2007 συµπλήρωσε 4 χρόνια στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. 

Με την πρώτη χρήση στην ουσία παραγωγής και µέσα  από προβλήµατα που 

απειλούν όχι µόνο τον κλάδο αλλά ολόκληρη την οικονοµία η διοίκηση µε 

συγκεκριµένους στόχους και  αφοσίωση αναζητεί µέσα από την συνεχή ανάπτυξη των 

συνεργασιών της, της υποδοµής της και της εταιρικής συνεισφοράς της την 

καταξίωση. 

 

Παρά τις συνεχιζόµενες δύσκολες συνθήκες της διεθνούς ευµετάβλητης οικονοµικής 

κοινωνίας βαδίζουµε µε στόχο να υλοποιήσουµε τα κριτήρια της αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας  που όλοι οι ενδιαφερόµενοι της εταιρείας προσδοκούν να 

απολαµβάνουν. 

 

Σας παραθέτουµε στη συνέχεια την έκθεση διαχείρισης για το έτος 2007. 

 

 

 

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 

 

O Κλάδος που επιχειρούµε 

 

Η οργανωµένη ενασχόληση µε τις ιχθυοκαλλιέργειες άρχισε ουσιαστικά από την 

δεκαετία του 1980.Μέχρι τότε η ζήτηση για νωπά ιχθυρά καλυπτόταν κυρίως από την 

παράκτια και µεσογειακή αλιεία καθώς επίσης από την καλλιέργεια κάποιων ειδών σε 

λιµνοθάλασσες και διβάρια. Παρά την σχετικά πρόσφατη δραστηριότητα της 

εντατικής µορφής καλλιέργειας ευρύαλων ψαριών στην Eλλάδα ο κλάδος 

παρουσιάζει δυναµική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 

 

Η µη δυνατότητα κάλυψης της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης νωπών ιχθυρών, 

κυρίως µακροπρόθεσµα οδήγησε στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας σαν 

οργανωµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα βασιζόµενη σε νέα τεχνογνωσία. Οι 

εξελίξεις εµφανίσθηκαν µε µεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα ,µε συνέπεια να 

αποτελεί την κορυφαία παραγωγική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Μεσόγειο 

και αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο καθώς ελάχιστοι είναι οι τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας που πρωτοστατούν σε επίπεδο Ε.Ε εγχώριες επιχειρήσεις. 

 

Επίσης βοήθησαν οι ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες και η µορφολογία των 

ελληνικών ακτών, καθώς και τα χορηγηθέντα κίνητρα για την ανάπτυξη της 

συγκεκριµένης δραστηριότητας (π.χ. επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις,  χρηµατοδοτήσεις) 

Τα είδη που εκτρέφονται σε εµπορική κλίµακα στην Ελλάδα και τις άλλες 

Μεσογειακές χώρες είναι κυρίως τσιπούρα (sparus aurata) και το λαβράκι 

(disentrachus labrax),τα οποία είναι ευρύαλα ψάρια, δηλαδή που µπορούν να 

αναπτυχθούν σε µεγάλο εύρος αλµυρότητας νερού. Εκτός από τα αναφερόµενα είδη  

τα τελευταία χρόνια παράγονται επίσης συναγρίδα, µυτάκι, σαργός, κέφαλος και 

φαγκρί.  

 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας σήµερα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη 

βιοµηχανία τροφίµων παγκοσµίως µε ρυθµό ετήσιας αύξησης 8% περίπου. Με βάση 

εκτιµήσεις, ο κλάδος στο µέλλον  (έως και το 2030) θα παρέχει το 50% της 

κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων, λόγω συνεχούς ποσοτικής και ποιοτικής 

µείωσης των ιχθυοαποθεµάτων στη θάλασσα. Ειδικότερα στη Μεσόγειο, στο 

συγκεκριµένο κλάδο, η Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία παραγωγό χώρα, την 

τελευταία δεκαετία, µε ανοδική συνεχώς πορεία. Έως και το 2010, η παραγωγή γόνου 

και έτοιµου µεγάλου ψαριού θα αναπτύσσεται µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως 

του 10% έως 15%.  

Οι παραδοσιακές αγορές που έως σήµερα «στήριξαν» την ανάπτυξη του κλάδου είναι 

των Μεσογειακών Ευρωπαικών χωρών (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία κ.α.) 

 

Η αυξητική εξαγωγική πορεία του κλάδου θα συνεχιστεί µε εντονότερο ρυθµό, την 

επόµενη πενταετία, λόγω και της διείσδυσης στις αγορές των νεοεισερχοµένων στην 

Ευρωζώνη χωρών που θα αυξήσει τη ζήτηση για τα µεσογειακά είδη.  

 

Το επίπεδο τιµών του προϊόντος πανευρωπαϊκά-χαρακτηριστικό του 2007- εκτιµούµε 

πως θα συνεχιστεί και το 2008.   
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Η εταιρεία µας 
 

 

Η εταιρία φέτος συµπλήρωσε τέσσερα χρόνια επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον 

κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. 

Η εταιρεία όπως αναφέρθηκε δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής  του 

ετοίµου ψαριού, πρόκειται για µεγάλο ψάρι βάρους 300-500gr. Το µεγάλο ψάρι έχει 

κύκλο παραγωγής 14 – 18 µήνες αλλά µέχρι την πώληση του έχει πάντα µεγαλύτερο 

κύκλο παραµονής στο ιχθυοτροφείο, δεδοµένου ότι οι ποσότητες που παράγονται 

διατίθενται σταδιακά εντός του εξαµήνου από το πέρας της πάχυνσης. Η Εταιρεία 

έχει µονάδα εκτροφής µε πλωτούς κλωβούς και δίχτυα όπου τοποθετούνται ιχθύδια 

1,5-2,0 gr. Και τα οποία εκτρέφονται για διάστηµα 14 – 18 µηνών και κατόπιν 

διατίθενται στο εµπόριο. 

 

Η µονάδα αυτή βρίσκεται στρατηγικά τοποθετηµένη σε απόσταση  δεκαπέντε 

χιλιόµετρων από την πόλη του Ναυπλίου και κοντά στην είσοδο της θάλασσας του 

Αιγαίου Πελάγους στον Αργολικό  κόλπο. Τα προφανή πλεονεκτήµατα πού πηγάζουν 

από την γειτνίαση µε την Ναύπλιο και Τολό  είναι η χωρίς προβλήµατα γρήγορη 

µεταφορά των ανθρώπων και των πάσης φύσης υλικών από και προς την µονάδα, η 

εύκολη αστυνόµευση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων, η εύκολη µεταφορά του 

τελικού προϊόντος µετά την εξαλίευση προς τον τελικό προορισµό πώλησης µέσω του 

άρτιου οδικού δικτύου καθώς και η δυνατότητα εύρεσης εργατικού προσωπικού ( 

εξειδικευµένου και ανειδίκευτου ) από την πυκνοκατοικηµένη γύρω περιοχή. Τα 

πλεονεκτήµατα πού πηγάζουν από την θέση της µονάδας µέσα στον κόλπο αφορούν 

την ίδια την ποιότητα του ψαριού πού εκτρέφεται. Είναι κοινά παραδεκτό ότι λόγω 

της ιδιοµορφίας του συγκεκριµένου οικοσυστήµατος (αφθονία φυσικής τροφής την 

οποία οι ιχθυοπληθυσµοί καταναλώνουν µαζί µε την χορηγούµενη τεχνητή ) τα ψάρια 

πού µεγαλώνουν στα νερά του ξεχωρίζουν ως προς την γεύση και ως προς την 

εµφάνιση από οποιαδήποτε άλλα εκτρεφόµενα ψάρια. Χαρακτηριστικό γνώρισµα  της 

περιοχής είναι η υψηλή  µέση ετήσια θερµοκρασία  που συντελεί τα µέγιστα για την 

µείωση της παραγωγικής χρονικής διάρκειας . 

 

Η εταιρεία στο έτος 2006 συγχωνεύθηκε µε απορρόφηση µε βάση τις διατάξεις του 

Ν.2166/93 µε την εταιρεία «Πλατειά ΑΕ» την οποία απορρόφησε και η οποία θα 

προσδώσει αύξηση του όγκου παραγωγής και πωλήσεων αλλά και µείωση του 

κόστους παραγωγής από συνέργιες  εξοπλισµού και λοιπών εξόδων. 
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Αποτελέσµατα και προσδοκίες 

 

 

Όσον αφορά την µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής και µη απόδοσης  η  διοίκηση 

χρησιµοποιεί επιστηµονικά τεκµηριωµένους δείκτες και αριθµοδείκτες σε συνάρτηση 

µε την εσωτερική πληροφόρηση που καθιστούν αυτούς αποτελεσµατικό διαχρονικό 

εργαλείο µέτρησης της απόδοσης  

 

• Πωλήσεις  

 

Οι πωλήσεις εµφανίζουν αύξηση 13,16% σε  σχέση µε το 2006. Η προσδοκία για το 

2007 ανέρχεται σε πωλήσεις άνω των 1.000.000 ευρώ.   

 

• Κέρδη από βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Β.Π.Σ.) 
 

Τα κέρδη από βιολογικά στοιχεία αυξήθηκε κατά 93,01% σε σχέση µε το 2006. Η 

αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην φυσική αύξηση των αποθεµάτων ενώ 

υπήρξε µείωση από την µεταβολή των τιµών των προιόντων.     

 

• Έξοδα διοίκησης 
 

 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων µειώθηκε και ανήλθε σε 1,3% από 1,9% το 2006 . 

Αποτελεί από τα χαµηλότερα ποσοστά στον κλάδο. 

Για το 2008 εκτιµούµε µικρή ποσοστιαία αύξηση  και  µερική άνοδο στο απόλυτο 

µέγεθος. 

 

 

• Έξοδα διάθεσης 
 

 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων παρέµειναν σταθερά (κάτω του µηδενός) για το 

2007 και 2006.  

Ανάλογη προσδοκία για το 2008 για ίδιο επίπεδο . 

 

• Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  
 

 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων µειώθηκε παρέµειναν σταθερά (κάτω του µηδενός) 

για το 2007 και 2006.   

Προς το παρόν η εταιρεία λειτουργεί χωρίς δανεισµό. 

  

• Κέρδη µετά φόρων 
 

Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων µειώθηκε σε 14,4% από 5,8%  και στο απόλυτο 

µέγεθος ανήλθε σε 142 χιλιάδες από 50 χιλιάδες το 2006 .   

Οι εκτιµήσεις για το 2008 ανέρχονται σε κέρδη 80-100 χιλιάδων ευρώ. 

 

• Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων(ROE)  

 

Σε 29,16% σε σχέση µε 30,51% το 2006.  

Ανά µένουµε αισθητή βελτίωση  στο 2008. 
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• Απόδοση Ενεργητικού(ROCE)  
 

 Σε 3,28% από 2,16% το 2006. 

Αναµένουµε µικρή βελτίωση το 2008  

 

 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού 
 

Σε 22,72% από  37,43% το 2006. 

Θα υπάρξει αύξηση λόγω µεγαλύτερων πωλήσεων και κερδών της εταιρείας το 2008. 

 

• Ξένα προς ίδια κεφάλαια 
 

Σε  7,89 από 13,11 για το 2006 . 

Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου βελτίωσε το δείκτη. 

Προβλέπουµε να σηµειώσουν ελαφρά µείωση εις όφελος της εταιρείας για το 2008. 

 

• Γενική Ρευστότητα  

 

Σε 1,04 από 0,9 το 2006. 

Αναµένεται βελτίωση για το 2008 αλλά και σε αυτό το επίπεδο είναι ικανοποιητικά. 

 

Είναι σηµαντικό εδώ να αναφερθεί πως ο κάθε ενδιαφερόµενος που ανήκει σε 

οποιαδήποτε οµάδα ενδιαφεροµένων οφείλουν να γνωρίζουν πως τα µελλοντικά 

δεδοµένα των οικονοµικών καταστάσεων και της παρούσας έκθεσης βασίζονται σε 

προβλέψεις και εκτιµήσεις µας .      

Ειδικότερα η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα  µε τα ∆ΠΧΠ και της 

έκθεσης διαχείρισης  απαιτεί την διενέργεια  και χρησιµοποίηση  εκτιµήσεων, 

προβλέψεων  και παραδοχών από την διοίκηση της εταιρείας  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.  

 

Με αίσθηση υψηλής ευθύνης λοιπόν βεβαιώνουµε πως 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 και οικονοµικής απόδοσης της εταιρείας. 
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Προβλήµατα κλάδου-πιθανοί µελλοντικοί κίνδυνοι 

 

 

Σαν το κυριότερο πρόβληµα θεωρούµε πως είναι η διασφάλιση ποιότητας, 

προκειµένου ο κλάδος να ανταπεξέλθει στον έντονο πλέον ανταγωνισµό και να 

αρχίσει την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων.  

Λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα του κλάδου, η χρήση ενός εθνικού σήµατος 

ποιότητας καθίσταται επιτακτική. Απαραίτητη είναι η εφαρµογή µεθόδων marketing 

και προώθησης προϊόντων σε συλλογικό αλλά και εθνικό επίπεδο, προκειµένου ο 

καταναλωτής να ενηµερωθεί για τα ποιοτικά προστιθέµενης αξίας χαρακτηριστικά 

των παραγοµένων από εµάς προϊόντων και να τα επιλέξει από άλλα οµοειδή. 

 

Η συνεχής παραγωγική διεύρυνση που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ειδικά 

την δεκαετία του 1990 δηµιούργησε την υπερπροσφορά η οποία επιπλέον προκάλεσε 

µείωση των τιµών . Το φαινόµενο της χαµηλής ανά συγκεκριµένες περιόδους τιµής 

(ειδικά το β εξάµηνο) από το έτος 2000 και µετά  αν και θεωρούµε πως αποτελεί κάτι 

δεδοµένο πλέον και αντιµετωπίσιµο από την εταιρεία  µας αλλά και τον κλάδο 

συνεχίζει να δηµιουργεί χάσµα ρευστότητας. Αν δεν στραφούν οι εταιρείες προς τη 

διείσδυση σε νέες αγορές δύσκολα θα εξαλειφθεί το φαινόµενο αυτό. 

 

Η µεγάλη εξάρτηση από τα ιχθυάλευρα των ιχθυοτροφών παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας καθώς αποτελεί το βασικό 

συντελεστή κόστους του προιόντος .Η τάση είναι για σταθερότητα των τιµών τους  

για το 2008 γεγονός που δίνει µια καλή προοπτική για το έτος για υψηλή κερδοφορία 

. 

 

Τέλος η αύξηση των τιµών των καυσίµων η οποία επηρεάζει άµεσα και το κόστος 

διάθεσης λόγω του µεταφορικού κόστους αλλά και όλων των συντελεστών 

παραγωγής. Η πρόσφατη αύξηση του 2005-2006-2007 οριακά επηρέασε το κόστος 

αλλά οποιαδήποτε αυξητική τάση θα δηµιουργήσει πρόβληµα καθώς λόγω της 

µορφής του προιόντος η αύξηση δεν µεταφέρεται στον καταναλωτή ευχερώς και 

άµεσα όπως καταδυκνείουν τα τελευταία χρόνια 
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Προοπτικές του κλάδου 

 

Η προοπτική στον κλάδο είναι για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών µέσα από τη 

διείσδυση σε νέες ευρωπαϊκές κυρίως αγορές (Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, 

κ.α.). Για τη διετία 2008-2009, αναµένεται οριακή ανοδική µεταβολή της 

παραγωγικής βάσης ενώ αντίθετα η κατά κεφαλήν κατανάλωση συνεχώς παρουσιάζει 

αύξηση, γεγονός που επηρεάζει ανοδικά τη ζήτηση στον τοµέα των εξαγωγών. 

 

Η αυξανόµενη συγκέντρωση από την πλευρά της παραγωγής όπου οι µεγαλύτερες 

εταιρείες απορροφούν και ελέγχουν τους µικρούς παραγωγούς ,έχει δηµιουργήσει 

κλίµα εναρµόνισης τιµολογιακής πολιτικής και την εξάλειψη του φαινοµένου της 

πώλησης κάτω του κόστους. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όλων τη διετία 2008-2009 αναµένεται να συνεχισθεί η 

τάση συγκέντρωσης του κλάδου και η διεύρυνση του ελέγχου που έχουν οι µεγάλες 

εταιρείες και ταυτόχρονα µε την αναµενόµενη καλυτέρευση των δικτύων διανοµής 

προβλέπεται πως η ζήτηση θα παραµείνει υψηλή. 

 

Ακόµα και µε την άνοδο της τουρκικής παραγωγής, που ήδη θεωρείται ο ισχυρότερος 

ανταγωνιστής, λόγω κυρίως του χαµηλού κόστους παραγωγής, ο κλάδος στη χώρα 

µας µπορεί να ανταπεξέλθει, εστιάζοντας στη διασφάλιση της ποιότητας του 

προϊόντος, στα είδη ανεπτυγµένα εµπορικά δίκτυα διανοµής, καθώς και στη 

συγκεκριµένη παραγωγή προϊόντων που έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση από τις αγορές 

του εξωτερικού.  

 

Κυρίως όµως η αύξηση της ζήτησης θα προέλθει µε την τόνωση και  βελτίωση της 

ενηµέρωσης για την υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας . 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 % 31/12/2006 %

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 388.568,18 9,0% 394.083,41 17,0%

Αποθέµατα 3.425.572,96 79,3% 1.663.113,40 71,8%

Πελάτες 90.464,08 2,1% 1.417,36 0,1%

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 404.629,64 9,4% 257.685,88 11,1%

∆ιαθέσιµα 9.981,71 0,2% 43,59 0,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.319.216,57 100,0% 2.316.343,64 100,0%

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  %  %

Καθαρή θέση  Εταιρίας 485.873,02 11,2% 164.214,41 7,1%

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 65.040,96 1,5% 19.811,41 0,9%

Βραχυχρόνιες τραπεζικές υποχρεώσεις 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 3.768.302,59 87,2% 2.132.317,82 92,1%

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.319.216,57 100% 2.316.343,64 100%

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1/1 -- 31/12/2007 %

1/1 -- 

31/12/2006 %

Πωλήσεις εµπορευµ-υπηρεσιών-λοιπών 16.292,50 1,7% 2.276,00 0,3%

Πωλήσεις βιολογικών περιουσ.στοιχείων 964.873,88 98,3% 864.784,01 99,7%

Κύκλος εργασιών 981.166,38 100,0% 867.060,01 100,0%

Mικτά κέρδη εµπορ-υπηρεσ-λοιπών 3.513,50 21,6% 1.046,61 46,0%

Κέρδη από βιολογικά περιουσ.στοιχεία 2.440.948,78  1.264.668,27  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 12.970,50 1,3% 16.345,26 1,9%

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 176,60 0,0% 243,99 0,0%

Λοιπά έσοδα-έξοδα -279,19 0,0% -1.547,34 -0,2%

Χρηµ/κά Αποτελέσµατα -155,60 0,0% -137,86 0,0%

Κέρδη προ φόρων , χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) 187.161,30 19,1% 67.334,20 7,8%

Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδ,επενδ αποτ και 

αποσβέσεων (EBITDA) 252.227,37 25,7% 110.790,80 12,8%

Κέρδη προ φόρων 187.005,70 19,1% 67.196,34 7,7%

Φόροι 45.347,09  17.089,90  

Κέρδη µετά φορων 141.658,61 14,4% 50.106,44 5,8%

Καθαρά κέρδη µετά από µειοψηφία 141.658,61 14,4% 50.106,44 5,8%

Κέρδη ανά µετοχή 2,36  2,09  

ROE (Κµετά Φόρων/ ΙΚ)

ROCE (Κµετά Φόρων/ΣΕ)

Κυκλοφ Ταχύτητα Ενεργ (Πωλ/Εν)

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

Γενική Ρευστότητα (ΚΕ/ΒΥ)

Ειδική Ρευστότητα (∆ιαθ/ΒΥ)

Κυκλοφ Ταχύτητα Αποθ (Απ/Πωλ*365)

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών

Εξέλιξη Καθαρού Κέρδους

Εξέλιξη κερδών βιολογικών περιουσ.στοιχείων

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/07 31/12/06

29,16% 30,51%

3,28% 2,16%

22,72% 37,43%

7,89 13,11

1,04 0,90

0,00 0,00

1.274 700

13,16% 0,00%

182,72% 0,00%

14,44% 5,78%

93,01% 0,00%
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Ναύπλιο  20 Μαρτίου   2008 

 

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

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Άγγελος Μπαζώτης                Ιωάννης Κυρίτσης            Κωνσταντίνος Πολίτης 

Α∆Τ Χ 071840                           Α∆Τ Π 840618                   Α.∆.Τ. Π 697448 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνω ότι η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 

10 σελίδες είναι αυτή που αναφέρω στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε 

ηµεροµηνία 20 Μαρτίου 2008. 

 

 

Αθήνα 20 Μαρτίου 2008 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Κωνσταντίνος Σακκής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14601 
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ΑΣΤΕΡΙΑΣ  ΑΕ 
 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

σύµφωνα µε τα 
 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 
 

                
                                                        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ  την 20 Μαρτίου 2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στη ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.helfish.gr .  

 
     Κατσιβέλης Ιωάννης 
     Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
      



  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2007              33 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

1 .  Ισολογισµός 4 

2 .  Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 5 

2.1. Κατά  είδος εξόδου 5 

2.2. Συµφωνία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 5 

3 .  Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 

4 .  Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών 7 

5 .  Ανάλυση Ακινητοποιήσεων 8 

5.1. Ανάλυση υπεραξίας και αΰλων περιουσιακών στοιχείων 8 

5.2. Ανάλυση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 9 

6 .  Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  10 

6.1. Ιστορικό 10 

6.2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 11 

6.3. Βασικές λογιστικές αρχές 11 

6.4. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών καταστάσεων 11 

6.4.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχεία) 11 

6.4.2. Αποσβέσεις 12 

6.4.3. Αΰλα περιουσιακά στοιχεία 12 

6.4.4. Αποθέµατα 12 

6.4.5. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 12 

6.4.6. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 12 

6.4.7. Ίδια Κεφάλαια 12 

6.4.8. Μακροπρόθεσµα δάνεια 13 

6.4.9. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 13 

6.4.10. Φόρος εισοδήµατος 13 

6.4.11. Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 14 

6.4.12. Επιχορηγήσεις 14 

6.4.13. Προβλέψεις για µελλοντικούς κινδύνους 14 

6.4.14. Έσοδα 14 

6.4.15. Έξοδα 15 

6.4.16. Κέρδη ανά µετοχή 15 

6.4.17. ∆ιαχείριση κινδύνων 15 

7 .  Οικονοµικές αναλύσεις επιµέρους µεγεθών  

των Οικονοµικών Καταστάσεων 16 



  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2007              34 

7.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις        16 

7.2. Αποθέµατα 16 

7.3. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 16 

7.4. Λοιπές απαιτήσεις 16 

7.5. Μετρητά και Ισοδύναµα µετρητών 16 

7.6. Ίδια κεφάλαια 17  

7.7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     17 

7.8. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   17 

7.9. Μετοχικό κεφάλαιο     17 

7.10. Κέρδη ανά µετοχή 17 

7.11. Φόρος εισοδήµατος 18 

7.12. Αναβαλλόµενος φόρος 18 

8 .  Πληροφόρηση κατά τοµέα 20 

8.1. Επιχειρηµατικοί τοµείς 20 

8.2. Γεωγραφικοί τοµείς 20        

9 .  Λοιπές πληροφορίες 21 

9.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 21 

9.2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 21 

9.3. Εµπράγµατα βάρη 21 

9.4. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 21 

9.5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 21 

9.6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων  21 

1 0 .  Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή 23 

       Έκθεση διαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 24 

 



  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2007              35 

                 Η ΕΤΑΙΡIΑ 

ΣΗΜ 31/12/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7.1 2.358.979,68 2.530.190,72

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξίες 0,15 102,56

Συµµετοχές 0,00 0,00

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 220,00 250,00

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού  2.359.199,83 2.530.543,28

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 7.2 3.990.622,93 3.055.158,90

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 7.3 348.438,74 1.037.053,03

Λοιπες απαιτήσεις 7.4 536.534,11 737.108,48

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.099,28 4.913,35

Ταµειακά διαθέσιµα 7.5 11.580,51 513.023,86

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 4.891.275,57 5.347.257,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.250.475,40 7.877.800,90

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο         7.9 734.905,92 734.905,92

Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                0,00 0,00

Αποθεµατικά 57.535,22 57.535,22

Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον 724.128,21 587.077,47

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.6 1.516.569,35 1.379.518,61

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 0,00 22.986,13

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 12.000,00 12.000,00

Αναβαλλόµενοι φόροι                     7.12 594.684,53 598.412,04

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 7.7 606.684,53 633.398,17

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.402.070,29 4.039.353,45

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 1.292.867,47 1.283.184,83

Φόροι πληρωτέοι 15.998,74 83.225,61

Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 414.536,70 435.622,17

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.748,32 23.498,06

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 7.8 5.127.221,52 5.864.884,12

Σύνολο Υποχρεώσεων 5.733.906,05 6.498.282,29

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.250.475,40 7.877.800,90

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ισολογισµών.
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1/1 - 31/12/07 1/1 - 31/12/06
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1.1.2007 & 1.1.2006 ΣΗΜ 3.015.906,28 3.517.697,33
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 535.471,53 372.170,88
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 2.331.135,52 3.352.024,40
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 2.2 3.957.678,62 3.015.906,28
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των 2.2 2.737.436,33 2.478.062,47

Πωλήσεις Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 1.027.883,32 747.479,41
Αναλώσεις 2.461.919,73 2.171.579,80
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 630.800,94 518.990,92
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 150.113,11 149.521,81
Λοιπά έξοδα 78.348,77 81.787,39
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 101.911,71 89.134,09
Αποσβέσεις 226.211,04 222.408,62
Λοιπά έσοδα 29.035,29 -46.628,47
Λοιπά έξοδα 3.838,70 16.212,12
Μείον -Συν κόστος ιδιοπαραγωγής 0,00 -136,00
Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 141.210,94 22.671,60
Φόρος εισοδήµατος 7.11 -4.160,21 -33.220,56
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 137.050,73 -10.548,96

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας 137.050,73 -10.548,96

Κέρδη ανα µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 7.10 0,55 -0,04

2.1.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατ΄είδος εξόδου. ∆ΛΠ 41)

 
 

 

 
 

2.2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(αρχής και τέλους περιόδου) 31/12/2007

Γόνος Πάχυνση Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης  1/1/2007 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο έναρξης  1/1/2007 0,00 3.015.906,28 3.015.906,28
Πλέον : Αγορές περιόδου 0,00 535.471,53 535.471,53

0,00 3.551.377,81 3.551.377,81
Μείον : Πωλήσεις περιόδου 0,00 -2.331.135,52 -2.331.135,52

Πλέον : Κέρδη από µεταβολή στην εύλογη αξία

 -- φυσική αύξηση 0,00 3.766.250,74 3.766.250,74
 -- µεταβολή τιµών 0,00 -1.028.814,41 -1.028.814,41

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0,00 3.957.678,62 3.957.678,62

       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αποθεµατικό Υπόλοιπο
Mετοχικό Υπέρ το Κερδών Σύνολο
Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο

Υπόλοιπο 01/01/2006 734.905,92 0,00 57.535,22 597.626,43 1.390.067,57

0,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00
Κέρδη περιόδου -10.548,96 -10.548,96
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -10.548,96 -10.548,96

Υπόλοιπο 31/12/2006 734.905,92 0,00 57.535,22 587.077,47 1.379.518,61

Υπόλοιπο 31/12/2006 734.905,92 0,00 57.535,22 587.077,47 1.379.518,61

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 0,00
Κέρδη περιόδου 137.050,74 137.050,74
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 2006 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00

0,00 0,00 0,00 137.050,74 137.050,74

Υπόλοιπο 31/12/2007 734.905,92 0,00 57.535,22 724.128,21 1.516.569,35

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

3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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       4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
                   Η Εταιρεία
1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων 141.210,95 22.671,60
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 226.211,03 222.408,02
Προβλέψεις 0,00 4.000,00
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -21.085,47 -44.785,73
Αποτελέσµατα (έσοδα,'εξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας -9.130,27 -13.473,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 101.911,71 89.134,09
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -935.464,03 499.603,09
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 889.201,55 393.881,77
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -689.265,68 -275.043,17
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -101.911,71 -89.134,09
Καταβεβληµένοι φόροι -37.596,29 -20.992,32
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστιριότητες (α) -435.918,21 788.270,26

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Απόκτηση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων 0,00 0,00
Αγορά ενσώµατων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων -97.108,11 -269.660,11
Εισπράξεις από επιχ/σεις & πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 51.340,80 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες -- Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστιριότητες (β) -45.767,31 -269.660,11

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων -13.303,49 -19.663,18
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -6.454,34 -125,00
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστιριότητες (γ) -19.757,83 -19.788,18

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -501.443,35 498.821,97

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 513.023,86 14.201,89
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 11.580,51 513.023,86



5.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31/12/07

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αϋλα περ/κα

στοιχεία

(λογισµικά

Υπεραξία προγράµµατα) Σύνολο

Αξία Κτήσεως 31/12/2006 0,00 6.034,98 6.034,98
Προσθήκες χρήσεως
1ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
2ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
3ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
4ο τρίµηνο 2007 0,00 846,00 846,00
∆ιαγραφές χρήσεως 
1ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
2ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
3ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
4ο τρίµηνο 2007 0,00
Αξία Κτήσεως 31/12/2007 0,00 6.880,98 6.880,98
Μείον :

Αποσβέσεις 31/12/2006 0,00 5.932,42 5.932,42
Αποσβέσεις -Αποµείωση χρήσεως
1ο τρίµηνο 2007 0,00 61,50 61,50
2ο τρίµηνο 2007 0,00 40,97 40,97
3ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
4ο τρίµηνο 2007 0,00 845,94 845,94
∆ιαγραφές χρήσεως
1ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
2ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
3ο τρίµηνο 2007 0,00
4ο τρίµηνο 2007 0,00

Σύνολο Αποσβέσεων 31/12/2007 0,00 6.880,83 6.880,83
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2007 0,00 0,15 0,15  
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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
31/12/2006
Αξία κτήσης 0,00 1.573.621,30 1.906.109,42 287.655,14 59.780,42 0,00 3.827.166,28
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -95.338,81 -957.202,91 -188.270,60 -56.163,24 0,00 -1.296.975,56
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006 0,00 1.478.282,49 948.906,51 99.384,54 3.617,18 0,00 2.530.190,72

31/3/2007
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2006 0,00 1.478.282,49 948.906,51 99.384,54 3.617,18 0,00 2.530.190,72
Προσθήκες 0,00 956,70 0,00 0,00 0,00 11.484,67 12.441,37
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 -5.530,80 -2.347,76 0,00 0,00 0,00 -7.878,56
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 50,64 1.907,31 0,00 0,00 0,00 1.957,95
Αποσβέσεις ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -13.132,62 -36.396,82 -7.577,56 -491,27 0,00 -57.598,27
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2007 0,00 1.460.626,41 912.069,24 91.806,98 3.125,91 11.484,67 2.479.113,21

30/6/20067
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2007 0,00 1.460.626,41 912.069,24 91.806,98 3.125,91 11.484,67 2.479.113,21
Προσθήκες 0,00 0,00 22.396,00 0,00 0,00 0,00 22.396,00
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -36.838,83 0,00 0,00 0,00 -36.838,83
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 23.928,42 0,00 0,00 0,00 23.928,42
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -13.079,85 -36.937,37 -7.577,56 -439,56 0,00 -58.034,34
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2007 0,00 1.447.546,56 884.617,46 84.229,42 2.686,35 11.484,67 2.430.564,46

30/9/2007
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2007 0,00 1.447.546,56 884.617,46 84.229,42 2.686,35 11.484,67 2.430.564,46
Προσθήκες 0,00 11.484,67 4.105,00 0,00 0,00 0,00 15.589,67
∆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 -11.484,67 -11.484,67
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -13.187,25 -35.017,07 -7.577,56 -439,35 0,00 -56.221,23
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 0,00 1.445.843,98 853.705,39 76.651,86 2.247,00 0,00 2.378.448,23

31/12/2007
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 0,00 1.445.843,98 853.705,39 76.651,86 2.247,00 0,00 2.378.448,23
Προσθήκες 0,00 0,00 50.492,00 6.827,74 0,00 0,00 57.319,74
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 -40.660,01 0,00 0,00 -40.660,01
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 17.280,50 0,00 0,00 17.280,50
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -13.187,51 -32.649,27 -7.221,45 -350,55 0,00 -53.408,78
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 0,00 1.432.656,47 871.548,12 52.878,64 1.896,45 0,00 2.358.979,68

31/12/2007
Αξία κτήσης 0,00 1.580.531,87 1.943.915,83 253.822,87 59.780,42 0,00 3.838.050,99
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -147.875,40 -1.072.367,71 -200.944,23 -57.883,97 0,00 -1.479.071,31

0,00 1.432.656,47 871.548,12 52.878,64 1.896,45 0,00 2.358.979,68

5.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
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6.  Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  
 

     6.1. Iστορικό 
Η «Αστερίας ΑΕ.» είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία και υπόκειται στο Νόµο περί 

Ανωνύµων Εταιριών. Ιδρύθηκε το 1995 σαν ΕΠΕ  και λειτουργεί µε την επωνυµία 

«ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ»  από το 1999 οπότε και µετασχηµατίστηκε σε ανώνυµη εταιρεία 

(Φ.Ε.Κ. 10329/ 23.12.1999). Για τις συναλλαγές µε το εξωτερικό χρησιµοποιεί τον τίτλο 

‘‘ASTERIAS S.A.’’. 

 

Η έδρα της Εταιρείας  βρίσκεται στο ∆ήµο Αστακού  Αιτωλοακαρνανίας  και τα γραφεία 

της, το συσκευαστήριο και ο χώρος παραγωγής στεγάζονται  στη θέση Παληολόγγος 

του ιδίου ∆ήµου, τηλ. (2646042332) και (2646081530) . Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη 

στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 

44767/10/Β/99/29. Ο σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 

Καταστατικού της, έχει ως   εξής: 

 

 1) η παραγωγή, η επεξεργασία ιχθύων και γενικά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, η 

ελεύθερη αλιεία, η εµπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η βιοµηχανική 

επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή και εµπορία η διεξαγωγή κατασκευών και 

εκπόνηση µελετών σχετικά µε τα παραπάνω και η προσφορά υπηρεσιών για την 

ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας  

 2) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται 

µε έναν από τους παραπάνω σκοπούς,  

 3) η συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους ή 

παρεµφερείς σκοπούς. 

  

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 

δραστηριότητας της εταιρείας εµπίπτει στον Κ050.2 κλάδο “Ιχθυοκαλλιέργεια” 

«παραγωγής ιχθύων θαλάσσιας καλλιέργειας”, 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 2001 η µητρική εταιρεία «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ» συµµετέχει στο 

κεφάλαιο τη εταιρείας αρχικά µε ποσοστό 50% και τον Ιούνιο 2006 εξαγόρασε και το 

υπόλοιπο 50%  . 
Κατόπιν αυτού η εταιρεία περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
της εταιρείας  «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ» µε ενσωµάτωση βάση της µεθόδου  
της ολικής ενοποίησης. 
 

6.2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
H ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ  είναι η  1.1.2006. 

 
 
6.3. Bασικές λογιστικές αρχές 
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Οι συνηµµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις (εφ’ εξής «Oικονοµικές Kαταστάσεις») έχουν 
συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από τα γήπεδα, τα 
κτίρια και τα αποθέµατα ηµιτελών-ετοίµων τα οποία έχουν αποτιµηθεί µε βάση την 
εύλογη αξία τα µεν δύο πρώτα την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ(1 Ιανουαρίου 
2006) ενώ τα αποθέµατα µε την εύλογη αξία τους 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. 

 
6.4. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών 
καταστάσεων 
6.4.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχεία) 
 
Τα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως προσαυξηµένα    µε 
τόκους κατασκευαστικής περιόδου µειωµένα µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις  και την 
τυχόν απαξίωση αυτών. Για τα γήπεδα και κτίρια η εταιρεία ανέθεσε σε εταιρεία 
ανεξάρτητων εκτιµητών την διενέργεια εκτίµησης της τρέχουσας αξίας των γηπέδων 
και κτιρίων της κατά την 1 Ιανουαρίου 2006. Οι εκτιµήσεις βασίσθηκαν σε κατάλληλες-
παραδεκτές  µεθόδους και εκτιµήσεις ανάλογα µε τη φύση και χρήση των 
εκτιµηθέντων παγίων.  Αναλυτικότερα η εταιρεία µέσω τεχνικών εµπειρογνωµόνων 
εκτίµησε τα γήπεδα και τα κτίρια σε εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία µετάβασης και 
χρησιµοποιεί αυτές ως τεκµαρτό κόστος σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 16 έως τη λήξη της 
περιόδου θεωρώντας πως η µεταβολή της αξίας στην εν λόγω περίοδο δεν είναι 
σηµαντική.  
Η µέθοδος εκτίµησης των ανωτέρω  που χρησιµοποιήθηκε είναι της αγοραίας      αξίας 
.  
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 και προς το παρόν η 
διοίκηση εκτιµά πως δεν υπάρχει ζήτηµα απαξίωσης των παγίων του Οµίλου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2. Αποσβέσεις  
Οι  αποσβέσεις  παγίων  στοιχείων  λογίζονται µε  τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, 
βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη µέση ωφέλιµη ζωή των παγίων, η οποία 
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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% 

 
6.4.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται η υπεραξία από εξαγορές 
παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας όπως είναι η άδεια λειτουργίας 
ιχθυοτροφείων και τα λογισµικά προγράµµατα. 
 
6.4.4. 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.  
 
6.4.5. 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.    
 
6.4.6. 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. 
 
6.4.7. Ιδια κεφάλαια  
 
Περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, το υπέρ το άρτιο ποσό, το τακτικό αποθεµατικό 
και τα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων που έχουν 
σχηµατισθεί κατά το παρελθόν από την εταιρεία. 
 Ειδικά τα αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί όπως αναφέρθηκε µε 
βάση διάφορους   αναπτυξιακούς νόµους  εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος υπό την 
προϋπόθεση ότι δε θα διανεµηθεί στους µετόχους. Η εταιρεία δεν προτίθεται να 
διανείµει τα εν λόγω  αποθεµατικά και για το λόγο αυτό δεν έχει προβεί στον 
υπολογισµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που είναι υποχρεωτικός κατά την 
περίπτωση διανοµής .  
 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2007              44 

6.4.8. Μακροπρόθεσµα δάνεια   
 
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο. Αφορούν τραπεζικές 
υποχρεώσεις πληρωτέες µετά από ένα έτος από την λήξη των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
Η διοίκηση  εκτιµά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται συγκριτικά µε τα τρέχοντα 
πραγµατικά της αγοράς είναι σχεδόν ισοδύναµα και για το λόγω αυτό δεν προέβει σε 
καµία προσαρµογή της αξίας αυτών.   
 
6.4.9. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  
 
Η  εταιρεία έχει υποχρέωση για τα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτήν µελλοντικής 
καταβολής παροχής ανάλογα µε το χρόνο προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόµενου. Η 
υποχρέωση αυτή προσµετρείται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο καταβληθέν 
δικαίωµα του καθενός κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Η  παροχή εκτιµάται  
από την ∆ιοίκηση της εταιρείας λόγω του µικρού της ύψους και επανεκτιµάται  σε κάθε 
περίοδο και χρήση. 
 
6.4.10. 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 . Στη έναρξη κάθε επόµενης χρήσεως οι αναβαλλόµενοι φόροι (απαιτήσεις-
υποχρεώσεις) προσαρµόζονται µε τους  εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές φορολογίας. 
και υπολογίζονται µε χρήση των  φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις 
χρήσεις  που αναµένεται να ανακτηθούν  τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  να  
τακτοποιηθούν  οι  υποχρεώσεις.  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 τόσο στην µητρική όσο και τις θυγατρικές της. Ο συµψηφισµός 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων από αναβαλλόµενους φόρους γίνεται κατά εταιρεία και 
εφόσον υφίσταται σχετικό δικαίωµα(ίδια φορολογική αρχή). 
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6.4.11. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   
 
Αφορά κάτω του έτους υποχρεώσεις σε Ελληνικές 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 λόγo αυτό δεν προχώρησε 
σε καµία προσαρµογή της αξίας αυτών. 

 
6.4.12. 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. 
 
6.4.13. 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. 
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6.4.14. 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. 
  

6.4.15.  Έξοδα 
 
Αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν καταστούν δεδουλευµένα. Τα έξοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται επίσης σε δεδουλευµένη βάση. 
 
6.4.16.  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. 
 

6.4.17. ∆ιαχείριση κινδύνων 
 
Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους 
αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, 
κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο από µεταβολές επιτοκίων.   
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους  
και έτσι πριν τη διενέργεια σχετικών συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση από τα αρµόδια 
στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της εταιρίας κατόπιν της συγκέντρωσης 
των απαραιτήτων πληροφοριών από την παγκόσµια αγορά αλλά κυρίως από τις 
Τράπεζες    
Η  Εταιρεία εκτίθεται επίσης σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε για 
εµπορία είτε ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  Εκτίθεται επίσης 
σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών (τροφές, υλικά συσκευασίας, αναλώσιµα και 
λοιπά έξοδα) κυρίως λόγω της µεταβλητότητας τιµής  κυρίως του πετρελαίου  
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις  
κατευθύνονται κυρίως σε εγχώριους πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και 
το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς µε ασφάλιση από εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας συντηρείται σε χαµηλά επίπεδα µέσω της διατήρησης 
επαρκών διαθεσίµων και τραπεζικών ορίων. 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές 
στις τιµές των επιτοκίων.  Η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό του σηµαντικά έντοκα 
στοιχεία, η πολιτική δε του Οµίλου, είναι να διατηρεί περίπου το σύνολο του δανεισµού 
σε επιτόκιο EURIBOR  το οποίο συµβαίνει και στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου . 
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7. OIKONOMIKEΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
 
7.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα 0 0,00
Κτίρια και Τεχνικά Έργα 1.432.656,47 1.478.282,49
Μηχ\τα-Τεχν.Εγκατ\σεις-Λοιπά 871.548,12 948.906,51
Μεταφορικά Μέσα 52.878,64 99.384,54
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 1.896,45 3.617,18
Ακίν. Υπο εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00

2.358.979,68 2.530.190,72  
 
7.2 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Αποθέµατα
Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 3.957.679,00 3.015.906,00
Εµπορεύµατα 0,00 0,00

Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικά Συσκευασίας 32.944,31 39.252,62
3.990.623,31 3.055.158,62  

 
7.3 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Πελάτες
Πελάτες 502.470,83 1.191.085,12
Μείον : Προβλέψεις για επισφάλεις -154.032,09 -154.032,09
Επιταγές εισπρακτέες
  -- Στο Χαρτοφυλάκιο 0,00 0,00
  -- Στις Τράπεζες 0,00 0,00

348.438,74 1.037.053,03  
 
7.4. Λοιπές  απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκ\λές για αγορά αποθεµάτων 6.516,25 155.992,02
Γραµµάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00
Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00
Βραχ\µες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχειρήσεων 0,00 0,00
Χρεώστες διάφοροι 470.534,50 540.304,94
Λογ\σµοί προκάταβολών & πιστώσεων 59.483,36 40.811,52

536.534,11 737.108,48  
 
7.5. Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών 
Τα µετρητά και ισοδύναµα µετρητών αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών
Ταµείο 3.658,88 1.058,73
Καταθέσεις όψεως 7.921,63 511.965,13

11.580,51 513.023,86  
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7.6. Ιδια κεφάλαια 
 
Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 734.905,92 734.905,92
Αποθεµατικά Κεφάλαια 57.535,22 57.535,22
Κέρδη εις νέο 724.128,21 587.077,47
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00

1.516.569,35 1.379.518,61  
 
7.7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 0,00 22.986,13
Προβλέψεις 12.000,00 12.000,00
Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
Αναβαλλόµενοι Φόροι 594.684,53 598.412,04

606.684,53 633.398,17  
 
7.8. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές 2.627.133,75 88.295,69
Επιταγές Πληρωτέες 139.488,91 3.845.696,88
Τράπεζες-Λ.Βραχ\µων Υποχρεώσεων 1.269.845,64 1.261.925,00
Προκαταβολές Πελατών 546.171,71 0,00
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 15.998,74 83.225,61
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 49.021,56 19.742,99
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρ.στην εποµ.χρήση 23.021,83 21.259,83
Μερίσµατα Πληρωτέα 0,00 6.454,34
Έξοδα ∆εδουλευµένα 1.748,32 23.498,06
Επιχορηγήσεις Παγίων 414.536,70 435.622,17
Πιστωτές ∆ιάφοροι 40.254,36 79.163,55

5.127.221,52 5.864.884,12  
 
7.9. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 734.905,92 € αποτελείται από 249.968  κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας  2,94 € η κάθε µία.  
 
7.10. Κέρδη ανά µετοχή 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής 
 

Κέρδη ανά µετοχή                            Η ΕΤΑΙΡIΑ 

 31/12/2007 31/12/2006

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 137.050,74 -10.548,96
 

Αριθµός µετοχών 249.968 249.968
 

Κέρδη ανά µετοχή 0,55 -0,04  
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7.11. Φόρος εισοδήµατος 
 
Αναλύεται ως εξής 
Ο Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)  της Εταιρείας της χρήσης 2007 έχουν ως κάτωθι :

Τρέχων Φόρος (Φόρος επί προτεινόµενων µερισµάτων) 0,00
Τρέχων Φόρος 7.887,72
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 0,00
Αναβαλλόµενοι φόροι χρήσεως 27.474,76
Προσαρµογές συντελεστή φόρου εισοδήµατος από 29% σε 25% -85.299,86
Οφελος από φορολογική ζηµία προηγουµένων χρήσεων που δεν είχε
καταχωρηθεί σε αναβαλλόµενους φόρους στις προηγούµενες χρήσεις 0,00
Φορολογική ζηµία χρήσεως 0,00
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων 54.097,59
Σύνολο 4.160,21

Ανάλυση φόρου εισοδήµατος
Κέρδη προ φόρων 141.210,95
Συντελεστής φόρου 25%
Αναµενόµενη δαπάνη φόρου 35.302,74
Συµπληρωµατικός φόρος 3% κλπ 54,00
Προσαρµογές
Συντελεστή φόρου εισοδήµατος από 29% σε 25% -85.299,86
Σχηµατισµός αφορολόγητων αποθεµατικών 0,00 25% 0,00
Φόρος για ποσά µη υποκείµενα σε φορολογία -- έξοδα µη εκπιπτόµενα 0,00 25% 0,00
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 0,00
Φορολογική ζηµία χρήσεως 0,00
Οφελος από φορολογική ζηµία προηγουµένων χρήσεων που δεν είχε
καταχωρηθεί σε αναβαλλόµενους φόρους στις προηγούµενες χρήσεις 0,00 25% 0,00
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων 54.097,59
Λοιπές διαφορές -- τακτοποιήσεις 5,74

4.160,21

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".

-- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007. Με βάση τα ιστορικά

στοιχεία των µέχρι σήµερα φορολογικών ελέγχων, για τις χρήσεις 2005 και 2006 σχηµατίσθηκε στις προηγούµενες

χρήσεις, πρόβλεψη φόρου ποσού 30.499,38 € (τζίρος 10.166.460,81 € * 0,3%). Για την χρήση 2007 έγινε αντίστοιχη

πρόβλεψη ποσού 10.077,0,5 (τζίρος 3.359.018,84 € *0,3%) πλέον συµπληρωµατική πρόβλεψη για πρόστιµα ποσού

44.020,54 €. 
 

7.12. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 
Αναλύονται ως εξής  
 

Η Εταιρεία
                 Παγίων    Λοιπών Ακιν/σεων           Αποθεµάτων Επιχορηγήσεων παγίων           Προβλέψεων           Σύνολο

 -- Αποζ.προσωπικου

 -- Επισφ.απαιτήσεις

  -- Φορου ανέλ.χρησεων

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

 -- Υπόλοιπο 31.12.2006 486.044,57 2.551,96 32.111,96 0,00 100.457,40 3.480,00 0,00 6.031,96 618.613,93

44.669,31 0,00 44.669,31 0,00

0,00 30.499,38 0,00 30.499,38

0,00 486.044,57 2.551,96 0,00 0,00 32.111,96 0,00 100.457,40 48.149,31 30.499,38 50.701,27 649.113,31

 -- Αναβ/νοι φόροι χρήσεως 2007

     Εσοδο -- Εξοδο φόρου 7.491,26 10.158,44 0,00 600,04 27.682,73 54.057,61 2.162,35 0,00 0,00 0,00 37.336,34 64.816,09

0,00 0,00 0,00 0,00

54.097,59 0,00 54.097,59

0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Προσαρµογή συντελεστών φόρου

 -- Σε Καθαρή Θέση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Σε αποτελέσµατα χρήσεως 67.040,70 352,00 4.429,24 20.823,21 0,00 6.641,29 92.293,15 6.993,29

 -- Λοιπές τακτοποιήσεις 4,99 4,99 0,00

74.536,95 496.203,01 2.551,96 952,04 32.111,97 86.169,57 22.985,56 100.457,40 48.149,31 91.238,26 180.335,75 775.020,28

Συµψηφισµένο Υπόλοιπο 31.12.2007 0,00 421.666,06 1.599,92 0,00 0,00 54.057,60 0,00 77.471,84 0,00 43.088,95 0,00 594.684,53

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
8.1. Επιχειρηµατικοί τοµείς  
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς  

Η εταιρεία  διαχωρίζεται στους παρακάτω επιχειρηµατικούς τοµείς :  
1) Παραγωγή Μεγάλου Ψαριού  
2) Υπηρεσίες συσκευασίας  
3) Εµπορία  
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα  παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες : 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΓ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΨΑΡΙΩΝ-

ΛΟΙΠΩΝ

ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ 

ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΟ

   
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1/1/2007 0,00 3.015.906,28 3.015.906,28
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 535.471,53 535.471,53
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 2.331.135,52 2.331.135,52
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 3.957.678,62 3.957.678,62
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των  
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 2.737.436,33 0,00 0,00 0,00 2.737.436,33

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 343.158,30 0,00 619.878,36 64.846,66 0,00 1.027.883,32
Αναλώσεις 307.755,00 1.886.704,17 207.605,97 59.854,59 0,00 2.461.919,73
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 373.503,08 224.701,06 32.596,80 630.800,94
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 0,00 84.233,45 42.150,43 23.729,23 150.113,11
Λοιπά οργανικά έξοδα 0,00 17.750,12 44.036,61 16.562,04 78.348,77

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 101.911,71 101.911,71

Αποσβέσεις 0,00 137.660,44 66.670,93 21.879,67 226.211,04

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα 29.035,29 29.035,29

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 3.838,70 3.838,70

<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής -- ιδιόχρησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 35.403,30 237.585,07 34.713,36 4.992,07 -171.482,86 141.210,94

Μείον: Φόρος εισοδήµατος -4.160,21

Μείον:∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου     0,00
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 137.050,73  

 
8.2. Γεωγραφικοί τοµείς  
∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς  

Οι  πωλήσεις της εταιρείας κατευθύνονται κυρίως σε εγχώριες εταιρείες  :  
 

 ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  2.334.392,32 0,00 0,00 2.334.392,32
Πωλήσεις γόνου 0,00 0,00 0,00 0,00

Παροχή υπηρεσιών 963.036,66 0,00 0,00 963.036,66

Λοιπές πωλήσεις 61.589,86 0,00 0,00 61.589,86
 3.359.018,84 0,00 0,00 3.359.018,84
 

ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  3.265.362,00 68.193,50 0,00 3.333.555,50
Πωλήσεις γόνου 0,00 0,00 0,00 0,00
Παροχή υπηρεσιών 708.296,95 0,00 0,00 708.296,95
Λοιπές πωλήσεις 46.434,96 11.216,40 0,00 57.651,36
 4.020.093,91 79.409,90 0,00 4.099.503,81

31/12/2007

31/12/2006

 
 
 
 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2007              51 

9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

9.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 
 

Με τις  συνδεδεµένες εταιρείες υπάρχουν συναλλαγές σε είδη, µεγάλο ψάρι, γόνο,  
ιχθυοτροφές, υλικά συσκευασίας, παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και παροχή 
υπηρεσίας πάχυνσης ιχθύων. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρείας µε τις 
συνδεδεµένες εταιρείες για την περίοδο 1/1-31/12/2007 έχουν ως εξής : 

                                                     
                                                 Με µητρική    Λοιπές συνδεδεµένες 
                                                                                   

• Αγορές αγαθών και υπηρεσιών    2.658.090,35                 0 
• Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2.862.317,09       366.793,52                       
• Απαιτήσεις                                             0           456.039,99                 
• Υποχρεώσεις                              3.084.159,03                0 
• Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και  
      µελών διοίκησης                                   0                      
 

9.2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
H Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2005-2007. 
 

9.3. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη  
 

9.4. 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. 

 

9.5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 

O αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2007 και 
31.12.2006 ανέρχονταν αντίστοιχα σε  33 άτοµα και 27 άτοµα . 
 

9.6. 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. 

 

               Aστακός, 20 Μαρτίου 2008 

 

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

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                 ∆ηµήτριος Πέξος                   Αθανάσιος Πραχάλης 

Α.∆.Τ. Φ.355271                       Α.∆.Τ. Φ 202435                        Α.∆.Τ. AB 052731 
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10. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«AΣΤΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων               

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «AΣΤΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον

ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών

ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές

επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών

Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από

την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού

ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη

ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων

λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οκονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας.

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά

Πρότυπα.Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν την συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και

διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από

ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχός µας περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά

και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του

ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων λόγω

απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου

σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών

διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχός περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών

πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της

συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

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

γνώµης µας.

Γνώµη

Κατά την γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις

Ταµειακές της Ροές για την χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων

Η Εκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τo άρθρo 43α παράγραφος 3

του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα, 20  Μαρτίου 2008

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Σακκής

Α.Μ.  ΣΟΕΛ  1460

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International

Α.Μ.ΣΟΕΛ : 146

Μαυροµµαταίων 29
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ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 
 

Έκθεση διαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου  µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ την 20η Μαρτίου 2008 
και έχει  αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.helfish.gr .  

 
 
 
    Κατσιβέλης Ιωάννης 
    Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
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Αστακός Αιτωλοακαρνανίας                                                                   20/3/2008 
 
 
 
 
 
Κύριοι µέτοχοι, 
 
 
Η εταιρεία µας το 2007 συµπλήρωσε 8 χρόνια στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. 
Μέσα από προβλήµατα που απειλούν όχι µόνο τον κλάδο αλλά ολόκληρη την οικονοµία η 
διοίκηση µε ζήλο, κατεύθυνση και  αφοσίωση στους εταιρικούς στόχους αναζητεί µέσα από 
την συνεχή ποιοτική ανάπτυξη των συνεργασιών της , της υποδοµής της και της εταιρικής 
συνεισφοράς της την καταξίωση . 
 
Η συνεχής εφαρµογή στρατηγικών ανάλογα µε τις εγχώριες κυρίως συνθήκες , η σωστή 
και άρτια διαχείριση των οικονοµικών και µη πόρων µε σεβασµό στις ανθρώπινες αξίες και 
το περιβάλλον , η αξιοπρόσεκτη παρουσία µας , η συνέπεια  µε πελάτες και προµηθευτές   
οδήγησαν σε ικανοποιητικά επίπεδα αποδοτικότητας και κερδοφορίας εις όφελος των 
µετόχων και όλων των οµάδων ενδιαφεροµένων. 
 
Παρά τις συνεχιζόµενες δύσκολες συνθήκες της διεθνούς ευµετάβλητης οικονοµικής 
κοινωνίας βαδίζουµε µε στόχο να υλοποιήσουµε τα κριτήρια της αποδοτικότητας και 
αποτελεσµατικότητας  που όλοι οι ενδιαφερόµενοι της εταιρείας προσδοκούν να 
απολαµβάνουν. 
 
Σας παραθέτουµε στη συνέχεια την έκθεση διαχείρισης για το έτος 2007. 
 
 
 
 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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 ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2007 

 

 

O Κλάδος που επιχειρηµατούµε 
 
Η οργανωµένη ενασχόληση µε τις ιχθυοκαλλιέργειες άρχισε ουσιαστικά από την δεκαετία 
του 1980.Μέχρι τότε η ζήτηση για νωπά ιχθυρά καλυπτόταν κυρίως από την παράκτια και 
µεσογειακή αλιεία καθώς επίσης από την καλλιέργεια κάποιων ειδών σε λιµνοθάλασσες και 
διβάρια. Παρά την σχετικά πρόσφατη δραστηριότητα της εντατικής µορφής καλλιέργειας 
ευρύαλων ψαριών στην Eλλάδα ο κλάδος παρουσιάζει δυναµική ανάπτυξη τα τελευταία 
χρόνια. 
 
Η µη δυνατότητα κάλυψης της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης νωπών ιχθυρών ,κυρίως 
µακροπρόθεσµα οδήγησε στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας σαν οργανωµένη 
επιχειρηµατική δραστηριότητα βασιζόµενη σε νέα τεχνογνωσία. Οι εξελίξεις εµφανίσθηκαν 
µε µεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα ,µε συνέπεια να αποτελεί την κορυφαία παραγωγική 
χώρα στην Ευρωπαική Ενωση και την Μεσόγειο και αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο 
καθώς ελάχιστοι είναι οι τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας που πρωτοστατούν σε επίπεδο 
Ε.Ε εγχώριες επιχειρήσεις. 
 
Επίσης, βοήθησαν οι ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες και η µορφολογία των ελληνικών 
ακτών, καθώς και τα χορηγηθέντα κίνητρα για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης 
δραστηριότητας (π.χ. επιχορηγήσεις ,επιδοτήσεις, χρηµατοδοτήσεις) 
Τα είδη που εκτρέφονται σε εµπορική κλίµακα στην Ελλάδα και τις άλλες Μεσογειακές 
χώρες είναι κυρίως τσιπούρα (sparus aurata) και το λαβράκι (disentrachus labrax),τα οποία 
είναι ευρύαλα ψάρια ,δηλαδή που µπορούν να αναπτυχθούν σε µεγάλο εύρος αλµυρότητας 
νερού.Εκτός από τα αναφερόµενα είδη  τα τελευταία χρόνια παράγονται επίσης συναγρίδα, 
µυτάκι, σαργός, κέφαλος και φαγκρί.  
 
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας σήµερα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη 
βιοµηχανία τροφίµων παγκοσµίως µε ρυθµό ετήσιας αύξησης 8% περίπου. Με βάση 
εκτιµήσεις, ο κλάδος στο µέλλον  (έως και το 2030) θα παρέχει το 50% της κατανάλωσης 
των αλιευτικών προϊόντων, λόγω συνεχούς ποσοτικής και ποιοτικής µείωσης των 
ιχθυοαποθεµάτων στη θάλασσα. Ειδικότερα στη Μεσόγειο, στο συγκεκριµένο κλάδο, η 
Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία παραγωγό χώρα, την τελευταία δεκαετία, µε ανοδική 
συνεχώς πορεία. Έως και το 2010, η παραγωγή γόνου και έτοιµου µεγάλου ψαριού θα 
αναπτύσσεται µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως του 10% έως 15%.  
Οι παραδοσιακές αγορές που έως σήµερα «στήριξαν» την ανάπτυξη του κλάδου είναι των 
Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών(Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία κ.α.) 
 
Η αυξητική εξαγωγική πορεία του κλάδου θα συνεχιστεί µε εντονότερο ρυθµό, την 
επόµενη πενταετία, λόγω και της διείσδυσης στις αγορές των νεοεισερχοµένων στην 
Ευρωζώνη χωρών που θα αυξήσει τη ζήτηση για τα µεσογειακά είδη.  
 
Η σταθερότητα των τιµών του προϊόντος πανευρωπαϊκά-χαρακτηριστικό του 2007- 
εκτιµούµε πως θα συνεχιστεί και το 2008.   
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Η εταιρεία µας 
 
 
Η εταιρία φέτος συµπλήρωσε οκτώ χρόνια επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον κλάδο 
των ιχθυοκαλλιεργειών. 
Η εταιρεία όπως αναφέρθηκε  δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής  του ετοίµου 
ψαριού, πρόκειται για µεγάλο ψάρι βάρους 300-500 gr. Το µεγάλο ψάρι έχει κύκλο 
παραγωγής 14 – 18 µήνες αλλά µέχρι την πώληση του έχει πάντα µεγαλύτερο κύκλο 
παραµονής στο ιχθυοτροφείο, δεδοµένου ότι οι ποσότητες που παράγονται διατίθενται 
σταδιακά εντός του εξαµήνου από το πέρας της πάχυνσης. Η Εταιρεία έχει µονάδα 
εκτροφής µε πλωτούς κλωβούς και δίχτυα όπου τοποθετούνται ιχθύδια 1,5-2,0 gr. Και τα 
οποία εκτρέφονται για διάστηµα 14 – 18 µηνών και κατόπιν διατίθενται στο εµπόριο. 
 
Η εταιρεία επίσης κατέχει περίοπτη θέση σε σηµείο στρατηγικό για την πρόσβαση στην 
αγορά της Νότιας και Κεντρικής  Ιταλίας-µεγάλες αγορές. Η θέση που είναι τοποθετηµένη η 
µονάδα παραγωγής είναι προστατευµένη από τις καιρικές συνθήκες και η ποιότητα των 
νερών της είναι πολύ καλή, µε µεγάλα βάθη και η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι ιδανική 
για εκτροφή ψαριών χωρίς ακραία φαινόµενα (µεγάλο εύρος θερµοκρασία κατά εποχή). 
Ειδικά λόγω των πολλών γλυκών νερών που εκβάλλουν στην περιοχή προκαλώντας µείωση 
της αλατότητας του θαλασσινού νερού θεωρείται ιδανικός χώρος για την παραγωγή 
λαυρακιού.    
Η ύπαρξη του σύγχρονου συσκευαστηρίου που πρόσφατα πιστοποιήθηκε για την  
διαδικασία της συσκευασίας µε το σήµα  ποιότητας HACCP BRC και η παλαιότερη 
πιστοποίηση µε ISO 9001 2000 και ISO 14000 1996 καθιστούν την εταιρεία µία σύγχρονη 
καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής και συσκευασίας µεγάλου ψαριού. 
Στο εν λόγω συσκευαστήριο η εταιρεία  συσκευάζει προϊόντα παραγωγής άλλων εταιρειών 
κυρίως των υποκαταστηµάτων της µητρικής «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαια ΑΒΕΕ»   που 
είναι εγκατεστηµένα στην ευρύτερη περιοχή. 
Η  εταιρεία έχει  την  υπ’ αριθµό 258/31.12.01 άδεια λειτουργίας για 20 στρέµµατα 
θαλάσσιας έκτασης και δυνατότητα  παραγωγής 230  τόνων ιχθύων ανά έτος (τσιπούρα-
λαυράκι) ενώ για το συσκευαστήριο διαθέτει την υπ’ αριθµό 810/10-9-99 άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας. Στις  εγκαταστάσεις αυτές , οι οποίες βρίσκονται στην θέση 
Παλιόλογγος κοινότητας Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, τα ιχθύδια είναι ασφαλισµένα για 
ασθένεια , µόλυνση , ρύπανση.  
 
Μεταξύ της Αστερίας ΑΕ και  της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. έχει 
υπογραφθεί ιδιωτικό συµφωνητικό την 2/1/2002 για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας, 
παλλετοποίησης και φύλαξης των προϊόντων της δεύτερης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ταµειακές ταµιακές  
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Αποτελέσµατα και προσδοκίες 
 

Όσον αφορά την µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής και µη απόδοσης  η  διοίκηση 
χρησιµοποιεί επιστηµονικά τεκµηριωµένους δείκτες και αριθµοδείκτες σε συνάρτηση µε την 
εσωτερική πληροφόρηση που καθιστούν αυτούς αποτελεσµατικό διαχρονικό εργαλείο 
µέτρησης της απόδοσης  
 

• Πωλήσεις  
 

Η µείωση των πωλήσεων οφείλεται κατά βάση στην απόφαση για διακράτηση των 
αποθεµάτων για µεγαλύτερη βιοµάζα ανά τεµάχιο και συµφωνία  για κυρίως πώληση των 
προιόντων προς την  µητρική εταιρεία «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ» και την µείωση 
των πωλήσεων προς το εξωτερικό για την µείωση επισφαλειών και εξόδων διάθεσης που 
επιβαρύνουν τα καθαρά κέρδη. 
Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην επιλογή του Οµίλου που ανήκει η εταιρεία για 
ελεγχόµενη διακίνηση για το άµεσο αµοιβαίο όφελος όλων των εταιρειών.   
Η προσδοκία για το 2008 ανέρχεται σε πωλήσεις άνω των 3.500.000 ευρώ.   
 

• Πωλήσεις Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων(ΒΠΣ) 
 

Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων µειώθηκε σε 69,4% από 81,8% το 2006 . 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω έγινε διακράτηση των ηµιτελών για περαιτέρω αύξηση ανά 
τεµάχιο της βιοµάζας αλλά και η µη εξαγωγική βάση της εταιρείας πλέον επέδρασαν στις 
πωλήσεις των ΒΠΣ. Προσδοκούµε καλύτερο αποτέλεσµα για το 2008 σε ποσοστιαία κα 
απόλυτα µεγέθη. 
 

• Κέρδη από Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (ΒΠΣ) 
 

Αυξήθηκαν λόγω της σωστής διαχείρισης κατά 10,47% σε σχέση µε το2006. 
Η πολιτική διακράτησης θα αποφέρει επιπλέον οφέλη το 2008 µε την πώληση 
µεγαλύτερων ψαριών σε σχέση µε τις έως σήµερα παραγωγές της εταιρείας Προσδοκούµε 
αντίστοιχο αποτέλεσµα για το 2008 σε ποσοστιαία κα απόλυτα µεγέθη. 
 

• Έξοδα διοίκησης 
 

 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων µειώθηκε σε 0,9% από 1,3% για το 2006  αλλά σαν 
απόλυτο µέγεθος είχε µεγάλη µείωση σε 29 από 53 χιλ.ευρώ .Αποτελεί από τα χαµηλότερα 
ποσοστά στον κλάδο. 
Για το 2008 εκτιµούµε µικρή ποσοστιαία αύξηση  και  µερική άνοδο στο απόλυτο µέγεθος. 
 

• Εξοδα διάθεσης 
 

 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε σε 2,0% από  1,2% για το 2006.  
Η ορθολογικότερη διαχείριση και ανάπτυξη της συνεργασίας µε την µητρική εταιρεία 
φαίνεται να απέδωσαν ικανοποιητικά χαµηλά µεγέθη µε ανάλογη προσδοκία για το 2008 
για ανάλογα επίπεδα . 
 

• Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  
 

Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε σε 3,0% από 2,2% λόγω της αύξησης των 
επιτοκίων αλλά και των πωλήσεων .  
Ο δανεισµός αναµένεται να παραµείνει στα ίδια επίπεδα για  το 2008 ποσοστιαία αλλά  και 
στο απόλυτο µέγεθος και αντίστοιχα και οι τόκοι. 
 

• Κέρδη προ φόρων 
 

Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε σε 4,2% από 0,6%  και στο απόλυτο µέγεθος 
σε 141 χιλιάδες από 23 χιλιάδες το 2006 .   
Οι εκτιµήσεις για το 2008 ανέρχονται σε κέρδη 80-120  χιλιάδων για την εταιρεία. 
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• Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων(ROE)  
 

 Σε 9,04% από -0,76% . 
Αποτελεί µια σηµαντική απόδοση λόγω  των υψηλών κερδών σχετικά µε το 2006 και η 
οποία θα συνεχιστεί και στο 2008. 
 

• Απόδοση Ενεργητικού(ROCE)  
 

 Σε 1,89% από -0,13% το 2006. 
Ικανοποιητικό και αυτό το µέγεθος  και µε προοπτική βελτίωσης για το  2008. 
 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού 
 

Σε 46,33% από  52,04% το 2006. 
Η µείωση αντισταθµίζεται από το καθαρό αποτέλεσµα . 
 

• Ξένα προς ίδια κεφάλαια 
 

Σε  3,78 από 4,71 για το 2006 . 
Οι δείκτες προβλέπουµε να σηµειώσουν ελαφρά µείωση εις όφελος της εταιρείας για το 
2008. 
Σε συνάρτηση µε το δείκτη γενικής ρευστότητας δεν δηµιουργεί τον παραµικρό επήρεια 
στα επιχειρηµατικά µας σχέδια για το µέλλον. 
 

• Γενική Ρευστότητα  
 

Σε 0,95 από 0,91  για το 2006. 
Σταθερά πάνω από 0,9 αποτελεί ικανοποιητικό µέγεθος το οποίο και θα παραµείνει για το 
2008 
 

Τέλος όσον αφορά την  χρηµατοοικονοµική απόδοση  αναφέρουµε την αυξητική τάση των 
επενδύσεων που συνεχίζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια για την σύγχρονη και 
τεχνολογικά εφαρµοσµένη επιχειρηµατικότητα, την πολιτική διακράτησης υψηλών 
αποθεµάτων για την πώληση σε περιόδους υψηλών τιµών, την µείωση του δανεισµού και 
γενικά των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων που αποτελούν σηµαντικά σηµεία αναφοράς 
του 2007 και θα διαµορφώσουν ακόµα πιο θετικά το 2008. 
 

Είναι σηµαντικό εδώ να αναφερθεί πως ο κάθε ενδιαφερόµενος που ανήκει σε οποιαδήποτε 
οµάδα ενδιαφεροµένων οφείλουν να γνωρίζουν πως τα µελλοντικά δεδοµένα των 
οικονοµικών καταστάσεων και της παρούσας έκθεσης βασίζονται σε προβλέψεις και 
εκτιµήσεις µας .      
Ειδικότερα η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα  µε τα ∆ΠΧΠ και της 
έκθεσης διαχείρισης  απαιτεί την διενέργεια  και χρησιµοποίηση  εκτιµήσεων, προβλέψεων  
και παραδοχών από την διοίκηση της εταιρείας  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.  
 
 
Με αίσθηση υψηλής ευθύνης λοιπόν βεβαιώνουµε πως 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 
και οικονοµικής απόδοσης της εταιρείας. 
 
 
 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2007              59 

Προβλήµατα κλάδου-πιθανοί µελλοντικοί κίνδυνοι 

 
 
Σαν το κυριότερο πρόβληµα θεωρούµε πως είναι η διασφάλιση ποιότητας, προκειµένου ο 
κλάδος να ανταπεξέλθει στον έντονο πλέον ανταγωνισµό και να αρχίσει την ανάπτυξη 
συστηµάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων.  
Λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα του κλάδου, η χρήση ενός εθνικού σήµατος ποιότητας 
καθίσταται επιτακτική. Απαραίτητη είναι η εφαρµογή µεθόδων marketing και προώθησης 
προϊόντων σε συλλογικό αλλά και εθνικό επίπεδο, προκειµένου ο καταναλωτής να 
ενηµερωθεί για τα ποιοτικά προστιθέµενης αξίας χαρακτηριστικά των παραγοµένων από 
εµάς προϊόντων και να τα επιλέξει από άλλα οµοειδή. 
 
Η συνεχής παραγωγική διεύρυνση που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ειδικά την 
δεκαετία του 1990 δηµιούργησε την υπερπροσφορά η οποία επιπλέον προκάλεσε µείωση 
των τιµών . Το φαινόµενο της χαµηλής ανά συγκεκριµένες περιόδους τιµής (ειδικά το β 
εξάµηνο) από το έτος 2000 και µετά  αν και θεωρούµε πως αποτελεί κάτι δεδοµένο πλέον 
και αντιµετωπίσιµο από την εταιρεία  µας αλλά και τον κλάδο συνεχίζει να δηµιουργεί 
χάσµα ρευστότητας. Αν δεν στραφούν οι εταιρείες προς τη διείσδυση σε νέες αγορές 
δύσκολα θα εξαλειφθεί το φαινόµενο αυτό. 
 
Η µεγάλη εξάρτηση από τα ιχθυάλευρα των ιχθυοτροφών παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας καθώς αποτελεί το βασικό συντελεστή 
κόστους του προιόντος. Η τάση είναι για σταθερότητα των τιµών τους  για το 2008 
γεγονός που δίνει µια καλή προοπτική για το έτος για υψηλή κερδοφορία. 
 
Τέλος η αύξηση των τιµών των καυσίµων η οποία επηρεάζει άµεσα και το κόστος διάθεσης 
λόγω του µεταφορικού κόστους αλλά και όλων των συντελεστών παραγωγής. Η πρόσφατη 
αύξηση του 2006-2007 οριακά επηρέασε το κόστος αλλά οποιαδήποτε αυξητική τάση θα 
δηµιουργήσει πρόβληµα καθώς λόγω της µορφής του προιόντος η αύξηση δεν 
µεταφέρεται στον καταναλωτή ευχερώς και άµεσα όπως καταδεικνύουν τα τελευταία 
χρόνια 
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Προοπτικές του κλάδου 

 
 
Η προοπτική στον κλάδο είναι για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών µέσα από τη 
διείσδυση σε νέες ευρωπαϊκές κυρίως αγορές (Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, κ.α.). 
Για τη διετία 2008-2009, αναµένεται οριακή ανοδική µεταβολή της παραγωγικής βάσης ενώ 
αντίθετα η κατά κεφαλήν κατανάλωση συνεχώς παρουσιάζει αύξηση, γεγονός που 
επηρεάζει ανοδικά τη ζήτηση στον τοµέα των εξαγωγών. 
 
Η αυξανόµενη συγκέντρωση από την πλευρά της παραγωγής όπου οι µεγαλύτερες 
εταιρείες απορροφούν και ελέγχουν τους µικρούς παραγωγούς ,έχει δηµιουργήσει κλίµα 
εναρµόνισης τιµολογιακής πολιτικής και την εξάλειψη του φαινοµένου της πώλησης κάτω 
του κόστους. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όλων τη διετία 2008-2009 αναµένεται να συνεχισθεί η τάση 
συγκέντρωσης του κλάδου και η διεύρυνση του ελέγχου που έχουν οι µεγάλες εταιρείες και 
ταυτόχρονα µε την αναµενόµενη καλυτέρευση των δικτύων διανοµής προβλέπεται πως η 
ζήτηση θα παραµείνει υψηλή. 
 
Ακόµα και µε την άνοδο της τουρκικής παραγωγής, που ήδη θεωρείται ο ισχυρότερος 
ανταγωνιστής, λόγω κυρίως του χαµηλού κόστους παραγωγής, ο κλάδος στη χώρα µας 
µπορεί να ανταπεξέλθει, εστιάζοντας στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, στα 
είδη ανεπτυγµένα εµπορικά δίκτυα διανοµής, καθώς και στη συγκεκριµένη παραγωγή 
προϊόντων που έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού.  
 
Κυρίως όµως η αύξηση της ζήτησης θα προέλθει µε την τόνωση και  βελτίωση της 
ενηµέρωσης για την υψηλή διατροφική αξία των προιόντων της υδατοκαλλιέργειας. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 % 31/12/2006 %

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 2.359.199,83 32,5% 2.530.543,28 32,1%

Αποθέµατα 3.990.622,93 55,0% 3.055.158,90 38,8%

Πελάτες 348.438,74 4,8% 1.037.053,03 13,2%

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 540.633,39 7,5% 742.021,83 9,4%

∆ιαθέσιµα 11.580,51 0,2% 513.023,86 6,5%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.250.475,40 100,0% 7.877.800,90 100,0%

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  %  %

Καθαρή θέση  Εταιρίας 1.516.569,35 20,9% 1.379.518,61 17,5%

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 606.684,53 8,4% 633.398,17 8,0%

Βραχυχρόνιες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.292.867,47 17,8% 1.283.184,83 16,3%

Λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 3.834.354,05 52,9% 4.581.699,29 58,2%

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.250.475,40 100% 7.877.800,90 100%

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1/1 -- 31/12/2007 %

1/1 -- 

31/12/2006 %

Πωλήσεις εµπορευµ-υπηρεσιών-λοιπών 1.027.883,32 30,6% 747.479,41 18,2%

Πωλήσεις βιολογικών περιουσ.στοιχείων 2.331.135,52 69,4% 3.352.024,40 81,8%

Κύκλος εργασιών 3.359.018,84 100,0% 4.099.503,81 100,0%

Mικτά κέρδη εµπορ-υπηρεσ-λοιπών 75.108,73 7,3% 168.260,38 22,5%

Κέρδη από βιολογικά περιουσ.στοιχεία 2.737.436,33  2.478.062,47  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 29.133,88 0,9% 52.795,58 1,3%

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 65.633,86 2,0% 48.785,28 1,2%

Λοιπά έσοδα-έξοδα 25.183,99 0,7% 30.410,88 0,7%

Χρηµ/κά Αποτελέσµατα 101.899,11 3,0% 89.128,62 2,2%

Κέρδη προ φόρων , χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) 243.110,06 7,2% 111.800,22 2,7%

Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδ,επενδ αποτ και 

αποσβέσεων (EBITDA) 448.235,62 13,3% 334.208,24 8,2%

Κέρδη προ φόρων 141.210,95 4,2% 22.671,60 0,6%

Φόροι 4.160,21  33.220,56  

Κέρδη µετά φορων 137.050,74 4,1% -10.548,96 -0,3%

Καθαρά κέρδη µετά από µειοψηφία 137.050,74 4,1% -10.548,96 -0,3%

Κέρδη ανά µετοχή 0,55  -0,04  

ROE (Κµετά Φόρων/ ΙΚ)

ROCE (Κµετά Φόρων-Τόκων/ΣΕ)

Κυκλοφ Ταχύτητα Ενεργ (Πωλ/Εν)

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

Γενική Ρευστότητα (ΚΕ/ΒΥ)

Ειδική Ρευστότητα (∆ιαθ/ΒΥ)

Κυκλοφ Ταχύτητα Αποθ (Απ/Πωλ*365)

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών

Εξέλιξη Καθαρού Κέρδους

Εξέλιξη κερδών βιολογικών περιουσ.στοιχείων

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/07 31/12/06

9,04% -0,76%

1,89% -0,13%

46,33% 52,04%

3,78 4,71

0,95 0,91

0,00 0,09

625 333

-18,06%  

4,08% -0,26%

1399,19%  

10,47%  
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Αστακός Αιτωλοακαρνανίας 20 Μαρτίου 2008 

 

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

    & ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                 ∆ηµήτριος Πέξος                   Αθανάσιος Πραχάλης 

Α.∆.Τ. Φ.355271                      Α.∆.Τ. Φ 202435                    Α.∆.Τ. AB 052731 

 

 

 

 

 

 
Βεβαιώνω ότι η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 11 
σελίδες είναι αυτή που αναφέρω στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 20 

Μαρτίου 2008. 
 
 

Αθήνα 20 Μαρτίου 2008 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

Κωνσταντίνος Σακκής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14601 
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ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 
 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

σύµφωνα µε τα 
 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 
 

                
                                               
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
KAΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ  την 20 Mαρτίου  2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στη ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.helfish.gr .  

 
     Κατσιβέλης Ιωάννης 
     Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
      

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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6.2.1. βάσει ∆ΠΧΠ και ΕΛΠ  10 

6.3. Συµφωνία των Καταστάσεων Αποτελεσµάτων των περιόδων  

6.3.1. που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2006 βάσει ∆ΠΧΠ και ΕΛΠ 11 

6.4. Συµφωνία καθαρών κερδών περιόδου 1/1/2006-31/12/2006 11 

7. Ανάλυση Ακινητοποιήσεων 12 

7.1. Ανάλυση υπεραξίας και αΰλων περιουσιακών στοιχείων 12 

7.2. Ανάλυση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 13 

8. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  14 

8.1. Ιστορικό 14 

8.2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 14 

8.3. Βασικές λογιστικές αρχές 15 

8.4.  

8.4.1. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών καταστάσεων 15 

8.4.2. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχεία) 15 

8.4.3. Αποσβέσεις  15 

8.4.4. Αΰλα περιουσιακά στοιχεία 16 

8.4.5. Αποθέµατα  16 

8.4.6. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 16 

8.4.7. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 16 

8.4.8. Ίδια Κεφάλαια  16 

8.4.9. Μακροπρόθεσµα δάνεια 17 

8.4.10. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 17 

8.4.11. Φόρος εισοδήµατος  17 

8.4.12. Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 18 
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8.4.13. Επιχορηγήσεις  18 

8.4.14. Προβλέψεις για µελλοντικούς κινδύνους 18 

8.4.15. Έσοδα  18 

8.4.16. Έξοδα  19 

8.4.17. Κέρδη ανά µετοχή 19 

8.4.18. ∆ιαχείριση κινδύνων 19 
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10.1. Επιχειρηµατικοί τοµείς 23 
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11. Λοιπές πληροφορίες 25 
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31/12/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 9.1 481.030,11 555.714,87

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξίες 0,01 0,01

Συµµετοχές 0,00 0,00

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 464,23 214,23

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού 481.494,35 555.929,11

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 9.2 2.331.512,25 1.288.527,18

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 9.3 20.582,50 331.120,14

Λοιπες απαιτήσεις 9.4 202.846,63 161.898,27

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 6.224,31 4.065,09

Ταµειακά διαθέσιµα 9.5 3.197,55 143.593,18

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 2.564.363,24 1.929.203,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.045.857,59 2.485.132,97

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο         9.9 255.000,00 255.000,00

Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                0,00 0,00

Αποθεµατικά 465.407,88 460.407,88

Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον 49.195,51 29.238,44

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.6 769.603,39 744.646,32

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 8.400,00 8.000,00

Αναβαλλόµενοι φόροι                     9.12 69.442,40 92.756,97

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 9.7 77.842,40 100.756,97

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.053.202,83 1.382.638,33

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 0,00 121.639,73

Φόροι πληρωτέοι 31.583,26 5.460,97

Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 113.625,71 129.990,65

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 9.8 2.198.411,80 1.639.729,68

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.276.254,20 1.740.486,65

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.045.857,59 2.485.132,97

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ισολογισµών.

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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1/1 - 31/12/07 1/1 - 31/12/06
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων αρχής περιόδου ΣΗΜ 1.249.878,63 2.034.883,61
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 324.001,84 134.597,00
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 547.861,12 1.763.576,24
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 2.2 2.331.512,25 1.249.878,63
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία  
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των 2.2 1.305.492,90 843.974,26

Πωλήσεις Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 20.626,30 1.149,98
Αναλώσεις 819.633,74 612.541,69
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 205.248,65 151.596,11
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 133.405,30 112.916,06
Λοιπά έξοδα 30.043,79 45.621,97
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 3.624,94 47.597,77
Αποσβέσεις 100.363,50 99.908,73
Λοιπά έσοδα -20.583,35 -24.358,89
Λοιπά έξοδα 2.062,26 14.083,85
Μείον -Συν κόστος ιδιοπαραγωγής 0,00 -200,00
Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 52.320,37 -214.583,05
Φόρος εισοδήµατος 9.11 -27.363,29 29.601,53
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 24.957,08 -184.981,52

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας 24.957,08 -184.981,52

Κέρδη ανα µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 9.10 2,50 -21,76

2.1.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατ΄είδος εξόδου. ∆ΛΠ 41)

 
 
 

2.2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(αρχής και τέλους περιόδου) 31/12/2007

Πάχυνση Σύνολο

 
Υπόλοιπο έναρξης  1/1/2007 1.249.878,63 1.249.878,63
Πλέον : Αγορές περιόδου 324.001,84 324.001,84

1.573.880,47 1.573.880,47
Μείον : Πωλήσεις περιόδου -547.861,12 -547.861,12
Πλέον : Κέρδη από µεταβολή στην εύλογη αξία

 -- φυσική αύξηση 1.709.505,12 1.709.505,12

 -- µεταβολή τιµών -404.012,22 -404.012,22
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 2.331.512,25 2.331.512,25

Πάχυνση Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης  1/1/2006 3.517.697,33 3.517.697,33

Πλέον : Αγορές περιόδου 372.170,88 372.170,88
3.889.868,21 3.889.868,21

Μείον : Πωλήσεις περιόδου -3.352.024,40 -3.352.024,40
Πλέον : Κέρδη από µεταβολή στην εύλογη αξία

 -- φυσική αύξηση 2.885.886,05 2.885.886,05

 -- µεταβολή τιµών -407.823,58 -407.823,58
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 3.015.906,28 3.015.906,28

       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αποθεµατικό Υπόλοιπο
Mετοχικό Υπέρ το Κερδών Σύνολο
Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο

Υπόλοιπο 01/01/2006 255.000,00 0,00 459.124,83 215.503,00 929.627,83

0,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00
Κέρδη περιόδου -184.981,51 -184.981,51
Απορρόφηση θυγατρικών 100% 0,00
Απορρόφηση θυγατρικών
µε Ισολογισµό µετασχηµατισµού ……………. 0,00 0,00
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 1.283,05 -1.283,05 0,00
Κέρδη από ενοποίηση 
µε µέθοδο καθαρής θέσης 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00 0,00

0,00 0,00 1.283,05 -186.264,56 -184.981,51

Υπόλοιπο 31/12/2006 255.000,00 0,00 460.407,88 29.238,44 744.646,32

Υπόλοιπο 31/12/2006 255.000,00 0,00 460.407,88 29.238,44 744.646,32

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 0,00
Κέρδη περιόδου 24.957,07 24.957,07
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως ……….. 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00

0,00 0,00 0,00 24.957,07 24.957,07

Υπόλοιπο 31/12/2007 255.000,00 0,00 460.407,88 54.195,51 769.603,39

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

3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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       4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
                   Η Εταιρεία
1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων 52.320,36 -214.583,04
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 100.363,50 100.908,73
Προβλέψεις 400,00 1.000,00
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -16.358,38 -21.984,99
Αποτελέσµατα (έσοδα,'εξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας -1.218,40 -5.297,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.624,94 47.597,77
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -1.042.985,07 795.122,39
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 267.180,06 478.623,47
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 671.729,32 -728.906,12
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -3.624,94 -47.597,77
Καταβεβληµένοι φόροι -25.726,95 -1.484,66
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστιριότητες (α) 5.704,44 403.398,78

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Απόκτηση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων 0,00 0,00
Αγορά ενσώµατων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων -25.960,34 -4.476,96
Εισπράξεις από επιχ/σεις & πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 1.500,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες -- Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστιριότητες (β) -24.460,34 -4.476,96

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων -121.639,73 -384.439,29
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστιριότητες (γ) -121.639,73 -384.439,29

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -140.395,63 14.482,53

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 143.593,18 129.110,65
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.197,55 143.593,18



5  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
(1.1.2007 ΚΑΙ 1.1.2006 ΜΕΤΑΞΥ Ε.Λ.Π.ΚΑΙ ∆.Π.Χ.Π) 1.1.2007 1.1.2006
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π) 767.345,09 764.508,96
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων:
Μεταβολή λογω αντιλογισµού διανεµηθέντων κερδών χρήσεως 2006 και 2005 0,00 0,00
Απόσβεση εξόδων που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν -0,03 -0,03
Επίδραση από την αποτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων και την προσαρµογή
αποσβέσεων ενσώµατων παγίων, από την υιοθέτηση συντελεστών απόσβεσης
ανάλογους µε την ωφέλιµη ζωή τους 353.783,88 384.712,18
Προσαρµογές πωληθέντων παγίων -43,15 -5.340,71
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων -48.378,39 -39.067,34
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού -8.000,00 -7.000,00
Προσαρµογή των επιχορηγήσεων στα αποσβεσθέντα πάγια -129.990,65 -135.050,94
Μεταφορά των επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στα έσοδα εποµένων χρήσεων 0,00 -11.627,70
Προβλέψεις φόρων για ανέλεγκτες χρήσεις -72.898,92 -50.677,86
Αναγνώριση αναβαλλόµενων  φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων -19.858,05 -77.588,39
Προσαρµογή αποθεµάτων και αναµορφώσεων λόγω αποτίµησης σύµφωνα µε ∆ΛΠ 41 -97.313,46 106.759,66
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων µειοψηφίας
 (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π) 744.646,32 929.627,83  
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6.ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΠ ΣΕ ∆ΛΠ 

 
6.1.  Συµφωνία των Ισολογισµών της 1ης   Ιανουαρίου  2006 βάσει ∆ΠΧΠ και Ε.Λ.Π 

1/1/2006 επίδραση 1/1/2006

(Με βάση από την (ΜΕ βάση

τον µετατροπή τα

Ν.2190/20) σε ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 266.498,48 379.371,47 645.869,95

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 0,04 -0,03 0,01

Συµµετοχές 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00 0,00

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 214,23 0,00 214,23
Σύνολο 266.712,75 379.371,44 646.084,19

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 1.976.889,91 106.759,66 2.083.649,57

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 734.679,30 -39.067,34 695.611,96

Λοιπες απαιτήσεις 276.841,70 0,00 276.841,70

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.253,31 0,00 3.253,31

Ταµιακά διαθέσιµα 129.110,65 0,00 129.110,65
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.120.774,87 67.692,32 3.188.467,19

Σύνολο ενεργητικού 3.387.487,62 447.063,76 3.834.551,38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 0,00 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 7.000,00 7.000,00

Αναβαλλόµενοι φόροι                     0,00 128.266,25 128.266,25

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Μακροπρόθεσµων  υποχρεώσεων 0,00 135.266,25 135.266,25

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.110.799,17 0,00 2.110.799,17

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 506.079,02 0,00 506.079,02

Φόροι πληρωτέοι 6.022,12 0,00 6.022,12

Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 0,00 146.678,64 146.678,64

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 78,35 0,00 78,35

Σύνολο  Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.622.978,66 146.678,64 2.769.657,30

Σύνολο υποχρεώσεων 2.622.978,66 281.944,89 2.904.923,55

Σύνολο ενεργητικού  µείον σύνολο παθητικού 764.508,96 165.118,87 929.627,83

Καθαρή θέση

Μετοχικό κεφάλαιο         255.000,00 0,00 255.000,00

Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                0,00 0,00 0,00

Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 11.627,70 -11.627,70 0,00

Αποθεµατικά 460.407,88 -1.283,05 459.124,83

Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον 37.473,38 178.029,62 215.503,00

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης 764.508,96 165.118,87 929.627,83  
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1.1.2007 επίδραση 1.1.2007
(Με βάση από την (ΜΕ βάση

τον µετατροπή τα
Ν.2190/20) σε ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 201.974,13 353.740,74 555.714,87
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 0,04 -0,03 0,01
Συµµετοχές 0,00 0,00 0,00
Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00 0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 214,23 0,00 214,23
Σύνολο 202.188,40 353.740,71 555.929,11

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.288.527,18
Αποθέµατα 1.385.840,65 -97.313,47 1.288.527,18
Πελάτες 502.517,53 -171.397,39 331.120,14
Λοιπες απαιτήσεις 57.895,54 104.002,73 161.898,27
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 13.176,14 -9.111,05 4.065,09
Ταµιακά διαθέσιµα 143.593,18 0,00 143.593,18
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.103.023,04 -173.819,18 1.929.203,86

Σύνολο ενεργητικού 2.305.211,44 179.921,53 2.485.132,97

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµα δάνεια 0,00 0,00 0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 8.000,00 8.000,00
Αναβαλλόµενοι φόροι                     0,00 92.756,97 92.756,97
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Μακροπρόθεσµων  υποχρεώσεων 0,00 100.756,97 100.756,97

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.409.268,16 -26.629,83 1.382.638,33
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 121.639,73 0,00 121.639,73
Φόροι πληρωτέοι 6.958,46 -1.497,49 5.460,97
Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 0,00 129.990,65 129.990,65
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Σύνολο  Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.537.866,35 101.863,33 1.639.729,68

Σύνολο υποχρεώσεων 1.537.866,35 202.620,30 1.740.486,65

Σύνολο ενεργητικού  µείον σύνολο παθητικού 767.345,09 -22.698,77 744.646,32

Καθαρή θέση
Μετοχικό κεφάλαιο         255.000,00 0,00 255.000,00
Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                0,00 0,00 0,00
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,00 460.407,88 460.407,88
Αποθεµατικά 465.407,88 -436.169,44 29.238,44
Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον 46.937,21 -46.937,21 0,00
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης 767.345,09 -22.698,77 744.646,32

6.2. Συµφωνία των Ισολογισµών της 1ης   Ιανουαρίου 2007 βάσει ∆ΠΧΠ και ΕΛΠ :
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01/01/06-31/12/2006 επίδραση 01/01/06-31/12/2006
(Με βάση από την (ΜΕ βάση

τον µετατροπή τα
Ν.2190/20) σε ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ )

Κύκλος εργασιών     1.764.726,22 0,00 1.764.726,22
Κόστος πωλήσεων                  -1.542.136,22 -229.289,43 -1.771.425,65
Μικτά αποτελέσµατα 222.590,00 -229.289,43 -6.699,43
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας            -87.637,18 -4.889,25 -92.526,43
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως         -76.238,03 -1.796,42 -78.034,45

58.714,79 -235.975,10 -177.260,31

Λοιπά έσοδα-έξοδα 9.254,56 1.020,48 10.275,04
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα     -47.597,77 0,00 -47.597,77
Κέρδη προ φόρων 20.371,58 -234.954,62 -214.583,04

Φόρος εισοδήµατος -5.907,75 35.509,28 29.601,53
Καθαρά κέρδη 14.463,83 -199.445,34 -184.981,51

6.3. Συµφωνία των Καταστάσεων Αποτελεσµάτων των περιόδων που έληξαν την 
31η ∆εκεµβρίου 2006 βάσει ∆ΠΧΠ και Ε.Λ.Π

 

 

 

 

 

Σύνολο
Καθαρά κέρδη σύµφωνα µε Κ.Ν. 2190/1920 14.463,83

Πλέον / Μείον : Αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆ΠΧΠ

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού βάσει αναλογιστικής µελέτης -1.000,00
Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές 0,00
Προσαρµογή εκτάκτων κερδών από πώληση παγίων 0,00
Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων που αναλογούν
σε αποσβέσεις παγίων σύµφωνα µε ∆ΛΠ 5.060,29
∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν
τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ΠΧΠ
Προσαρµογή αποθεµάτων και αναµορφώσεων λόγω αποτίµησης  
των αποθεµάτων στην εύλογη αξία (∆ΛΠ 41) -204.073,13
Επίπτωση αναβαλλόµενης φορολογίας 35.509,28
Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων από την υιοθέτηση
συντελεστών  ανάλογων µε την ωφέλιµη ζωή τους -30.928,30
∆ιαγραφή στοιχείων ενεργητικού -9.311,05
Προσαρµογές -- τακτοποιήσεις παγίων 5.297,56
Προσαρµογή δικαιωµάτων µειοψηφίας 0,00
Προσαρµογές -- στρογγυλοποιήσεις 0,01

-184.981,51

6.4. Συµφωνία καθαρών κερδών περιόδου 1/1/2006 -- 31/12/2006

 

 

 

 



  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ   ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ» 
 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2007              74 

 
7.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31/12/07

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αϋλα περ/κα

στοιχεία

(λογισµικά

Υπεραξία προγράµµατα) Σύνολο

Αξία Κτήσεως 31/12/2006 0,00 8.848,13 8.848,13
Προσθήκες χρήσεως
1ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
2ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
3ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
4ο τρίµηνο 2007 0,00
∆ιαγραφές χρήσεως 
1ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
2ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
3ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
4ο τρίµηνο 2007 0,00
Αξία Κτήσεως 31/12/2007 0,00 8.848,13 8.848,13
Μείον :

Αποσβέσεις 31/12/2006 0,00 8.848,12 8.848,12
Αποσβέσεις -Αποµείωση χρήσεως
1ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
2ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
3ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00
4ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00
∆ιαγραφές χρήσεως
1ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
2ο τρίµηνο 2007 0,00 0,00 0,00
3ο τρίµηνο 2007 0,00
4ο τρίµηνο 2007 0,00

Σύνολο Αποσβέσεων 31/12/2007 0,00 8.848,12 8.848,12
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2007 0,00 0,01 0,01  
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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

31/12/2006
Αξία κτήσης 0,00 141.405,65 948.828,54 288.565,49 192.426,68 0,00 1.571.226,36
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -48.402,11 -621.349,44 -158.595,00 -187.164,93 0,00 -1.015.511,48
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006 0,00 93.003,54 327.479,10 129.970,49 5.261,75 0,00 555.714,88

31/3/2007
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2007 0,00 93.003,54 327.479,10 129.970,49 5.261,75 0,00 555.714,88
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 -1.838,47 -16.305,11 -4.758,20 -177,47 0,00 -23.079,25
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2007 0,00 91.165,07 311.173,99 125.212,29 5.084,28 0,00 532.635,63

30/6/2007
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2007 0,00 91.165,07 311.173,99 125.212,29 5.084,28 0,00 532.635,63
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 -1.838,47 -16.305,10 -4.758,20 -177,46 0,00 -23.079,23
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2007 0,00 89.326,60 294.868,89 120.454,09 4.906,82 0,00 509.556,40

30/9/2007
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2007 0,00 89.326,60 294.868,89 120.454,09 4.906,82 0,00 509.556,40
Προσθήκες 0,00 0,00 12.370,00 900,00 1.628,41 0,00 14.898,41
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -1.159,21 0,00 0,00 0,00 -1.159,21
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 877,61 0,00 0,00 0,00 877,61
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -1.828,99 -17.960,46 -5.407,85 -1.397,01 0,00 -26.594,30
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 0,00 87.497,61 288.996,83 115.946,24 5.138,22 0,00 497.578,91

31/12/2007
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 0,00 87.497,61 288.996,83 115.946,24 5.138,22 0,00 497.578,91
Προσθήκες 0,00 0,00 6.000,00 2.226,90 2.835,03 0,00 11.061,93
∆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 -1.847,95 -17.261,39 -5.082,78 -3.418,61 0,00 -27.610,73
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 0,00 85.649,66 277.735,44 113.090,37 4.554,64 0,00 481.030,12

31/12/2007
Αξία κτήσης 0,00 141.405,65 966.039,33 291.692,39 196.890,12 0,00 1.596.027,49
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -55.755,99 -688.303,89 -178.602,02 -192.335,48 0,00 -1.114.997,38

0,00 85.649,66 277.735,44 113.090,37 4.554,64 0,00 481.030,11

7.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
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8.  Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  
 

     8.1. Iστορικό 
 

Η «Καλλονή Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ» είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία και υπόκειται 

στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών. Ιδρύθηκε το 1990 σαν ΕΠΕ  και λειτουργεί µε 

την σηµερινή επωνυµία από το 2007 οπότε και µετασχηµατίστηκε σε ανώνυµη 

εταιρεία (Φ.Ε.Κ. 14520/28.12.2007) µε βάση τις διατάξεις του Ν.2166/93 και µε 

ισολογισµό µετασχηµατισµού 31.12.2006.  

 

Η έδρα της Εταιρείας  βρίσκεται στο ∆ήµο Μεθάνων Αττικής  όπου βρίσκονται και 

τα γραφεία της. Ο χώρος παραγωγής βρίσκεται στη θέση όρµος Σκούµπη  του 

ιδίου ∆ήµου, τηλ. (2298036212) . Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 

64969/02/Β/07/109. Ο σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 

Καταστατικού της, έχει ως εξής: 

 

1)  η παραγωγή ,επεξεργασία ιχθύων και γενικά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας , η 

ελεύθερη αλιεία ,η εµπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η 

βιοµηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή και εµπορία η διεξαγωγή 

κατασκευών και εκπόνηση µελετών σχετικά µε τα παραπάνω και η προσφορά 

υπηρεσιών για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας  

2) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που 

ασχολούνται µε έναν από τους παραπάνω σκοπούς,  

3) η συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους 

ή παρεµφερείς σκοπούς. 

4) η παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών 

 

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 δραστηριότητας της εταιρείας εµπίπτει στον Κ050.2 κλάδο 

“Ιχθυοκαλλιέργεια” «παραγωγής ιχθύων θαλάσσιας καλλιέργειας”, 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 2007 η µητρική εταιρεία «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ» συµµετέχει 

στο κεφάλαιο τη εταιρείας µε ποσοστό 100%. 
Κατόπιν αυτού η εταιρεία περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής της εταιρείας «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ» από το 2007. 
 

 
8.2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
H ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ  είναι η  1.1.2007. 
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8.3. Bασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι συνηµµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις (εφ’ εξής «Oικονοµικές Kαταστάσεις») 
έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από τα 
γήπεδα, τα κτίρια και τα αποθέµατα ηµιτελών-ετοίµων τα οποία έχουν αποτιµηθεί 
µε βάση την εύλογη αξία τα µεν δύο πρώτα την ηµεροµηνία µετάβασης στα 
∆ΠΧΠ(1 Ιανουαρίου 2007) ενώ τα αποθέµατα µε την εύλογη αξία τους 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 
Ευρωπαική Ένωση. 

 
8.4. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών 
καταστάσεων 
 
8.4.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχεία) 
 
Τα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως προσαυξηµένα    
µε τόκους κατασκευαστικής  περιόδου  µειωµένα µε τις συσωρευµένες 
αποσβέσεις  και την τυχόν απαξίωση αυτών. Για τα γήπεδα και κτίρια η εταιρεία 
ανέθεσε σε εταιρεία ανεξάρτητων εκτιµητών την διενέργεια εκτίµησης της 
τρέχουσας αξίας των γηπέδων και κτιρίων της κατά την 1 Ιανουαρίου 2007. Οι 
εκτιµήσεις βασίσθηκαν σε κατάλληλες-παραδεκτές  µεθόδους και εκτιµήσεις 
ανάλογα µε τη φύση και χρήση των εκτιµηθέντων παγίων.  Αναλυτικότερα η 
εταιρεία µέσω τεχνικών εµπειρογνωµόνων εκτίµησε τα γήπεδα και τα κτίρια σε 
εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία µετάβασης και χρησιµοποιεί αυτές ως 
τεκµαρτό κόστος σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 16 έως και σήµερα θεωρώντας πως η 
µεταβολή της αξίας στην εν λόγω περίοδο δεν είναι σηµαντική.  
Η µέθοδος εκτίµησης των ανωτέρω  που χρησιµοποιήθηκε είναι της αγοραίας      
αξίας .  
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 και προς το παρόν η 
διοίκηση εκτιµά πως δεν υπάρχει ζήτηµα απαξίωσης των παγίων του Οµίλου. 
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8.4.2. 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% 

 
8.4.3. 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. 
 
8.4.4. 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.  
 
8.4.5. 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.    
 
8.4.6. 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. 
 
8.4.7. Ίδια κεφάλαια  
 
Περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, το υπέρ το άρτιο ποσό, το τακτικό 
αποθεµατικό και τα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων 
που έχουν σχηµατισθεί κατά το παρελθόν από την εταιρεία. 
Ειδικά τα αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί όπως αναφέρθηκε 
µε βάση διάφορους   αναπτυξιακούς νόµους  εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος 
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υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διανεµηθεί στους µετόχους. Η εταιρεία δεν 
προτίθεται να διανείµει τα εν λόγω  αποθεµατικά και για το λόγο αυτό δεν έχει 
προβεί στον υπολογισµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που είναι 
υποχρεωτικός κατά την περίπτωση διανοµής .  
 
8.4.8. Μακροπρόθεσµα δάνεια   
 
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο. Αφορούν τραπεζικές 
υποχρεώσεις πληρωτέες µετά από ένα έτος από την λήξη των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
Η διοίκηση  εκτιµά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται συγκριτικά µε τα τρέχοντα 
πραγµατικά της αγοράς είναι σχεδόν ισοδύναµα και για το λόγω αυτό δεν προέβει 
σε καµία προσαρµογή της αξίας αυτών.   
 
8.4.9. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  
 
Η  εταιρεία έχει υποχρέωση για τα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτήν 
µελλοντικής καταβολής παροχής ανάλογα µε το χρόνο προυπηρεσίας του κάθε 
εργαζόµενου. Η υποχρέωση αυτή προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το 
αναµενόµενο καταβληθέν δικαίωµα του καθενός κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. Η  παροχή εκτιµάται  από την ∆ιοίκηση της εταιρείας λόγω του 
µικρού της ύψους και επανεκτιµάται  σε κάθε περίοδο και χρήση. 
 
8.4.10. 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 . Στη έναρξη κάθε επόµενης χρήσεως οι 
αναβαλλόµενοι φόροι (απαιτήσεις-υποχρεώσεις) προσαρµόζονται µε τους  
εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές φορολογίας. και υπολογίζονται µε χρήση των  
φορολογικών  συντελεστών  που  θα  ισχύουν  κατά  τις  χρήσεις  που  
αναµένεται να ανακτηθούν  τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  να  
τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 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 
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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 τόσο στην µητρική όσο και τις 
θυγατρικές της. Ο συµψηφισµός απαιτήσεων και υποχρεώσεων από 
αναβαλλόµενους φόρους γίνεται κατά εταιρεία και εφόσον υφίσταται σχετικό 
δικαίωµα(ίδια φορολογική αρχή). 
 
8.4.11. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   
 
Αφορά κάτω του έτους υποχρεώσεις σε Ελληνικές 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 λόγo αυτό δεν 
προχώρησε σε καµία προσαρµογή της αξίας αυτών. 

 
8.4.12. 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. 
 
8.4.13. 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. 
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8.4.14. 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. 
  

8.4.15.  Έξοδα 
 

Αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν καταστούν δεδουλευµένα. Τα έξοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται επίσης σε δεδουλευµένη βάση. 
 

8.4.16.  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. 
 

8.4.17. ∆ιαχείριση κινδύνων 
 
Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους 
αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο από 
µεταβολές επιτοκίων.   
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους  και έτσι πριν τη διενέργεια σχετικών συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση 
από τα αρµόδια στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της εταιρίας κατόπιν 
της συγκέντρωσης των απαραιτήτων πληροφοριών από την παγκόσµια αγορά 
αλλά κυρίως από τις Τράπεζες    
Η  Εταιρεία εκτίθεται επίσης σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε 
για εµπορία είτε ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  
Εκτίθεται επίσης σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών (τροφές, υλικά 
συσκευασίας, αναλώσιµα και λοιπά έξοδα) κυρίως λόγω της µεταβλητότητας τιµής  
κυρίως του πετρελαίου  
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις  
κατευθύνονται κυρίως σε εγχώριους και πελάτες εξωτερικού  µε αξιολογηµένο 
ιστορικό πιστώσεων και το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς µε ασφάλιση από 
εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας συντηρείται σε χαµηλά επίπεδα µέσω της διατήρησης 
επαρκών διαθεσίµων και τραπεζικών ορίων. 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από 
µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων.  Η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό του 
σηµαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του Οµίλου, είναι να διατηρεί περίπου 
το σύνολο του δανεισµού σε επιτόκιο EURIBOR  το οποίο συµβαίνει και στη λήξη 
της διαχειριστικής περιόδου . 
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9. OIKONOMIKEΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
 
9.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα 0 0,00
Κτίρια και Τεχνικά Έργα 85.649,66 93.003,54
Μηχ\τα-Τεχν.Εγκατ\σεις-Λοιπά 277.735,44 327.479,10
Μεταφορικά Μέσα 113.090,37 129.970,47
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 4.554,64 5.261,76
Ακίν. Υπο εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00

481.030,11 555.714,87  
 
9.2 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Αποθέµατα
Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 2.331.512,00 1.249.879,00
Εµπορεύµατα 0,00 0,00

Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικά Συσκευασίας 0,00 38.648,55
2.331.512,00 1.288.527,55  

 
9.3 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Πελάτες
Πελάτες 59.649,84 230.187,48
Μείον : Προβλέψεις για επισφάλεις -39.067,34 -39.067,34
Επιταγές εισπρακτέες
  -- Στο Χαρτοφυλάκιο 0,00 140.000,00
  -- Στις Τράπεζες 0,00 0,00

20.582,50 331.120,14  
 
9.4. Λοιπές  απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκ\λές για αγορά αποθεµάτων 0,00 106.550,89
Γραµµάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00
Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00
Βραχ\µες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχειρήσεων 0,00 0,00
Χρεώστες διάφοροι 196.347,19 50.141,69
Λογ\σµοί προκάταβολών & πιστώσεων 6.499,44 5.205,69

202.846,63 161.898,27  
 
9.5. Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών 
Τα µετρητά και ισοδύναµα µετρητών αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα µετρητών
Ταµείο 1.605,50 143.193,42
Καταθέσεις όψεως 1.592,05 399,76

3.197,55 161.898,27  
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9.6. Ιδια κεφάλαια 
Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 255.000,00 255.000,00
Αποθεµατικά Κεφάλαια 465.407,88 460.407,88
Κέρδη εις νέο 49.195,51 29.238,44
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00

769.603,39 744.646,32  
 

9.7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 0,00 0,00
Προβλέψεις 8.400,00 8.000,00
Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
Αναβαλλόµενοι Φόροι 69.442,40 92.756,97

77.842,40 100.756,97  
 

9.8. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές 1.624.192,08 58.187,96
Επιταγές Πληρωτέες 0,00 914.487,43
Τράπεζες-Λ.Βραχ\µων Υποχρεώσεων 0,00 121.639,73
Προκαταβολές Πελατών 132.716,71 204.780,81
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 31.583,26 5.460,97
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 19.791,11 18.925,96
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρ.στην εποµ.χρήση 0,00 0,00
Μερίσµατα Πληρωτέα 0,00 0,00
Έξοδα ∆εδουλευµένα 0,00 0,00
Επιχορηγήσεις Παγίων 113.625,71 129.990,65
Πιστωτές ∆ιάφοροι 276.502,93 186.256,17

2.198.411,80 1.639.729,68

Οι επιχορηγήσεις παγίων αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στην εταιρεία για επενδύσεις στον

κλάδο. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται σαν έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων

που επιδοτήθηκαν. 
 

 

9.9. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 255.000,00 € αποτελείται από 8.500  κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας  30 € η κάθε µία. Με την µετατροπή της 
εταιρείας σε Ανώνυµη Εταιρεία µε βάση τις διατάξεις του Ν.2166/93 υποχρεωτικά 
πραγµατοποιείται αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 45.000 € η οποία θα καλυφθεί 
εντός του 2008. 
 

9.10. Κέρδη ανά µετοχή 
 

Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής 
Κέρδη ανά µετοχή                            Η ΕΤΑΙΡIΑ 

 31/12/2007 31/12/2006

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 24.957,07 -184.981,51
 

Αριθµός µετοχών 8.500 8.500
 

Κέρδη ανά µετοχή 2,94 -21,76  
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9.11. Φόρος εισοδήµατος 
 
Αναλύεται ως εξής 

 
Ο Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)  της Εταιρείας της χρήσης 2007 έχουν ως κάτωθι :

Αναβαλλόµενοι φόροι χρήσεως 20.211,59
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων 7.156,64
Λοιπές διαφορές -- τακτοποιήσεις -4,94
Σύνολο 27.363,29

Ανάλυση φόρου εισοδήµατος
Κέρδη προ φόρων 52.320,36
Συντελεστής φόρου 25%
Αναµενόµενη δαπάνη φόρου 13.080,09
Προσαρµογές
Φόρος για ποσά µη υποκείµενα σε φορολογία -- έξοδα µη εκπιπτόµενα 23.961,99 25% -5.990,50
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 0,00
Φορολογική ζηµία χρήσεως 52.487,98 25% 13.122,00
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων 7.156,64
Λοιπές διαφορές -- τακτοποιήσεις -4,94

27.363,29

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".

-- Η εταιρεία στη χρήση 2007 περαίωσε φορολογικά τις ανέλεγκτες χρήσεις 2003, 2004 και 2005 και προέκυψε

διαφορά φόρου 50.677,86 €, ποσό για το οποίο σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλεψη στη χρήση 2005. Η Εταιρεία δεν

έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2006 και 2007. Γι' αυτές τις χρήσεις έγινε για λογιστικές

διαφορές, πρόβλεψη φόρου : γαι τη χρήση 2006 ποσό 22.221,06 € (τζίρος 1.764.726,22 € * 1,26%) και για την

χρήση 2007 ποσό 7.156,64 € (τζίρος 567.987,42 * 1,26%).
 

9.12. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 
Αναλύονται ως εξής  
 

Η Εταιρεία
                 Παγίων    Λοιπών Ακιν/σεων           Αποθεµάτων Επιχορηγήσεων παγίων           Προβλέψεων           Σύνολο

 -- Αποζ.προσωπικου

 -- Επισφ.απαιτήσεις

  -- Φορου ανέλ.χρησεων

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

 -- Υπόλοιπο 31.12.2006 88.445,97 0,00 0,00 24.323,43 0,00 32.497,66 0,00 2.000,00 0,00 58.821,09 88.445,97

9.766,83 0,00 9.766,83 0,00

72.898,92 0,00 72.898,92

0,00 88.445,97 0,00 0,00 24.323,43 0,00 32.497,66 0,00 11.766,83 72.898,92 68.587,92 161.344,89

 -- Αναβ/νοι φόροι χρήσεως 2007

     Εσοδο -- Εξοδο φόρου 9.200,46 1.645,00 0,00 0,00 552,56 24.323,43 0,00 4.091,23 100,00 0,00 9.853,02 30.059,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.156,64 0,00 7.156,64

0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Προσαρµογή συντελεστών φόρου

 -- Σε Καθαρή Θέση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Σε αποτελέσµατα χρήσεως 0,00 0,00 0,00

 -- Τακτικός έλεγχος χρήσεων 2003-2004 0,00 -50.677,86 0,00 -50.677,86

 -- Τακτοποιήσεις -- προσαρµογές 0,00 4,94

9.200,46 90.090,97 0,00 0,00 24.875,99 24.323,43 32.497,66 4.091,23 11.866,83 29.382,64 78.440,94 147.883,33

Συµψηφισµένο Υπόλοιπο 31.12.2007 0,00 80.890,51 0,00 0,00 552,56 0,00 28.406,43 0,00 0,00 17.515,81 0,00 69.442,39

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
10.1. Επιχειρηµατικοί τοµείς  
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς  

Η εταιρεία  διαχωρίζεται στους παρακάτω επιχειρηµατικούς τοµείς :  
1). Παραγωγή Μεγάλου Ψαριού  
2). Υπηρεσίες συσκευασίας  
3). Εµπορία  
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το 2007-2006  παρατίθενται στους παρακάτω 
πίνακες : 
 

1/1/2007-31/12/2007 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΓΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΓ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΨΑΡΙΩΝ-

ΛΟΙΠΩΝ

ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ 

ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΟ

   
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1/1/2007 0,00 1.249.878,63 1.249.878,63
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 324.001,84 324.001,84
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 547.861,12 547.861,12
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 2.331.512,25 2.331.512,25
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των  
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 1.305.492,90 0,00 0,00 0,00 1.305.492,90

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 20.626,30 0,00 20.626,30
Αναλώσεις 0,00 800.994,26 0,00 18.639,48 0,00 819.633,74
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 179.565,95 0,00 0,00 25.682,70 205.248,65
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 0,00 118.003,10 0,00 15.402,20 133.405,30
Λοιπά οργανικά έξοδα 0,00 23.485,44 0,00 6.558,35 30.043,79

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 3.624,94 3.624,94

Αποσβέσεις 0,00 98.984,64 0,00 1.378,86 100.363,50

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα -20.583,35 -20.583,35

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 2.062,26 2.062,26

<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής -- ιδιόχρησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 0,00 84.459,51 0,00 1.986,82 -34.125,96 52.320,37

Μείον: Φόρος εισοδήµατος -27.363,29

Μείον:∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου     0,00

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 24.957,08  
 
 
 
 

1/1/2006-31/12/2006 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΓΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΓ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΨΑΡΙΩΝ-

ΛΟΙΠΩΝ

ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ 

ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΟ

   

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1/1/2006 0,00 2.034.883,61 2.034.883,61

Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 134.597,00 134.597,00

Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 1.763.576,24 1.763.576,24

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 1.249.878,63 1.249.878,63

Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των  

Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 843.974,26 0,00 0,00 0,00 843.974,26

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 1.149,98 0,00 1.149,98

Αναλώσεις 0,00 612.541,69 0,00 0,00 0,00 612.541,69

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 75.798,05 0,00 0,00 75.798,06 151.596,11

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 0,00 56.458,02 0,00 56.458,04 112.916,06

Λοιπά οργανικά έξοδα 0,00 27.298,92 0,00 18.323,05 45.621,97

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 47.597,77 47.597,77

Αποσβέσεις 0,00 79.926,99 0,00 19.981,74 99.908,73

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα -24.358,89 -24.358,89

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 14.083,85 14.083,85

<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής -- ιδιόχρησης 0,00 -200,00 0,00 0,00 -200,00

Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 0,00 -7.849,41 0,00 1.149,98 -207.883,62 -214.583,05

Μείον: Φόρος εισοδήµατος 29.601,53

Μείον:∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου    0,00

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους -184.981,52  
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10.2. Γεωγραφικοί τοµείς  
∆ευτερεύον τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς  

Οι  πωλήσεις της εταιρείας κατευθύνονται κυρίως σε εγχώριες εταιρείες  :  
 

 ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  547.861,12 0,00 0,00 547.861,12
Πωλήσεις γόνου 0,00 0,00 0,00 0,00

Παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές πωλήσεις 20.626,30 0,00 0,00 20.626,30
 568.487,42 0,00 0,00 568.487,42
 

ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  1.763.576,24 0,00 0,00 1.763.576,24
Πωλήσεις γόνου 0,00 0,00 0,00 0,00
Παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπές πωλήσεις 1.149,98 0,00 0,00 1.149,98
 1.764.726,22 0,00 0,00 1.764.726,22

31/12/2007

31/12/2006
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11. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
11.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 
 
Με τις  συνδεδεµένες εταιρείες υπάρχουν συναλλαγές σε είδη, µεγάλο ψάρι, γόνο,  
ιχθυοτροφές, υλικά συσκευασίας, παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και παροχή 
υπηρεσίας πάχυνσης ιχθύων. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρείας µε τις 
συνδεδεµένες εταιρείες για την περίοδο έχουν ως εξής : 

                                                     
                                                   Με µητρική  Λοιπές συνδεδεµένες 
                                                                                   

• Αγορές αγαθών και υπηρεσιών       664.294,34                0 
• Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών    446.323,30                0                      
• Απαιτήσεις                                             0.00                0                
• Υποχρεώσεις                              1.007.659,74                0 
• Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και  
      µελών διοίκησης                                   0                      
 
11.2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
H Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2006-
2007. 
 
11.3. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη  
 
11.4. 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. 

 
11.5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
O αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2007 
και 31.12.2006 ανέρχονταν αντίστοιχα σε  11 άτοµα και 10 άτοµα . 

 
11.6. 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. 
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               Μέθανα 20 Mαρτίου 2008 

 

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

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                 Lewis Nigel                                  Αθανάσιος Πραχάλης 

Α.∆.Τ. Φ.355271                       Αρ.∆ιαβ.702748671                      Α.∆.Τ. AB 052731 
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Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας

«ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρικής χρήσεως

που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007. 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 εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές

καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Εκθεσης του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε

παρέχει επαρκή βάση για την διαµόρφωση της έκθεσής µας.

Κατά την γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις,

απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου

2007 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 Ευρωπαική Ενωση και το περιεχόµενο της Εκθεσης του

∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα, 20  Μαρτίου 2008

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Σακκής

Α.Μ.  ΣΟΕΛ  14601

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International

Α.Μ.ΣΟΕΛ : 146

Μαυροµµαταίων 29

10434 – Αθήνα

12. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
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ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 
 

Έκθεση διαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου  µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΑΛΛΟΝΗ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ΑΕ την 20η Mαρτίου 2008 και έχει  αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στη ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.helfish.gr .  

 
 
 
    Κατσιβέλης Ιωάννης 
    Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
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                                                            Μέθανα 20/3/2008 
 
 
 
 
 
Κύριοι µέτοχοι, 
 
 
Η εταιρεία  την χρονιά αυτή εξαγοράσθηκε και έχει πλέον ενταχθεί στον 
αναγνωρισµένο στον κλάδο Όµιλο «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαια ΑΒΕΕ» .  
Με την επιχειρηµατική αυτή κίνηση αλλάζουν πλέον ριζικά τα δεδοµένα 
επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης της εταιρείας . 
 
Μέσα από προβλήµατα που απειλούν όχι µόνο τον κλάδο αλλά ολόκληρη την 
οικονοµία η διοίκηση µε ζήλο, κατεύθυνση και  αφοσίωση στους εταιρικούς στόχους 
αναζητεί µέσα από την συνεχή ποιοτική ανάπτυξη των συνεργασιών της , της 
υποδοµής της και της εταιρικής συνεισφοράς της την καταξίωση . 
 
Η  εφαρµογή στρατηγικής του Οµίλου, που εντάσσεται η εταιρεία µας, ανάλογα µε 
τις εγχώριες κυρίως συνθήκες , η σωστή και άρτια διαχείριση των οικονοµικών και µη 
πόρων µε σεβασµό στις ανθρώπινες αξίες και το περιβάλλον , η αξιοπρόσεκτη 
παρουσία µας , η συνέπεια  µε πελάτες και προµηθευτές   οδήγησαν σε ικανοποιητικά 
επίπεδα αποδοτικότητας και κερδοφορίας εις όφελος των µετόχων και όλων των 
οµάδων ενδιαφεροµένων. 
 
Παρά τις συνεχιζόµενες δύσκολες συνθήκες της διεθνούς ευµετάβλητης οικονοµικής 
κοινωνίας βαδίζουµε µε στόχο να υλοποιήσουµε τα κριτήρια της αποδοτικότητας και 
αποτελεσµατικότητας  που όλοι οι ενδιαφερόµενοι της εταιρείας προσδοκούν να 
απολαµβάνουν. 
 
Σας παραθέτουµε στη συνέχεια την έκθεση διαχείρισης για το έτος 2007. 
 
 
 
 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 

 

O Κλάδος που επιχειρηµατούµε 
 
Η οργανωµένη ενασχόληση µε τις ιχθυοκαλλιέργειες άρχισε ουσιαστικά από την 
δεκαετία του 1980.Μέχρι τότε η ζήτηση για νωπά ιχθυρά καλυπτόταν κυρίως από την 
παράκτια και µεσογειακή αλιεία καθώς επίσης από την καλλιέργεια κάποιων ειδών σε 
λιµνοθάλασσες και διβάρια. Παρά την σχετικά πρόσφατη δραστηριότητα της 
εντατικής µορφής καλλιέργειας ευρύαλων ψαριών στην Eλλάδα ο κλάδος παρουσιάζει 
δυναµική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 
 
Η µη δυνατότητα κάλυψης της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης νωπών ιχθυρών, 
κυρίως µακροπρόθεσµα οδήγησε στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας σαν 
οργανωµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα βασιζόµενη σε νέα τεχνογνωσία. Οι 
εξελίξεις εµφανίσθηκαν µε µεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα ,µε συνέπεια να αποτελεί 
την κορυφαία παραγωγική χώρα στην Ευρωπαική Ενωση και την Μεσόγειο και αυτό 
αποτελεί σηµαντικό στοιχείο καθώς ελάχιστοι είναι οι τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας που πρωτοστατούν σε επίπεδο Ε.Ε εγχώριες επιχειρήσεις. 
 
Επίσης βοήθησαν οι ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες και η µορφολογία των 
ελληνικών ακτών, καθώς και τα χορηγηθέντα κίνητρα για την ανάπτυξη της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας (π.χ. επιχορηγήσεις ,επιδοτήσεις, χρηµατοδοτήσεις) 
Τα είδη που εκτρέφονται σε εµπορική κλίµακα στην Ελλάδα και τις άλλες 
Μεσογειακές χώρες είναι κυρίως τσιπούρα (sparus aurata) και το λαβράκι 
(disentrachus labrax), τα οποία είναι ευρύαλα ψάρια ,δηλαδή που µπορούν να 
αναπτυχθούν σε µεγάλο εύρος αλµυρότητας νερού. Εκτός από τα αναφερόµενα είδη  
τα τελευταία χρόνια παράγονται επίσης συναγρίδα, µυτάκι, σαργός, κέφαλος και 
φαγκρί.  
 
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας σήµερα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη 
βιοµηχανία τροφίµων παγκοσµίως µε ρυθµό ετήσιας αύξησης 8% περίπου. Με βάση 
εκτιµήσεις, ο κλάδος στο µέλλον  (έως και το 2030) θα παρέχει το 50% της 
κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων, λόγω συνεχούς ποσοτικής και ποιοτικής 
µείωσης των ιχθυοαποθεµάτων στη θάλασσα. Ειδικότερα στη Μεσόγειο, στο 
συγκεκριµένο κλάδο, η Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία παραγωγό χώρα, την 
τελευταία δεκαετία, µε ανοδική συνεχώς πορεία. Έως και το 2010, η παραγωγή γόνου 
και έτοιµου µεγάλου ψαριού θα αναπτύσσεται µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως 
του 10% έως 15%.  
Οι παραδοσιακές αγορές που έως σήµερα «στήριξαν» την ανάπτυξη του κλάδου είναι 
των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία κ.α.) 
 
Η αυξητική εξαγωγική πορεία του κλάδου θα συνεχιστεί µε εντονότερο ρυθµό, την 
επόµενη πενταετία, λόγω και της διείσδυσης στις αγορές των νεοεισερχοµένων στην 
Ευρωζώνη χωρών που θα αυξήσει τη ζήτηση για τα µεσογειακά είδη.  
 
Η σταθερότητα των τιµών του προϊόντος πανευρωπαϊκά-χαρακτηριστικό του 2007- 
εκτιµούµε πως θα συνεχιστεί και το 2008.   
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Η εταιρεία µας 
 
 
Η εταιρία φέτος ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στον Όµιλο. 
Η εταιρεία όπως αναφέρθηκε  δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής  του 
ετοίµου ψαριού, πρόκειται για µεγάλο ψάρι βάρους 300-500 gr. Το µεγάλο ψάρι έχει 
κύκλο παραγωγής 14 – 18 µήνες αλλά µέχρι την πώληση του έχει πάντα µεγαλύτερο 
κύκλο παραµονής στο ιχθυοτροφείο, δεδοµένου ότι οι ποσότητες που παράγονται 
διατίθενται σταδιακά εντός του εξαµήνου από το πέρας της πάχυνσης. Η Εταιρεία έχει 
µονάδα εκτροφής µε πλωτούς κλωβούς και δίχτυα όπου τοποθετούνται ιχθύδια 1,5-
2,0 gr. Και τα οποία εκτρέφονται για διάστηµα 14 – 18 µηνών και κατόπιν διατίθενται 
στο εµπόριο. 
 
Η εταιρεία επίσης κατέχει πλεονεκτική  θέση σε σηµείο στρατηγικό για την πρόσβαση 
στον κόλπο Μεθάνων. Η θέση που είναι τοποθετηµένη η µονάδα παραγωγής είναι 
προστατευµένη από τις καιρικές συνθήκες και η ποιότητα των νερών της είναι πολύ 
καλή, µε µεγάλα βάθη και η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι ιδανική για εκτροφή 
ψαριών χωρίς ακραία φαινόµενα (µεγάλο εύρος θερµοκρασία κατά εποχή).  
 
Η ύπαρξη και άλλων µονάδων του Οµίλου στην περιοχή καθιστούν την εταιρεία µία 
σύγχρονη  µονάδα παραγωγής µεγάλου ψαριού σε ένα αναπόσπαστο τµήµα υψηλής 
και οικονοµικής παραγωγικότητας µεγάλου ψαριού. 
 
Η  εταιρεία έχει  την  υπ’ αριθµό ΓΕΑΝ 1412/29.8.2007 άδεια λειτουργίας για 10 
στρέµµατα θαλάσσιας έκτασης και δυνατότητα  παραγωγής 150  τόνων ιχθύων ανά 
έτος (τσιπούρα-λαυράκι) Στις  εγκαταστάσεις αυτές  τα ιχθύδια είναι ασφαλισµένα για 
ασθένεια , µόλυνση , ρύπανση.  
 
Μεταξύ της εταιρείας και  της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 
έχει υπογραφθεί ιδιωτικό συµφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας, 
παλλετοποίησης και φύλαξης των προϊόντων και αποκλειστικής συνεργασίας . 
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Αποτελέσµατα και προσδοκίες 

 
 
Όσον αφορά την µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής και µη απόδοσης  η  διοίκηση 
χρησιµοποιεί επιστηµονικά τεκµηριωµένους δείκτες και αριθµοδείκτες σε συνάρτηση 
µε την εσωτερική πληροφόρηση που καθιστούν αυτούς αποτελεσµατικό διαχρονικό 
εργαλείο µέτρησης της απόδοσης  
 

• Πωλήσεις  
 

Η µείωση των πωλήσεων οφείλεται κατά βάση στην µη τοποθέτηση γόνου κατά το 
παρελθόν µε απόφαση της προηγούµενης διοίκησης. Με την ανάληψη της εταιρείας 
από την µητρική  η εταιρεία θα αξιοποιηθεί στο µεγαλύτερο δυνατό σηµείο. 
Η προσδοκία για το 2008 ανέρχεται σε πωλήσεις άνω των 1.000.000 ευρώ.   
 

• Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (ΒΠΣ)  
 
Οι πωλήσεις των ΒΠΣ παρουσίασαν πτώση η οποία αιτιολογήθηκε στο προηγούµενο 
µέγεθος. Παρόλα αυτά τα κέρδη από τα ΒΠΣ λογω κυρίως της αύξησης των 
αποθεµάτων αυξήθηκαν κατά 54,68% σε σχέση µε το 2006. 
Η εφαρµογή των µεθόδων παραγωγής βελτίωσαν αισθητά τα κέρδη και  
προσδοκούµε καλύτερο αποτέλεσµα για το 2008. 
 

• Έξοδα διοίκησης 
 
 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 8,4% από 5,2% για το 
2006  αλλά σαν απόλυτο µέγεθος είχε µεγάλη µείωση σε 48 από 93 χιλ.ευρώ . 
Αποτελεί από τα χαµηλότερα ποσοστά στον κλάδο. 
Για το 2008 εκτιµούµε µικρή ποσοστιαία µείωση και  µείωση και  στο απόλυτο 
µέγεθος. 
 

• Εξοδα διάθεσης 
 
 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων µειώθηκε σε 0,2% από  4,4% για το 2006.  
Η ορθολογικότερη διαχείριση και ανάπτυξη της συνεργασίας µε την µητρική εταιρεία 
φαίνεται να απέδωσαν ικανοποιητικά χαµηλά µεγέθη µε ανάλογη προσδοκία για το 
2008 για ανάλογα επίπεδα . 
 

• Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  
 
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων µειώθηκαν  σε 0,6% από 2,7% λόγω της µείωσης 
των δανεισµού αλλά και των πωλήσεων .  
Η µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού που θα συνεχιστεί και το 2008 θα  ωθήσει 
την περαιτέρω µικρή έστω µείωση για το 2008 ποσοστιαία αλλά  και στο απόλυτο 
µέγεθος. 
 

• Κέρδη προ φόρων 
 
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε σε 9,2% από -12,2%  και στο απόλυτο 
µέγεθος σε 52 χιλιάδες από ζηµιές 215 το 2006 .   
Οι εκτιµήσεις για το 2008 ανέρχονται σε κέρδη 60-80  χιλιάδων για την εταιρεία. 
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• Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (ROE)  
 
 Σε 3,24% από -24,84% . 
Αποτελεί µια σηµαντική απόδοση σχετικά µε το 2006 και η οποία θα συνεχιστεί και 
στο 2008. 
 

• Απόδοση Ενεργητικού(ROCE)  
 
 Σε 0,82% από -7,44% το 2006. 
 Ικανοποιητικό και αυτό το µέγεθος  και µε προοπτική βελτίωσης για το  2008. 
 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού 
 
Σε 18,66% από  71,01% το 2006. 
Η µείωση αντισταθµίζεται από το καθαρό αποτέλεσµα . 
 

• Ξένα προς ίδια κεφάλαια 
 
Σε  2,96 από 2,34 για το 2006 . 
Οι δείκτες προβλέπουµε να σηµειώσουν ελαφρά µείωση εις όφελος της εταιρείας για 
το 2008. 
Σε συνάρτηση µε το δείκτη γενικής ρευστότητας δεν δηµιουργεί τον παραµικρό 
επήρεια στα επιχειρηµατικά µας σχέδια για το µέλλον. 
 

• Γενική Ρευστότητα  
 
Σε 1,17 από 1,18  για το 2006. 
Σταθερά πάνω από 1,0 αποτελεί ικανοποιητικό µέγεθος το οποίο και θα παραµείνει 
για το 2008. 
 
Τέλος όσον αφορά την  χρηµατοοικονοµική απόδοση  αναφέρουµε την αυξητική 
τάση των επενδύσεων που συνεχίζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια για την 
σύγχρονη και τεχνολογικά εφαρµοσµένη επιχειρηµατικότητα, την πολιτική δια-
κράτησης υψηλών αποθεµάτων για την πώληση σε περιόδους υψηλών τιµών, την 
µείωση του δανεισµού και γενικά των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων που 
αποτελούν σηµαντικά σηµεία αναφοράς του 2007 και θα διαµορφώσουν ακόµα πιο 
θετικά το 2008. 
 
Είναι σηµαντικό εδώ να αναφερθεί πως ο κάθε ενδιαφερόµενος που ανήκει σε 
οποιαδήποτε οµάδα ενδιαφεροµένων οφείλουν να γνωρίζουν πως τα µελλοντικά 
δεδοµένα των οικονοµικών καταστάσεων και της παρούσας έκθεσης βασίζονται σε 
προβλέψεις και εκτιµήσεις µας .      
Ειδικότερα η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα  µε τα ∆ΠΧΠ και της 
έκθεσης διαχείρισης  απαιτεί την διενέργεια  και χρησιµοποίηση  εκτιµήσεων, 
προβλέψεων  και παραδοχών από την διοίκηση της εταιρείας  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.  
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Με αίσθηση υψηλής ευθύνης λοιπόν βεβαιώνουµε πως 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 και οικονοµικής απόδοσης της εταιρείας. 
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Προβλήµατα κλάδου-πιθανοί µελλοντικοί κίνδυνοι 

 
 
Σαν το κυριότερο πρόβληµα θεωρούµε πως είναι η διασφάλιση ποιότητας, 
προκειµένου ο κλάδος να ανταπεξέλθει στον έντονο πλέον ανταγωνισµό και να 
αρχίσει την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας των 
παραγόµενων προϊόντων.  
Λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα του κλάδου, η χρήση ενός εθνικού σήµατος 
ποιότητας καθίσταται επιτακτική. Απαραίτητη είναι η εφαρµογή µεθόδων marketing 
και προώθησης προϊόντων σε συλλογικό αλλά και εθνικό επίπεδο, προκειµένου ο 
καταναλωτής να ενηµερωθεί για τα ποιοτικά προστιθέµενης αξίας χαρακτηριστικά των 
παραγοµένων από εµάς προϊόντων και να τα επιλέξει από άλλα οµοειδή. 
 
Η συνεχής παραγωγική διεύρυνση που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ειδικά 
την δεκαετία του 1990 δηµιούργησε την υπερπροσφορά η οποία επιπλέον προκάλεσε 
µείωση των τιµών . Το φαινόµενο της χαµηλής ανά συγκεκριµένες περιόδους τιµής 
(ειδικά το β εξάµηνο) από το έτος 2000 και µετά  αν και θεωρούµε πως αποτελεί κάτι 
δεδοµένο πλέον και αντιµετωπίσιµο από την εταιρεία  µας αλλά και τον κλάδο 
συνεχίζει να δηµιουργεί χάσµα ρευστότητας. Αν δεν στραφούν οι εταιρείες προς τη 
διείσδυση σε νέες αγορές δύσκολα θα εξαλειφθεί το φαινόµενο αυτό. 
 
Η µεγάλη εξάρτηση από τα ιχθυάλευρα των ιχθυοτροφών παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας καθώς αποτελεί το βασικό 
συντελεστή κόστους του προϊόντος. Η τάση είναι για σταθερότητα των τιµών τους  
για το 2008 γεγονός που δίνει µια καλή προοπτική για το έτος για υψηλή κερδοφορία. 
 
Τέλος η αύξηση των τιµών των καυσίµων η οποία επηρεάζει άµεσα και το κόστος 
διάθεσης λόγω του µεταφορικού κόστους αλλά και όλων των συντελεστών 
παραγωγής. Η πρόσφατη αύξηση του 2006-2007 οριακά επηρέασε το κόστος αλλά 
οποιαδήποτε αυξητική τάση θα δηµιουργήσει πρόβληµα καθώς λόγω της µορφής του 
προϊόντος η αύξηση δεν µεταφέρεται στον καταναλωτή ευχερώς και άµεσα όπως 
καταδεικνύουν τα τελευταία χρόνια. 
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Προοπτικές του κλάδου 

 
 
Η προοπτική στον κλάδο είναι για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών µέσα από τη 
διείσδυση σε νέες ευρωπαϊκές κυρίως αγορές (Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, 
κ.α.). Για τη διετία 2008-2009, αναµένεται οριακή ανοδική µεταβολή της 
παραγωγικής βάσης ενώ αντίθετα η κατά κεφαλήν κατανάλωση συνεχώς παρουσιάζει 
αύξηση, γεγονός που επηρεάζει ανοδικά τη ζήτηση στον τοµέα των εξαγωγών. 
 
Η αυξανόµενη συγκέντρωση από την πλευρά της παραγωγής όπου οι µεγαλύτερες 
εταιρείες απορροφούν και ελέγχουν τους µικρούς παραγωγούς ,έχει δηµιουργήσει 
κλίµα εναρµόνισης τιµολογιακής πολιτικής και την εξάλειψη του φαινοµένου της 
πώλησης κάτω του κόστους. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όλων τη διετία 2008-2009 αναµένεται να συνεχισθεί η 
τάση συγκέντρωσης του κλάδου και η διεύρυνση του ελέγχου που έχουν οι µεγάλες 
εταιρείες και ταυτόχρονα µε την αναµενόµενη καλυτέρευση των δικτύων διανοµής 
προβλέπεται πως η ζήτηση θα παραµείνει υψηλή. 
 
Ακόµα και µε την άνοδο της τουρκικής παραγωγής, που ήδη θεωρείται ο ισχυρότερος 
ανταγωνιστής, λόγω κυρίως του χαµηλού κόστους παραγωγής, ο κλάδος στη χώρα 
µας µπορεί να ανταπεξέλθει, εστιάζοντας στη διασφάλιση της ποιότητας του 
προϊόντος, στα είδη ανεπτυγµένα εµπορικά δίκτυα διανοµής, καθώς και στη 
συγκεκριµένη παραγωγή προϊόντων που έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση από τις αγορές 
του εξωτερικού.  
 
Κυρίως όµως η αύξηση της ζήτησης θα προέλθει µε την τόνωση και  βελτίωση της 
ενηµέρωσης για την υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας . 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 % 31/12/2006 %

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 481.494,35 15,8% 555.929,11 22,4%

Αποθέµατα 2.331.512,25 76,5% 1.288.527,18 51,8%

Πελάτες 20.582,50 0,7% 331.120,14 13,3%

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 209.070,94 6,9% 165.963,36 6,7%

∆ιαθέσιµα 3.197,55 0,1% 143.593,18 5,8%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.045.857,59 100,0% 2.485.132,97 100,0%

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  %  %

Καθαρή θέση  Εταιρίας 769.603,39 25,3% 744.646,32 30,0%

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 77.842,40 2,6% 100.756,97 4,1%

Βραχυχρόνιες τραπεζικές υποχρεώσεις 0,00 0,0% 121.639,73 4,9%

Λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 2.198.411,80 72,2% 1.518.089,95 61,1%

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.045.857,59 100% 2.485.132,97 100%

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1/1 -- 31/12/2007 % 1/1 -- 31/12/2006 %

Πωλήσεις εµπορευµ-υπηρεσιών-λοιπών 20.626,30 3,6% 1.149,98 0,1%

Πωλήσεις βιολογικών περιουσ.στοιχείων 547.861,12 96,4% 1.763.576,24 99,9%

Κύκλος εργασιών 568.487,42 100,0% 1.764.726,22 100,0%

Mικτά κέρδη εµπορ-υπηρεσ-λοιπών 1.986,82 9,6% 1.149,98 100,0%

Κέρδη από βιολογικά περιουσ.στοιχεία 1.305.492,90  843.974,26  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 47.606,44 8,4% 92.526,43 5,2%

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.415,68 0,2% 78.034,45 4,4%

Λοιπά έσοδα-έξοδα 18.521,09 3,3% 10.275,04 0,6%

Χρηµ/κά Αποτελέσµατα 3.624,94 0,6% 47.597,77 2,7%

Κέρδη προ φόρων , χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) 55.945,30 9,8% -130.362,30 -7,4%

Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδ,επενδ αποτ και 

αποσβέσεων (EBITDA) 139.950,42 24,6% -82.764,53 -4,7%

Κέρδη προ φόρων 52.320,36 9,2% -214.583,04 -12,2%

Φόροι 27.363,29  -29.601,53  

Κέρδη µετά φορων 24.957,07 4,4% -184.981,51 -10,5%

Καθαρά κέρδη µετά από µειοψηφία 24.957,07 4,4% -184.981,51 -10,5%

Κέρδη ανά µετοχή 2,50  -21,76  

ROE (Κµετά Φόρων/ ΙΚ)

ROCE (Κµετά Φόρων-Τόκων/ΣΕ)

Κυκλοφ Ταχύτητα Ενεργ (Πωλ/Εν)

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

Γενική Ρευστότητα (ΚΕ/ΒΥ)

Ειδική Ρευστότητα (∆ιαθ/ΒΥ)

Κυκλοφ Ταχύτητα Αποθ (Απ/Πωλ*365)

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών

Εξέλιξη Καθαρού Κέρδους

Εξέλιξη κερδών βιολογικών περιουσ.στοιχείων

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 4,39% -10,48%

113,49%  

54,68%  

1.497 267

-67,79%  

1,17 1,18

0,00 0,09

18,66% 71,01%

2,96 2,34

3,24% -24,84%

0,82% -7,44%

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/07 31/12/06

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Μέθανα  20 Μαρτίου 2008 

 

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

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                 Lewis Nigel                                  Αθανάσιος Πραχάλης 

Α.∆.Τ. Φ.355271                       Αρ.∆ιαβ.702748671                      Α.∆.Τ. AB 052731 

 

 

 

 

 
Βεβαιώνω ότι η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 11 
σελίδες είναι αυτή που αναφέρω στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 

20 Μαρτίου 2008 
 
 

Αθήνα 20 Μαρτίου 2008 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

Κωνσταντίνος Σακκής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14601 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ             
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
σύµφωνα µε τα 

 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 

                                   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ την 20 Μαρτίου 2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.helfish.gr .  

 
 
     ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
     Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
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                 Η ΕΤΑΙΡIΑ 

31/12/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7.1 54.606,92 64.235,00

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 54.606,92 64.235,00

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 0,00 0,00

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 0,00 0,00

Λοιπες απαιτήσεις 7.5 36.740,99 37.714,89

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 224,74 139,54

Ταµειακά διαθέσιµα 7.4 83,71 2,12

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 37.049,44 37.856,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 91.656,36 102.091,55

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο         7.9 146.720,00 61.600,00

Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                0,00 0,00

Αποθεµατικά 0,00 0,00

Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον -100.203,51 -73.056,77

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.6 46.516,49 -11.456,77

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 0,00

Αναβαλλόµενοι φόροι                     7.12 13.078,48 11.606,61

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 7.7 13.078,48 11.606,61

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 31.968,71 101.941,71

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 0,00 0,00

Φόροι πληρωτέοι 92,68 0,00

Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 7.8 32.061,39 101.941,71

Σύνολο Υποχρεώσεων 45.139,87 113.548,32

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 91.656,36 102.091,55

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ισολογισµών.

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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1/1 - 31/12/07 1/1 - 31/12/06
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Μητρικής 1.1.2007 ΣΗΜ 0,00 0,00
Συναλλαγές χρήσεως 0,00 0,00
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Μητρικής 1.1.2007 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 0,00 0,00
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των 0,00 0,00

Πωλήσεις Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 0,00
Αναλώσεις 0,00 0,00
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 8.579,68 7.070,82
Λοιπά έξοδα 4.922,29 0,00
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 153,00 124,20
Αποσβέσεις 9.628,08 9.628,08
Λοιπά έσοδα 5,14 705,14
Λοιπά έξοδα 2.396,96 7.305,72

Μείον -Συν κόστος ιδιοπαραγωγής 0,00 0,00

Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων -25.674,87 -23.423,68
Φόρος εισοδήµατος 7.11 1.471,87 588,51
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους -27.146,74 -24.012,19

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας -27.146,74 -24.012,19

Κέρδη ανα µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 7.10 -0,21 -0,44

2.2.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(κατ΄είδος εξόδου. ∆ΛΠ 41)
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Αποθεµατικό Υπόλοιπο
Mετοχικό Υπέρ το Κερδών Σύνολο
Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο

Υπόλοιπο 01/01/2006 61.600,00 0,00 0,00 -49.509,83 12.090,17

0,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Κέρδη περιόδου -24.012,19 -24.012,19
Συµψηφισµός Μ.Κ µε ζηµίες 0,00 0,00
∆ιανοµή κερδών 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 465,25 465,25
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -23.546,94 -23.546,94

Υπόλοιπο 31/12/2006 61.600,00 0,00 0,00 -73.056,77 -11.456,77

Υπόλοιπο 31/12/2006 61.600,00 0,00 0,00 -73.056,77 -11.456,77

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 85.120,00 85.120,00
Κέρδη περιόδου -27.146,74 -27.146,74
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 2006 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00

85.120,00 0,00 0,00 -27.146,74 57.973,26

Υπόλοιπο 31/12/2007 146.720,00 0,00 0,00 -100.203,51 46.516,49

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

3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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       4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
                   Η Εταιρεία

1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων -25.674,87 -23.423,68
Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Αποσβέσεις 9.628,08 9.628,08

Προβλέψεις 0,00 0,00

Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις 0,00 0,00

Αποτελέσµατα (έσοδα,'εξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής

δραστηριότητας 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 153,00 124,20
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 888,70 -1.141,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -69.973,00 14.936,60

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -153,00 -124,20

Καταβεβληµένοι φόροι 92,68 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστιριότητες (α) -85.038,41 0,00

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 επιχ/σεις & πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες -- Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστιριότητες (β) 0,00 0,00

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 85.120,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) 0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστιριότητες (γ) 85.120,00 0,00

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 81,59 0,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2,12 2,12

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 83,71 2,12



Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποι

ήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

31/12/2006

Αξία κτήσης 0,00 0,00 110.148,67 352,16 0,00 0,00 110.500,83

Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 0,00 -45.913,68 -352,15 0,00 0,00 -46.265,83
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006 0,00 0,00 64.234,99 0,01 0,00 0,00 64.235,00

31/3/2007
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2007 0,00 0,00 64.234,99 0,01 0,00 0,00 64.235,00

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 -2.407,02 0,00 0,00 0,00 -2.407,02
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2007 0,00 0,00 61.827,97 0,01 0,00 0,00 61.827,98

30/6/2007

Αναπόσβεστη αξία 31.03.2007 0,00 0,00 61.827,97 0,01 0,00 0,00 61.827,98
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 -2.407,02 0,00 0,00 0,00 -2.407,02
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2007 0,00 0,00 59.420,95 0,01 0,00 0,00 59.420,96

30/9/2007

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2007 0,00 0,00 59.420,95 0,01 0,00 0,00 59.420,96

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 -2.407,02 0,00 0,00 0,00 -2.407,02
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 0,00 0,00 57.013,93 0,01 0,00 0,00 57.013,94

31/12/2007

Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 0,00 0,00 57.013,93 0,01 0,00 0,00 57.013,94

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 -2.407,02 0,00 0,00 0,00 -2.407,02
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 0,00 0,00 54.606,91 0,01 0,00 0,00 54.606,92

31/12/2007
Αξία κτήσης 0,00 0,00 110.148,67 352,16 0,00 0,00 110.500,83

Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 0,00 -55.541,76 -352,15 0,00 0,00 -55.893,91
0,00 0,00 54.606,91 0,01 0,00 0,00 54.606,92

5. ΑNAΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
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6.  Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  
 

     6.1. 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 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. 
 

6.2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 
H ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ  είναι η  1.1.2006. 

 
6.3. Bασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι συνηµµένες απλές και ενοποιηµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις (εφ’εξής 
«Oικονοµικές Kαταστάσεις») έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του 
ιστορικού κόστους εκτός από τα γήπεδα, τα κτίρια και τα αποθέµατα ηµιτελών-
ετοίµων τα οποία έχουν αποτιµηθεί µε βάση την εύλογη αξία τα µεν δύο πρώτα 
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την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ(1 Ιανουαρίου 2006) ενώ τα αποθέµατα µε 
την εύλογη αξία τους 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 Ευρωπαική Ένωση. 
 

6.4. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών 
καταστάσεων 
 
6.4.1. 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 και προς το παρόν η 
διοίκηση εκτιµά πως δεν υπάρχει ζήτηµα απαξίωσης των παγίων του Οµίλου. 
 
6.4.2. 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% 

 
6.4.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται η υπεραξία από εξαγορές 
,παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας όπως είναι η άδεια 
λειτουργίας ιχθυοτροφείων και τα λογισµικά προγράµµατα. 
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6.4.4. 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.  
 
6.4.5. 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.    
 
6.4.6. 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. 
 
6.4.7. Ιδια κεφάλαια  
 
Περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, το υπέρ το άρτιο ποσό, το τακτικό 
αποθεµατικό και 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 προυπόθεση ότι δε θα διανεµηθεί στους µετόχους. Η εταιρεία δεν 
προτίθεται να διανείµει τα εν λόγω  αποθεµατικά και για το λόγο αυτό δεν έχει 
προβεί στον υπολογισµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που είναι 
υποχρεωτικός κατά την περίπτωση διανοµής .  
 
6.4.8. Μακροπρόθεσµα δάνεια   
 
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο.  
 
6.4.9. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  
 
Η  εταιρεία έχει υποχρέωση για τα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτήν 
µελλοντικής καταβολής παροχής ανάλογα µε το χρόνο προϋπηρεσίας του κάθε 
εργαζόµενου. Η υποχρέωση αυτή προσµετρείται και απεικονίζεται µε βάση το 
αναµενόµενο καταβληθέν δικαίωµα του καθενός κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. Η  παροχή εκτιµάται  από την ∆ιοίκηση της εταιρείας λόγω του 
µικρού της ύψους και επανεκτιµάται  σε κάθε περίοδο και χρήση. 
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6.4.10. 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. Στη έναρξη κάθε επόµενης χρήσεως οι 
αναβαλλόµενοι φόροι (απαιτήσεις-υποχρεώσεις) προσαρµόζονται µε τους  
εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές φορολογίας και υπολογίζονται µε χρήση των  
φορολογικών  συντελεστών  που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται να 
ανακτηθούν  τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  να  τακτοποιηθούν  οι  
υποχρεώσεις. 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 τόσο στην µητρική όσο και τις 
θυγατρικές της. Ο συµψηφισµός απαιτήσεων και υποχρεώσεων από 
αναβαλλόµενους φόρους γίνεται κατά εταιρεία και εφόσον υφίσταται σχετικό 
δικαίωµα(ίδια φορολογική αρχή). 
 
6.4.11. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   
 
Αφορά κάτω του έτους υποχρεώσεις σε Ελληνικές Τράπεζες για κεφάλαιο κίνησης 
ανοικτά ή µε διάφορες εγγυήσεις (κατά βάση επιταγές πελατών).Τα δάνεια στην 
λήξη τους ανανεώνονται. 
Η εταιρεία  δεν έχει χρησιµοποιήσει έως τώρα δάνεια. 

 
6.4.12. 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. 
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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. 
 
6.4.13. 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. 

 
6.4.14. 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. 

  
6.4.15.  Έξοδα 
 
Αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν καταστούν δεδουλευµένα. Τα έξοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται επίσης σε δεδουλευµένη βάση. 
 
6.4.16.  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. 

 
6.4.17. ∆ιαχείριση κινδύνων 
 
Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους 
αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο από 
µεταβολές επιτοκίων.   
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Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους  και έτσι πριν τη διενέργεια σχετικών συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση 
από τα αρµόδια στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της εταιρίας κατόπιν 
της συγκέντρωσης των απαραιτήτων πληροφοριών από την παγκόσµια αγορά 
αλλά κυρίως από τις Τράπεζες    
Η  Εταιρεία εκτίθεται επίσης σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε 
για εµπορία είτε ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  
Εκτίθεται επίσης σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών (τροφές, υλικά 
συσκευασίας, αναλώσιµα και λοιπά έξοδα) κυρίως λόγω της µεταβλητότητας τιµής  
κυρίως του πετρελαίου  
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις  
κατευθύνονται κυρίως σε εγχώριους και πελάτες εξωτερικού  µε αξιολογηµένο 
ιστορικό πιστώσεων και το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς µε ασφάλιση από 
εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας συντηρείται σε χαµηλά επίπεδα µέσω της διατήρησης 
επαρκών διαθεσίµων και τραπεζικών ορίων. 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από 
µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων.  Η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό του 
σηµαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του Οµίλου, είναι να διατηρεί περίπου 
το σύνολο του δανεισµού σε επιτόκιο EURIBOR . 
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7. OIKONOMIKEΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
 
7.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα 0,00 0,00
Κτίρια και Τεχνικά Έργα 0,00 0,00
Μηχ\τα-Τεχν.Εγκατ\σεις-Λοιπά 54.606,91 64.234,99
Μεταφορικά Μέσα 0,01 0,01
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 0,00 0,00
Ακίν. Υπο εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00

54.606,92 64.235,00  
 
7.2 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Αποθέµατα
Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 0,00 0,00
Εµπορεύµατα 0,00 0,00

Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικά Συσκευασίας 0,00 0,00

0,00 0,00  
 
7.3 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Πελάτες

Πελάτες 0,00 0,00
Μείον : Προβλέψεις για επισφάλεις 0,00 0,00
Επιταγές εισπρακτέες

  -- Στο Χαρτοφυλάκιο(Μακρο-κυκλοφορύν απαιτήσεις) 0,00 0,00
  -- Στις Τράπεζες 0,00 0,00

0,00 0,00  
 
7.4 Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών 
Τα µετρητά και τα ισοδύναµα αυτών αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα µετρητών
Ταµείο 0,01 0,01
Καταθέσεις όψεως 83,70 2,11

83,71 2,12  
 
7.5. Λοιπές  απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 

31.12.2007 31.12.2006
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκ\λές για αγορά αποθεµάτων 0,00 0,00
Γραµµάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00
Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00
Βραχ\µες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχειρήσεων 0,00 0,00
Χρεώστες διάφοροι 36.740,65 37.714,55
Λογ\σµοί προκάταβολών & πιστώσεων 0,34 0,34

36.740,99 37.714,89  
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7.6. Ιδια κεφάλαια 
Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 146.720,00 61.600,00
Αποθεµατικά Κεφάλαια 0,00 0,00
Αποτελέσµατα εις νέο -100.203,51 -73.056,77
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00

46.516,49 -11.456,77  
 
7.7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής 

31.12.2007 31.12.2006
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 0,00 0,00
Προβλέψεις 0,00 0,00

Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
Αναβαλλόµενοι Φόροι 13.078,48 11.606,61

13.078,48 11.606,61  
 
7.8. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 24.896,85 77.183,01
Επιταγές Πληρωτέες 0,00 0,00

Τράπεζες-Λ.Βραχ\µων Υποχρεώσεων 0,00 0,00
Προκαταβολές Πελατών 5.972,51 23.048,60
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 92,68 0,00

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 1.099,35 1.710,10
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρ.στην εποµ.χρήση 0,00 0,00

Μερίσµατα Πληρωτέα 0,00 0,00
Έξοδα ∆εδουλευµένα 0,00 0,00

Επιχορηγήσεις Παγίων 0,00 0,00
Πιστωτές ∆ιάφοροι 0,00 0,00

32.061,39 101.941,71  
 
7.9. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 146.720 € αποτελείται από 131.000  κοινές 
ονοµαστικές  µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,12 € η κάθε µία. Εντός της χρήσεως 
πραγµατοποιήθηκε αύξηση αυτού κατά 85.120 €. 
 
7.10. Κέρδη ανά µετοχή 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής 
 

Κέρδη ανά µετοχή                            Η ΕΤΑΙΡIΑ 

 31/12/2007 31/12/2006

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους -27.146,74 -24.012,19
 

Αριθµός µετοχών 131.000 55.000
 

Κέρδη ανά µετοχή -0,21 -0,44  
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7.11. Φόρος εισοδήµατος 
 
Αναλύεται ως εξής 
 
Ο Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)  της Εταιρείας της χρήσης 2007 έχουν ως κάτωθι :

Προσαρµογές συντελεστή φόρου εισοδήµατος από 29% σε 25% -1.600,92
Αναβαλλόµενοι φόροι χρήσεως 1.597,41
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτης χρήσεως 2007 1.475,38
Σύνολο 1.471,87

Ανάλυση φόρου εισοδήµατος
Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων -25.674,87
Συντελεστής φόρου 25%
Αναµενόµενη δαπάνη φόρου -6.418,72
Προσαρµογές
Συντελεστή φόρου εισοδήµατος από 29% σε 25% -1.600,92
Σχηµατισµός αφορολόγητων αποθεµατικών 0,00 25% 0,00
Απώλεια συµψηφισµού φορολογικών ζηµιών χρήσεως 2007 6.418,72
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτης χρήσεως 2007 1.475,38
Αναβαλλόµενοι φόροι χρήσεως 1.597,41
Λοιπές διαφορές -- τακτοποιήσεις 0,00

1.471,87

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".

-- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2007. Για τις χρήσεις 2005

και 2006 έγινε αυτοπεραίωση Ν.3296/04. Σηµειώνεται ότι οι χρήσεις 2003, 2004 παρουσίασαν ζηµίες. Εκτιµάται ότι οι

συσωρευµένες φορολογικές ζηµίες θα υπερκαλύψουν τυχόν λογιστικές διαφορές που ήθελαν προσδιορισθεί από τον

φορολογικό έλεγχο. Για τις εν λόγω φορολογικές ζηµίες αυτών των χρήσεων (2003,2004 ) δεν έχει σχηµατισθεί

σχετική φορολογική απαίτηση. Για την χρήση 2007 θα γίνει αυτοπεραίωση και κατά συνέπεια θα υπάρχει απώλεια των

φορολογικών ζηµιών και έγινε πρόβλεψη φόρου αυτοπεραίωσης ποσού 1475,38 €.

 
7.12. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 
Αναλύονται ως εξής  
 

Η Εταιρεία
                 Παγίων    Λοιπών Ακιν/σεων      Αποθεµάτων Επιχορηγήσεων παγίων           Προβλέψεων           Σύνολο

 -- Φορου ανέλ.χρησ.06

 -- Αποζ.προσωπικου

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

 -- Υπόλοιπο 31.12.2006 13.520,15 1.913,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913,54 13.520,15

 -- ……………………………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Αναβ/νοι φόροι χρήσεως 2007

     Εσοδο -- Εξοδο φόρου 0,00 1.350,89 0,00 246,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,38 0,00 3.072,78

0,00 0,00 0,00

 -- Προσαρµογή συντελεστών φόρου

 -- Σε Καθαρή Θέση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Σε αποτελέσµατα χρήσεως 1.864,85 0,00 263,93 0,00 1.864,85 263,93

0,00

1.864,85 14.871,04 1.913,54 510,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,38 3.778,39 16.856,86

Συµψηφισµένο Υπόλοιπο 31.12.2007 0,00 13.006,19 1.403,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,38 0,00 13.078,47

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
8.1. Επιχειρηµατικοί τοµείς  
 
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς  

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

 
Η εταιρεία  δεν πραγµατοποίησε πωλήσεις τα τρία τελευταία χρόνια 
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9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

9.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 
 
Με τις  συνδεδεµένες εταιρείες  δεν υπάρχουν συναλλαγές Τα υπόλοιπα του 
Οµίλου µε τις συνδεδεµένες  εταιρείες για την περίοδο 1/1/2007-31/12/2007 
έχουν ως εξής :                                            

                                                            Μητρική    Συνδεδεµένες 
                                            

• Αγορές αγαθών και υπηρεσιών        5.004,00               0 
• Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών          0                     0 
• Απαιτήσεις                                         0                     0 
• Υποχρεώσεις                                11.711,03               0                  
• Aµοιβές διευθυντικών στελεχών και  

                µελών διοίκησης                               0                        0 
• Απαιτήσεις και υποχρεώσεις στελεχών 
•  και µελών διοίκησης                          0                       0 

 
9.2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

       H Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2003-      
2004 και 2007.Για τη χρήση 2005-2006 έγινε αυτοπεραίωση του Ν.3296/04.  

 
9.3. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη  
 
9.4. 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. 

 
9.5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
∆εν απασχολήθηκε προσωπικό τα τελευταία τρία χρόνια. 

 
9.6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων   
 
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των 
οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα 
οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης. 
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Βριλήσσια   20 Μαρτίου  2008 

 

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

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                Lewis Nigel                                Αθανάσιος Πραχάλης 

Α.∆.Τ. Φ.355271                       Αρ.∆ιαβ.702748671                    Α.∆.Τ. ΑΒ.052731 
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10. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων               

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που

αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων

κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Ενωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε

απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την

διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οκονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε

τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.Τα

Πρότυπα αυτά απαιτούν την συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου

µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχός µας περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και

τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή

και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων λόγω απάτης ή

λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις

περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της

εταιρείας. Ο έλεγχός περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που

εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής

παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

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

µας.

Γνώµη

Κατά την γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές

της Ροές για την χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων

Η Εκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τo άρθρo 43α παράγραφος 3

του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα, 20  Μαρτίου 2008

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Σακκής

Α.Μ.  ΣΟΕΛ  1460

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International

Α.Μ.ΣΟΕΛ : 146

Μαυροµµαταίων 29
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ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ             

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 

Έκθεση διαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου  µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Βεβαιώνεται ότι η έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ την 
20η Μαρτίου 2008 και έχει  αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.helfish.gr .  

 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
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                                                                                     Βριλήσσια, 20/3/2008 

 

 

 

 

 

Κύριοι µέτοχοι, 

 

 

Η εταιρεία µας το 2007 συµπλήρωσε 8 χρόνια στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. 

Η εταιρεία  µετά το 2004 παραµένει ανενεργή λόγω της µη συµφέρουσας και 

αποτελεσµατικά οικονοµικής επιχειρηµατικότητας στην περιοχή που έχει µισθωθεί 

από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο Αγαθονήσι Ν. ∆ωδεκανήσου . 

Η προσπάθεια µας και ο στόχος µας είναι να µεταφερθεί η εν λόγω άδεια στην 

περιοχή της Βουρλιάς Βοιωτίας στην οποία θεωρούµε πως θα υπάρξει επιτυχηµένη 

επιχειρηµατικότητα . 

 

Σας παραθέτουµε στη συνέχεια την έκθεση διαχείρισης για το έτος 2007. 

 

 

 

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
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O Κλάδος που επιχειρούµε 

 

Η οργανωµένη ενασχόληση µε τις ιχθυοκαλλιέργειες άρχισε ουσιαστικά από την 

δεκαετία του 1980. Μέχρι τότε η ζήτηση για νωπά ιχθυρά καλυπτόταν κυρίως από 

την παράκτια και µεσογειακή αλιεία καθώς επίσης από την καλλιέργεια κάποιων 

ειδών σε λιµνοθάλασσες και διβάρια. Παρά την σχετικά πρόσφατη δραστηριότητα 

της εντατικής µορφής καλλιέργειας ευρύαλων ψαριών στην Eλλάδα ο κλάδος 

παρουσιάζει δυναµική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 

 

Η µη δυνατότητα κάλυψης της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης νωπών ιχθυρών, 

κυρίως µακροπρόθεσµα οδήγησε στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας σαν 

οργανωµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα βασιζόµενη σε νέα τεχνογνωσία. Οι 

εξελίξεις εµφανίσθηκαν µε µεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα ,µε συνέπεια να 

αποτελεί την κορυφαία παραγωγική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Μεσόγειο 

και αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο καθώς ελάχιστοι είναι οι τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας που πρωτοστατούν σε επίπεδο Ε.Ε. εγχώριες επιχειρήσεις. 

 

Επίσης βοήθησαν οι ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες και η µορφολογία των 

ελληνικών ακτών, καθώς και τα χορηγηθέντα κίνητρα για την ανάπτυξη της 

συγκεκριµένης δραστηριότητας (π.χ. επιχορηγήσεις ,επιδοτήσεις, χρηµατοδοτήσεις) 

Τα είδη που εκτρέφονται σε εµπορική κλίµακα στην Ελλάδα και τις άλλες 

Μεσογειακές χώρες είναι κυρίως τσιπούρα (sparus aurata) και το λαβράκι 

(disentrachus labrax),τα οποία είναι ευρύαλα ψάρια ,δηλαδή που µπορούν να 

αναπτυχθούν σε µεγάλο εύρος αλµυρότητας νερού.Εκτός από τα αναφερόµενα είδη  

τα τελευταία χρόνια παράγονται επίσης συναγρίδα, µυτάκι, σαργός, κέφαλος και 

φαγκρί.  

 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας σήµερα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη 

βιοµηχανία τροφίµων παγκοσµίως µε ρυθµό ετήσιας αύξησης 8% περίπου. Με βάση 

εκτιµήσεις, ο κλάδος στο µέλλον  (έως και το 2030) θα παρέχει το 50% της 

κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων, λόγω συνεχούς ποσοτικής και ποιοτικής 

µείωσης των ιχθυοαποθεµάτων στη θάλασσα. Ειδικότερα στη Μεσόγειο, στο 

συγκεκριµένο κλάδο, η Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία παραγωγό χώρα, την 

τελευταία δεκαετία, µε ανοδική συνεχώς πορεία. Έως και το 2010, η παραγωγή γόνου 

και έτοιµου µεγάλου ψαριού θα αναπτύσσεται µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως 

του 10% έως 15%.  

Οι παραδοσιακές αγορές που έως σήµερα «στήριξαν» την ανάπτυξη του κλάδου είναι 

των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών(Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία κ.α.) 

 

Η αυξητική εξαγωγική πορεία του κλάδου θα συνεχιστεί µε εντονότερο ρυθµό, την 

επόµενη πενταετία, λόγω και της διείσδυσης στις αγορές των νεοεισερχοµένων στην 

Ευρωζώνη χωρών που θα αυξήσει τη ζήτηση για τα µεσογειακά είδη.  

 

Η σταθερότητα των τιµών του προϊόντος πανευρωπαϊκά-χαρακτηριστικό του 2007- 

εκτιµούµε πως θα συνεχιστεί και το 2008.   
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Η εταιρεία µας 
 

 

Η εταιρία φέτος συµπλήρωσε οκτώ χρόνια επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον 

κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. 

Η εταιρεία όπως αναφέρθηκε  δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής  του 

ετοίµου ψαριού, πρόκειται για µεγάλο ψάρι βάρους 300-500 gr. Το µεγάλο ψάρι έχει 

κύκλο παραγωγής 14 – 18 µήνες αλλά µέχρι την πώληση του έχει πάντα µεγαλύτερο 

κύκλο παραµονής στο ιχθυοτροφείο, δεδοµένου ότι οι ποσότητες που παράγονται 

διατίθενται σταδιακά εντός του εξαµήνου από το πέρας της πάχυνσης. Η Εταιρεία 

έχει µονάδα εκτροφής µε πλωτούς κλωβούς και δίχτυα όπου τοποθετούνται ιχθύδια 

1,5-2,0 gr. Και τα οποία εκτρέφονται για διάστηµα 14 – 18 µηνών και κατόπιν 

διατίθενται στο εµπόριο. 

 

Η εταιρεία έχει την υπ’ αριθµόν άδεια Ζ5/1174/12-02-2001 ίδρυσης µονάδας 

ιχθυοκαλλιέργειας 150 τόνων τσιπούρας – λαυρακιού. 

 

Για τον παραπάνω σκοπό µισθώνει θαλάσσια έκταση 10 στρεµµάτων στην περιοχή 

Μάιστρος στην νήσο Αγαθονήσι, έπειτα απο την υπ’αριθµόν απόφαση 

Ζ5/11007/24.12.99  της Νοµαρχίας ∆ωδεκανήσου όπως και τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήµερα µε την υπ ’αριθµόν Ζ5/9553/20.11.00. 

Η εταιρεία όπως αναφέρθηκε δεν επιχειρεί τα τελευταία τρία χρόνια . 

 

 

 

Αποτελέσµατα και προσδοκίες 

 

 

Προσδοκούµε πως το 2008 θα εγκριθεί η µεταφορά της άδειας λειτουργίας για την 

επανέναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

Είναι σηµαντικό εδώ να αναφερθεί πως ο κάθε ενδιαφερόµενος που ανήκει σε 

οποιαδήποτε οµάδα ενδιαφεροµένων οφείλουν να γνωρίζουν πως τα µελλοντικά 

δεδοµένα των οικονοµικών καταστάσεων και της παρούσας έκθεσης βασίζονται σε 

προβλέψεις και εκτιµήσεις µας .      

Ειδικότερα η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα  µε τα ∆ΠΧΠ και της 

έκθεσης διαχείρισης  απαιτεί την διενέργεια  και χρησιµοποίηση  εκτιµήσεων, 

προβλέψεων  και παραδοχών από την διοίκηση της εταιρείας  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.  

 

Με αίσθηση υψηλής ευθύνης λοιπόν βεβαιώνουµε πως 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 και οικονοµικής απόδοσης της εταιρείας. 
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Προβλήµατα κλάδου-πιθανοί µελλοντικοί κίνδυνοι 

 

 

Σαν το κυριότερο πρόβληµα θεωρούµε πως είναι η διασφάλιση ποιότητας, 

προκειµένου ο κλάδος να ανταπεξέλθει στον έντονο πλέον ανταγωνισµό και να 

αρχίσει την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων.  

Λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα του κλάδου, η χρήση ενός εθνικού σήµατος 

ποιότητας καθίσταται επιτακτική. Απαραίτητη είναι η εφαρµογή µεθόδων marketing 

και προώθησης προϊόντων σε συλλογικό αλλά και εθνικό επίπεδο, προκειµένου ο 

καταναλωτής να ενηµερωθεί για τα ποιοτικά προστιθέµενης αξίας χαρακτηριστικά 

των παραγοµένων από εµάς προϊόντων και να τα επιλέξει από άλλα οµοειδή. 

 

Η συνεχής παραγωγική διεύρυνση που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ειδικά 

την δεκαετία του 1990 δηµιούργησε την υπερπροσφορά η οποία επιπλέον προκάλεσε 

µείωση των τιµών . Το φαινόµενο της χαµηλής ανά συγκεκριµένες περιόδους τιµής 

(ειδικά το β εξάµηνο) από το έτος 2000 και µετά  αν και θεωρούµε πως αποτελεί κάτι 

δεδοµένο πλέον και αντιµετωπίσιµο από την εταιρεία  µας αλλά και τον κλάδο 

συνεχίζει να δηµιουργεί χάσµα ρευστότητας. Αν δεν στραφούν οι εταιρείες προς τη 

διείσδυση σε νέες αγορές δύσκολα θα εξαλειφθεί το φαινόµενο αυτό. 

 

Η µεγάλη εξάρτηση από τα ιχθυάλευρα των ιχθυοτροφών παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας καθώς αποτελεί το βασικό 

συντελεστή κόστους του προϊόντος .Η τάση είναι για σταθερότητα των τιµών τους  

για το 2008 γεγονός που δίνει µια καλή προοπτική για τις εταιρείες του κλάδου. 

 

Τέλος η αύξηση των τιµών των καυσίµων η οποία επηρεάζει άµεσα και το κόστος 

διάθεσης λόγω του µεταφορικού κόστους αλλά και όλων των συντελεστών 

παραγωγής. Η πρόσφατη αύξηση του 2006-2007 οριακά επηρέασε το κόστος αλλά 

οποιαδήποτε αυξητική τάση θα δηµιουργήσει πρόβληµα καθώς λόγω της µορφής του 

προϊόντος η αύξηση δεν µεταφέρεται στον καταναλωτή ευχερώς και άµεσα όπως 

καταδεικνύουν τα τελευταία χρόνια 

 

 

Προοπτικές του κλάδου 

 

 

Η προοπτική στον κλάδο είναι για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών µέσα από τη 

διείσδυση σε νέες ευρωπαϊκές κυρίως αγορές (Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, 

κ.α.). Για τη διετία 2008-2009, αναµένεται οριακή ανοδική µεταβολή της 

παραγωγικής βάσης ενώ αντίθετα η κατά κεφαλήν κατανάλωση συνεχώς παρουσιάζει 

αύξηση, γεγονός που επηρεάζει ανοδικά τη ζήτηση στον τοµέα των εξαγωγών. 

 

Η αυξανόµενη συγκέντρωση από την πλευρά της παραγωγής όπου οι µεγαλύτερες 

εταιρείες απορροφούν και ελέγχουν τους µικρούς παραγωγούς ,έχει δηµιουργήσει 

κλίµα εναρµόνισης τιµολογιακής πολιτικής και την εξάλειψη του φαινοµένου της 

πώλησης κάτω του κόστους. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όλων τη διετία 2008-2009 αναµένεται να συνεχισθεί η 

τάση συγκέντρωσης του κλάδου και η διεύρυνση του ελέγχου που έχουν οι µεγάλες 
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εταιρείες και ταυτόχρονα µε την αναµενόµενη καλυτέρευση των δικτύων διανοµής 

προβλέπεται πως η ζήτηση θα παραµείνει υψηλή. 

 

Ακόµα και µε την άνοδο της τουρκικής παραγωγής, που ήδη θεωρείται ο ισχυρότερος 

ανταγωνιστής, λόγω κυρίως του χαµηλού κόστους παραγωγής, ο κλάδος στη χώρα 

µας µπορεί να ανταπεξέλθει, εστιάζοντας στη διασφάλιση της ποιότητας του 

προϊόντος, στα είδη ανεπτυγµένα εµπορικά δίκτυα διανοµής, καθώς και στη 

συγκεκριµένη παραγωγή προϊόντων που έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση από τις αγορές 

του εξωτερικού.  

 

Κυρίως όµως η αύξηση της ζήτησης θα προέλθει µε την τόνωση και  βελτίωση της 

ενηµέρωσης για την υψηλή διατροφική αξία των προιόντων της υδατοκαλλιέργειας . 

        

 

Βριλήσσια   20 Μαρτίου  2008 

 

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

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                Lewis Nigel                         Πραχάλης Αθανάσιος     

Α∆ΤΦ.355271                       Αρ.∆ιαβ.702748671                    Α.∆.Τ. Π 97448 

 

Βεβαιώνω ότι η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 6 

σελίδες είναι αυτή που αναφέρω στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 

20 Μαρτίου 2008. 

 

 

Αθήνα 20 Μαρτίου 2008 

 

 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Κωνσταντίνος Σακκής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14601 
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ΩΚΕΑΝΙΣ 
   ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

σύµφωνα µε τα 
 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ  την 20 Mαρτίου  2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στη ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.helfish.gr .  

 
 
     ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
     Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
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                 Η ΕΤΑΙΡIΑ 

ΣΗΜ 31/12/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7.1 1.457.244,52 1.584.544,79

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξίες 0,00 0,00

Συµµετοχές 0,00 0,00

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 26.440,05 29.937,13

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού 1.483.684,57 1.614.481,92

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 0,00 0,00

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 7.3 426.085,79 336.064,46

Λοιπες απαιτήσεις 7.4 62.326,50 11.502,48

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.403,88 4.032,36

Ταµειακά διαθέσιµα 7.5 1.824,32 2.543,05

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 494.640,49 354.142,35
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.978.325,06 1.968.624,27

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο         7.9 1.448.791,50 60.001,50

Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                0,00 0,00

Αποθεµατικά 0,00 0,00

Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον -506.116,14 -645.148,61

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.6 942.675,36 -585.147,11

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 10.136,47 10.136,47

Αναβαλλόµενοι φόροι                     7.12 130.017,09 149.180,50

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 7.7 140.153,56 159.316,97

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 182.407,04 1.499.396,46

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 487.803,42 647.745,79

Φόροι πληρωτέοι 12.575,77 19.160,64

Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 210.879,91 223.491,52

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.830,00 4.660,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 7.8 895.496,14 2.394.454,41

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.035.649,70 2.553.771,38

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.978.325,06 1.968.624,27

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ισολογισµών.
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1/1 - 31/12/07 1/1 - 31/12/06
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Μητρικής 1.1.2007 ΣΗΜ 0,00 0,00
Συναλλαγές έτους 0,00 0,00
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Μητρικής 1.1.2007 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 0,00 0,00
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των 0,00 0,00

Πωλήσεις Εµπορευµάτων-Yπηρεσιών και Λοιπών Αποθεµάτων 773.343,67 661.588,34
Αναλώσεις 0,00 0,00
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 431.894,77 348.955,91
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 38.026,51 58.523,34
Λοιπά έξοδα 22.036,92 10.630,32
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 43.908,51 53.895,87
Αποσβέσεις 128.528,27 133.621,19
Λοιπά έσοδα 12.611,61 23.696,36
Λοιπά έξοδα 1.691,24 249,99
Μείον -Συν κόστος ιδιοπαραγωγής 0,00 0,00
Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 119.869,06 79.408,08
Φόρος εισοδήµατος 7.11 -19.163,41 13.343,23
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 139.032,47 66.064,85

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας 139.032,47 66.064,85

Κέρδη ανα µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 7.10 0,62 7,16

2.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  (κατ΄είδος εξόδου. ∆ΛΠ 41)
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Αποθεµατικό Υπόλοιπο
Mετοχικό Υπέρ το Κερδών Σύνολο
Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο

Υπόλοιπο 01/01/2006 838.214,00 0,00 0,00 -1.502.602,84 -664.388,84

0,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών -778.212,50 778.212,50 0,00
Κέρδη περιόδου 66.064,85 66.064,85
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 13.176,88 13.176,88
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00 0,00

-778.212,50 0,00 0,00 857.454,23 79.241,73

Υπόλοιπο 31/12/2006 60.001,50 0,00 0,00 -645.148,61 -585.147,11

Υπόλοιπο 31/12/2006 60.001,50 0,00 0,00 -645.148,61 -585.147,11

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.388.790,00 1.388.790,00
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών 0,00 0,00 0,00
Κέρδη περιόδου 139.032,47 139.032,47
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως ………. 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά  0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00

1.388.790,00 0,00 0,00 139.032,47 1.527.822,47

Υπόλοιπο 31/12/2007 1.448.791,50 0,00 0,00 -506.116,14 942.675,36

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

3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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       4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

                   Η Εταιρεία

1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων 119.869,06 79.408,08
Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Αποσβέσεις 128.528,27 133.621,19

Προβλέψεις 0,00 2.655,72

Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -12.611,61 -23.696,36

Αποτελέσµατα (έσοδα,'εξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής

δραστηριότητας 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 43.908,51 53.895,87
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 -137.719,79 179.820,03
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.318.917,24 -136.700,51

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -43.908,51 -53.895,87

Καταβεβληµένοι φόροι -7.487,05 -2.729,01
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστιριότητες (α) -1.228.338,36 232.379,14

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών

επενδύσεων 0,00 0,00

Αγορά ενσώµατων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.228,00 -15.400,89

Εισπράξεις από επιχ/σεις & πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες -- Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστιριότητες (β) -1.228,00 -15.400,89

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.388.790,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

Εξοφλήσεις δανείων -159.942,37 -132.254,21

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) 0,00 -83.738,71

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστιριότητες (γ) 1.228.847,63 -215.992,92

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -718,73 985,33

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.543,05 1.557,72

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.824,32 2.543,05
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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

31/12/2006
Αξία κτήσης 64.474,66 1.050.181,86 1.297.590,63 33.960,86 32.894,35 0,00 2.479.102,36
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -100.575,56 -729.245,13 -33.668,72 -31.068,16 0,00 -894.557,58
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 64.474,66 949.606,30 568.345,50 292,14 1.826,19 0,00 1.584.544,78

31/3/2007
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2007 64.474,66 949.606,30 568.345,50 292,14 1.826,19 0,00 1.584.544,78
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 -8.956,53 -23.177,55 -122,24 -200,48 0,00 -32.456,80
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2007 64.474,66 940.649,77 545.167,95 169,90 1.625,71 0,00 1.552.087,98

30/6/2007
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2007 64.474,66 940.649,77 545.167,95 169,90 1.625,71 0,00 1.552.087,98
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 -8.956,53 -22.902,73 -48,72 -200,48 0,00 -32.108,46
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2007 64.474,66 931.693,24 522.265,22 121,18 1.425,23 0,00 1.519.979,52

30/9/2007
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2007 64.474,66 931.693,24 522.265,22 121,18 1.425,23 0,00 1.519.979,52
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 -8.956,53 -22.868,24 -12,23 -200,48 0,00 -32.037,48
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 64.474,66 922.736,71 499.396,98 108,95 1.224,75 0,00 1.487.942,04

31/12/2007
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 64.474,66 922.736,71 499.396,98 108,95 1.224,75 0,00 1.487.942,04
Προσθήκες 0,00 1.228,00 0,00 0,00 0,00 1.228,00 2.456,00
∆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 -1.228,00 -1.228,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 0,00 -8.956,53 -22.756,29 -12,23 -200,48 0,00 -31.925,53

64.474,66 915.008,18 476.640,69 96,72 1.024,27 0,00 1.457.244,51

31/12/2007
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις 64.474,66 1.051.409,86 1.297.590,63 33.960,86 32.894,35 0,00 2.480.330,36

0,00 -136.401,68 -820.949,94 -33.864,14 -31.870,08 0,00 -1.023.085,85
64.474,66 915.008,18 476.640,69 96,72 1.024,27 0,00 1.457.244,51

5.1. Ανάλυση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων
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6.  Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  
      

6.1. Iστορικό 
 

Η «Ωκεανίς Εµπορική Βιοµηχανική Ανώνυµη Εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειας» είναι 

ελληνική ανώνυµη εταιρεία και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών. 

Ιδρύθηκε το 1990 (Φ.Ε.Κ. 3526/6.9.1990). Για τις συναλλαγές µε το εξωτερικό 

χρησιµοποιεί τον τίτλο ‘‘OKEANIS S.A.’’. 

 

Η έδρα της Εταιρείας  βρίσκεται στο ∆ήµο Bριλησσίων Αττικής. Τα γραφεία της, 

στεγάζονται  στη οδό Γράµµου 38 Βριλλήσια και οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

ιχθύων και το συσκευαστήριο στα Γιάλτρα Αιδηψού Ευβοίας. 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 22481/04/Β/90/111 (06). Ο σκοπός της 

Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της, έχει ως εξής: 

 

1) η παραγωγή/ πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η ίδρυση 

σχετικών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, η εµπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων 

θάλασσας, η βιοµηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή και εµπορία 

ιχθυοτροφών, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση µελετών σχετικά µε τα 

παραπάνω και η εκπαίδευση επιστηµονικού και εργατικού προσωπικού,  

2) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται 

µε έναν από τους παραπάνω σκοπούς,  

3) η συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους 

ή παρεµφερείς σκοπούς. 

  

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 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 K748.2 «δραστηριότητες συσκευασίας µε 

αµοιβή». 
 

Από το 2005 η µητρική εταιρεία «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ» συµµετέχει 

στο κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 100% . 
Κατόπιν αυτού η εταιρεία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της µητρικής της εταιρείας  «Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ». 
 
Η εταιρεία έχει συνάψει µακρόχρονη σύµβαση µε την εταιρεία «Νηρεύς Ιχθ/γειες 
Χίου ΑΕ» από την 6.8.2004 για την παροχή υπηρεσιών εκτροφής ιχθύων στη 
µονάδα πάχυνσης της πρώτης στην περιοχή «όρµος Γλώσσα διαύλου Ωρεών 
Ευβοίας» µε αµοιβή ανά κιλό πάχυνσης. Η συνεργασία έχει διάρκεια έως το 2011.      
 
Η εταιρεία έχει συνάψει επίσης πενταετή σύµβαση µε την εταιρεία «Νηρεύς 
Ιχθ/γειες Χίου ΑΕ» από την 9.5.2005 για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας 
στην ίδια περιοχή  µε αµοιβή  ανά κιλό συσκευασίας.      
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6.2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
H ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ είναι η 1.1.2006. 

 
6.3. Bασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι συνηµµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις (εφ’ εξής «Oικονοµικές Kαταστάσεις») 
έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από τα 
γήπεδα, τα κτίρια και τα αποθέµατα ηµιτελών-ετοίµων τα οποία έχουν αποτιµηθεί 
µε βάση την εύλογη αξία τα µεν δύο πρώτα την ηµεροµηνία µετάβασης στα 
∆ΠΧΠ(1 Ιανουαρίου 2006) ενώ τα αποθέµατα µε την εύλογη αξία τους 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. 
 

6.4. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών 
καταστάσεων 
 
6.4.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχεία) 
 
Τα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως προσαυξηµένα    
µε τόκους κατασκευαστικής  περιόδου  µειωµένα µε τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις  και την τυχόν απαξίωση αυτών. Για τα γήπεδα και κτίρια η εταιρεία 
ανέθεσε σε εταιρεία ανεξάρτητων εκτιµητών την διενέργεια εκτίµησης της 
τρέχουσας αξίας των γηπέδων και κτιρίων της κατά την 1 Ιανουαρίου 2006. Οι 
εκτιµήσεις βασίσθηκαν σε κατάλληλες-παραδεκτές  µεθόδους και εκτιµήσεις 
ανάλογα µε τη φύση και χρήση των εκτιµηθέντων παγίων.  Αναλυτικότερα η 
εταιρεία µέσω τεχνικών εµπειρογνωµόνων εκτίµησε τα γήπεδα και τα κτίρια σε 
εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία µετάβασης και χρησιµοποιεί αυτές ως 
τεκµαρτό κόστος σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 16 έως και τo τέλος της περιόδου 
θεωρώντας πως η µεταβολή της αξίας στην εν λόγω περίοδο δεν είναι σηµαντική.  
Η µέθοδος εκτίµησης των ανωτέρω  που χρησιµοποιήθηκε είναι της αγοραίας      
αξίας .  
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. 
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Οι  λογιστικές  αξίες των ενσώµατων παγίων εξετάζονται  για  αποµείωση  όταν  
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι ανακτήσιµες και προς το παρόν η 
διοίκηση εκτιµά πως δεν υπάρχει ζήτηµα απαξίωσης των παγίων του Οµίλου. 
 
6.4.2. 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% 

 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4. 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.  
 
6.4.5. 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.    
 
64.6. 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. 
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6.4.7. Ιδια κεφάλαια  
 
Περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, το υπέρ το άρτιο ποσό, το τακτικό 
αποθεµατικό και 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 έχουν σχηµατισθεί όπως αναφέρθηκε 
µε βάση διάφορους   αναπτυξιακούς νόµους  εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος 
υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διανεµηθεί στους µετόχους. Η εταιρεία δεν 
προτίθεται να διανείµει τα εν λόγω  αποθεµατικά και για το λόγο αυτό δεν έχει 
προβεί στον υπολογισµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που είναι 
υποχρεωτικός κατά την περίπτωση διανοµής .  
 
6.4.8. Μακροπρόθεσµα δάνεια   
 
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο. Αφορούν τραπεζικές 
υποχρεώσεις πληρωτέες µετά από ένα έτος από την λήξη των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
6.4.9. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  
 
Η  εταιρεία έχει υποχρέωση για τα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτήν 
µελλοντικής καταβολής παροχής ανάλογα µε το χρόνο προυπηρεσίας του κάθε 
εργαζόµενου. Η υποχρέωση αυτή προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το 
αναµενόµενο καταβληθέν δικαίωµα του καθενός κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. Η  παροχή εκτιµάται  από την ∆ιοίκηση της εταιρείας λόγω του 
µικρού της ύψους και επανεκτιµάται  σε κάθε περίοδο και χρήση. 
 
6.4.10. 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. Στην έναρξη κάθε επόµενης χρήσεως οι 
αναβαλλόµενοι φόροι (απαιτήσεις-υποχρεώσεις) προσαρµόζονται µε τους  
εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές φορολογίας. και υπολογίζονται µε χρήση των  
φορολογικών συντελεστών που θα  ισχύουν  κατά  τις  χρήσεις  που  αναµένεται 
να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι  
υποχρεώσεις.  Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες 
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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 τόσο στην µητρική όσο και τις 
θυγατρικές της. Ο συµψηφισµός απαιτήσεων και υποχρεώσεων από 
αναβαλλόµενους φόρους γίνεται κατά εταιρεία και εφόσον υφίσταται σχετικό 
δικαίωµα(ίδια φορολογική αρχή). 
 
6.4.11. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   
 
Αφορά κάτω του έτους υποχρεώσεις σε Ελληνικές 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 
προχώρησε σε καµία προσαρµογή της αξίας αυτών. 

 
6.4.12. 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. 
 
6.4.13. 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. 
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6.4.14. 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. 
  
6.4.15.  Έξοδα 
 
Αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν καταστούν δεδουλευµένα. Τα έξοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται επίσης σε δεδουλευµένη βάση. 
 
6.4.16.  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. 

 
6.4.17. ∆ιαχείριση κινδύνων 
Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους 
αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο από 
µεταβολές επιτοκίων.   
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους  και έτσι πριν τη διενέργεια σχετικών συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση 
από τα αρµόδια στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της εταιρίας κατόπιν 
της συγκέντρωσης των απαραιτήτων πληροφοριών από την παγκόσµια αγορά 
αλλά κυρίως από τις Τράπεζες    
Η  Εταιρεία εκτίθεται επίσης σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε 
για εµπορία είτε ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  
Εκτίθεται επίσης σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών (τροφές, υλικά 
συσκευασίας, αναλώσιµα και λοιπά έξοδα) κυρίως λόγω της µεταβλητότητας τιµής  
κυρίως του πετρελαίου  
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις  
κατευθύνονται κυρίως σε εγχώριους και πελάτες εξωτερικού  µε αξιολογηµένο 
ιστορικό πιστώσεων και το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς µε ασφάλιση από 
εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας συντηρείται σε χαµηλά επίπεδα µέσω της διατήρησης 
επαρκών διαθεσίµων και τραπεζικών ορίων. 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από 
µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων.  Η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό του 
σηµαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του Οµίλου, είναι να διατηρεί περίπου 
το σύνολο του δανεισµού σε επιτόκιο EURIBOR το οποίο συµβαίνει και στη λήξη 
της διαχειριστικής περιόδου. 
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7. OIKONOMIKEΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
7.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα 64.474,66 64.474,66
Κτίρια και Τεχνικά Έργα 915.008,18 949.606,30
Μηχ\τα-Τεχν.Εγκατ\σεις-Λοιπά 476.640,69 568.345,50
Μεταφορικά Μέσα 96,72 292,14
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 1.024,27 1.826,19
Ακίν. Υπο εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00

1.457.244,52 1.584.544,79  
 
 
7.2. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Αποθέµατα
Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 0,00 0,00
Εµπορεύµατα 0,00 0,00

Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικά Συσκευασίας 0,00 0,00
0,00 0,00  

 
 
7.3. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Πελάτες
Πελάτες 426.750,88 472.848,29
Μείον : Προβλέψεις για επισφάλεις -343.665,09 -343.665,09
Επιταγές εισπρακτέες
  -- Στο Χαρτοφυλάκιο(Μακρο-κυκλοφορύν απαιτήσεις) 0,00 50.881,26
  -- Στις Τράπεζες 343.000,00 156.000,00

426.085,79 336.064,46  
 
7.4. Λοιπές  απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 

31.12.2007 31.12.2006
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκ\λές για αγορά αποθεµάτων 0,00 0,00
Γραµµάτια Εισπρακτέα 50.881,26 0,00
Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00
Βραχ\µες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχειρήσεων 0,00 0,00
Χρεώστες διάφοροι 11.445,24 11.390,25
Λογ\σµοί προκάταβολών & πιστώσεων 0,00 112,23

62.326,50 11.502,48  
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7.5. Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών 
 
Τα µετρητά και τα ισοδύναµα αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα µετρητών
Ταµείο 209,55 1.278,43
Καταθέσεις όψεως 1.614,77 1.264,62

1.824,32 2.543,05  
 
 
7.6. Ιδια κεφάλαια 
 
Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.448.791,50 60.001,50
Αποθεµατικά Κεφάλαια 0,00 0,00
Κέρδη εις νέο -506.116,14 -645.148,61
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00

942.675,36 -585.147,11  
 
7.7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 0,00 0,00
Προβλέψεις 10.136,47 10.136,47
Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
Αναβαλλόµενοι Φόροι 130.017,09 149.180,50

140.153,56 159.316,97  
 
7.8. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής 
 

31.12.2007 31.12.2006
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές 86.113,97 48.438,38
Επιταγές Πληρωτέες 42.393,31 756.090,26
Τράπεζες-Λ.Βραχ\µων Υποχρεώσεων 487.803,42 647.745,79
Προκαταβολές Πελατών 0,00 654.059,17
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 12.575,77 19.160,64
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 28.817,97 22.243,42
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρ.στην εποµ.χρήση 0,00 0,00
Μερίσµατα Πληρωτέα 0,00 0,00
Έξοδα ∆εδουλευµένα 1.830,00 4.660,00
Επιχορηγήσεις Παγίων 210.879,91 223.491,52
Πιστωτές ∆ιάφοροι 25.081,79 18.565,23

895.496,14 2.394.454,41

Οι επιχορηγήσεις παγίων αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στην εταιρεία για επενδύσεις στον

κλάδο. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται σαν έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων

που επιδοτήθηκαν. 
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7.9. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε 838.214 € (128.956  κοινές ανώνυµες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 6,5 € η κάθε µία.)  
Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 30.12.2006 αποφάσισε την µείωση του 
µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών κατά 778.212,50, µε ακύρωση 
119.725 µετοχών και ταυτόχρονη αύξηση αυτού µε µετρητά 1.388.790,00 €. Η 
κάλυψη αυτού πραγµατοποιήθηκε εντός του 2007. Το καταβληµένο µετοχικό 
κεφάλαιο µετά την κατά τα ανωτέρω µείωσή του ανέρχεται σε 1.448.791,50 € 
(222.891 µετοχές των 6,50 € εκάστη). 
 
7.10. Κέρδη ανά µετοχή 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής 
 

Κέρδη ανά µετοχή                            Η ΕΤΑΙΡIΑ 

 31/12/2007 31/12/2006

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 139.032,47 66.064,85
 

Αριθµός µετοχών 222.891 9.231
 

Κέρδη ανά µετοχή 0,62 7,16
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7.11. Φόρος εισοδήµατος 
 
Αναλύεται ως εξής 
 
Ο Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)  της Εταιρείας της χρήσης 2007 έχουν ως κάτωθι :

Τρέχων Φόρος (Φόρος επί προτεινόµενων µερισµάτων) 0,00
Τρέχων Φόρος 0,00
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 0,00
Αναβαλλόµενοι φόροι χρήσεως -6.837,63
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων προηγ.χρήσεως (συντελεστής φόρου εισοδ.από 29% σε 25%) -12.325,78
Σύνολο -19.163,41

Ανάλυση φόρου εισοδήµατος
Κέρδη προ φόρων 120.674,20
Συντελεστής φόρου 25%
Αναµενόµενη δαπάνη φόρου 30.168,55
Προσαρµογές
Συντελεστή φόρου εισοδήµατος από 29% σε 25% -12.325,78
Οφελος από φορολογική ζηµία προηγουµένων χρήσεων που δεν είχε
καταχωρηθεί σε αναβαλλόµενους φόρους στις προηγούµενες χρήσεις 148.024,63 25% -37.006,16
Λοιπές διαφορές -- τακτοποιήσεις -0,02

-19.163,41

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".

-- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2003 -- 2007. Για την χρήση 2002 έγινε

περαίωση Ν.3259/04. Για την ανέλεγκτη χρήση 2003 έγινε πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος 14.096,81 €. Οι χρήσεις

2004 και 2005 µετά και από τον συµψηφισµό ζηµιών µε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζουν φορολογικές

ζηµίες 895.464,76 € και 2.699,05 € αντίστοιχα. Από το ανωτέρω ποσό των φορολογικών ζηµιών της χρήσεως 2004

για τµήµα ζηµιών ποσού 90.000,00 € (ισόποσο των φορολογικών κερδών της χρήσεως 2006, ποσού 31.758,87 €

πλέον ποσού 58.241,13) σχηµατίσθηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού 22.500,00 € κατά την χρήση

2006. Στη χρήση 2007 σχηµατίσθηκε εκ νέου αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, για το ισόποσο των φορολογικών

κερδών της χρήσεως 2007 (148.024,63 €), ποσού 37.006,16 €. Κατά συνέπεια από τις φορολογικές ζηµίες της

χρήσεως 2004 ποοσύ 895.464,76 €, έχει χρησιµοποιηθεί για σχηµατισµό αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ποσό

238.024,63 € και απόµένει υπόλοιπο φορολογικών ζηµιών ποσό 657.440,13 €. Εκτιµάται ότι οι φορολογικές ζηµίες

που αποµένουν θα υπερκαλύψουν τυχόν λογιστικές διαφορές που ήθελαν προσδιορισθεί από τον τακτικό φορολογικό

έλεγχο για τις χρήσεις 2004 έως και 2007.

 
 
7.12. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 
Αναλύονται ως εξής  
 

Η Εταιρεία
                 Παγίων    Λοιπών Ακιν/σεων Επιχορηγήσεων παγίων           Προβλέψεων           Σύνολο

  -- Αποζ.προσωπικου  -- Φόρου εισοδήµατος

 -- Επισφαλών απαιτήσεων -- Επισφαλών απαιτήσεων

 -- Φορου ανέλ.χρησεων  -- Φορου ανέλ.χρησ.06

             -- κερδων ......  -- Αποζ.προσωπικου

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

 -- Υπόλοιπο 31.12.2006 0,00 186.725,64 2.894,49 0,00 39.066,78 0,00 0,00 73.326,30 128.702,47 59.792,30 170.663,74 319.844,24

 -- Αναβ/νοι φόροι χρήσεως 2007

     Εσοδο -- Εξοδο φόρου 6.663,31 10.741,85 3.999,62 1.285,03 601,56 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 18.864,48 12.026,88

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 0,00

 -- Προσαρµογή συντελεστών φόρου

 -- Σε Καθαρή Θέση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -- Σε αποτελέσµατα χρήσεως 25.755,26 4,26 0,00 399,25 0,00 5.388,52 10.113,97 -0,66 0,00 17.752,06 35.869,23 23.543,43

 -- Τακτοποιήσεις - Προσαρµογές 0,00 0,00 0,00

32.418,57 197.471,75 6.894,11 1.684,28 39.668,34 5.388,52 17.713,97 73.325,64 128.702,47 77.544,36 225.397,45 355.414,55

Συµψηφισµένο Υπόλοιπο 31.12.2007 0,00 165.053,19 5.209,84 0,00 34.279,82 0,00 0,00 55.611,67 51.158,11 0,00 0,00 130.017,09

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Leasing παγίων
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8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
8.1. Επιχειρηµατικοί τοµείς  
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς  

 
Η εταιρεία  διαχωρίζεται στους παρακάτω επιχειρηµατικούς τοµείς :  
 
1) Παροχή υπηρεσιών πάχυνσης Ψαριού  
3) Παροχή υπηρεσιών συσκευασίας Ψαριού 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες : 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΓΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ 

ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΟ

    
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1/1/2007 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των  
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 465.655,59 307.688,08 773.343,67
Αναλώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 291.480,44 140.414,33 0,00 431.894,77
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 27.354,13 -288,72 10.961,10 38.026,51
Λοιπά οργανικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 642,04 47,47 21.347,41 22.036,92

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,00 43.908,51 43.908,51

Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 87.761,40 40.104,00 662,87 128.528,27

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα 0,00 12.611,61 12.611,61

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 0,00 1.691,24 1.691,24

<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 0,00 0,00 0,00 58.417,58 127.411,00 -65.959,52 119.869,06

Μείον: Φόρος εισοδήµατος -19.163,41

Μείον:∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου      0,00
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 139.032,47

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  31.12.2007

 
 

8.2. Γεωγραφικοί τοµείς  
∆ευτερεύον τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς  

 
Οι πωλήσεις της εταιρείας κατευθύνονται σε εγχώριες εταιρείες  :  
 

 

 ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Παροχή υπηρεσιών 773.343,67 0,00 0,00 773.343,67

Λοιπές πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
 773.343,67 0,00 0,00 773.343,67
 

ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Παροχή υπηρεσιών 661.588,34 0,00 661.588,34
Λοιπές πωλήσεις 0,00 0,00 0,00
 661.588,34 0,00 0,00 661.588,34

31/12/2007

31/12/2006
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9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

9.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 
 
Με τις  συνδεδεµένες εταιρείες υπάρχουν συναλλαγές σε παροχή υπηρεσιών. 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες για 
την τρέχουσα περίοδο έχουν ως εξής : 

                                                          
                                                             Μητρική        Συνδεδεµένες 
                                            

• Αγορές αγαθών και υπηρεσιών      3.900,00                 0 
• Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών         0                     0                      
• Απαιτήσεις                                        0                     0 
• Υποχρεώσεις                            74.091,76              722,20   
• Αµοιβές διευθυντικών στελεχών   
     και µελών διοίκησης                            0                     0 
Απαιτήσεις και υποχρεώσεις διευθυντικών 
Στελεχών και µελών διοίκησης                   0                     0           

 
9.2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
H Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2003 -
2007. Για τη χρήση 2002 έγινε περαίωση του Ν.3259/04.  
 
9.3. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
 
Επί  κινητών πραγµάτων και ιχθυοπληθυσµού της εταιρείας έχει συσταθεί ενέχυρο 
υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας ποσού 1.150.400 € για την εγγύηση δανείου το 
οποίο την 31.12.2007 ανέρχονταν σε 487.803,42.   
 
9.4. 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. 

 
9.5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
O αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2007 
και 31.12.2006 ανέρχονταν αντίστοιχα σε 24 άτοµα και 24 άτοµα. 
 
9.6. 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. 
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Βριλήσσια   20 Μαρτίου 2008 

 

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

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                Lewis Nigel                                  Πολίτης Κων/νος 

Α.∆.Τ. Φ.355271                       Αρ.∆ιαβ.702748671                    Α.∆.Τ. Π 697448 
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10. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»

Εκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων               

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2007, και τις

καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την

ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών

Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί

από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος

εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων

από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και

εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις

περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οκονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας.

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή

Ελεγκτικά Πρότυπα.Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν την συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το

σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι

απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχός µας περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την

κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών

καταστάσεων λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε

σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχός περιλαµβάνει επίσης την

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων

που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

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

γνώµης µας.

Γνώµη

Κατά την γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις

Ταµειακές της Ροές για την χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων

Η Εκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τo άρθρo 43α

παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές

καταστάσεις.

Αθήνα, 20  Μαρτίου 2008

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Σακκής

Α.Μ.  ΣΟΕΛ  1460

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International

Α.Μ.ΣΟΕΛ : 146
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ΩΚΕΑΝΙΣ   ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Έκθεση διαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου  µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ την 20η Μαρτίου 
2008 και έχει  αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.helfish.gr .  

 
    Κατσιβέλης Ιωάννης 
    Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
     
 
 
 
 
 



  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ» 
 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2007              151 

 
 
 
 

                                                                                     Βριλήσσια, 20/3/2008 
 
 
 
 
 
Κύριοι µέτοχοι, 
 
 
Η εταιρεία µας το 2007 συµπλήρωσε 7 χρόνια στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. 
Μέσα από προβλήµατα που απειλούν όχι µόνο τον κλάδο αλλά ολόκληρη την 
οικονοµία η διοίκηση µε ζήλο, κατεύθυνση και  αφοσίωση στους εταιρικούς στόχους 
αναζητεί µέσα από την συνεχή ποιοτική ανάπτυξη των συνεργασιών της , της 
υποδοµής της και της εταιρικής συνεισφοράς της την καταξίωση. 
 
Η συνεχής εφαρµογή στρατηγικών ανάλογα µε τις εγχώριες κυρίως συνθήκες , η 
σωστή και άρτια διαχείριση των οικονοµικών και µη πόρων µε σεβασµό στις 
ανθρώπινες αξίες και το περιβάλλον, η αξιοπρόσεκτη παρουσία µας, η συνέπεια  µε 
πελάτες και προµηθευτές οδήγησαν σε ικανοποιητικά επίπεδα αποδοτικότητας και 
κερδοφορίας εις όφελος των µετόχων και όλων των οµάδων ενδιαφεροµένων. 
 
Παρά τις συνεχιζόµενες δύσκολες συνθήκες της διεθνούς ευµετάβλητης οικονοµικής 
κοινωνίας βαδίζουµε µε στόχο να υλοποιήσουµε τα κριτήρια της αποδοτικότητας και 
αποτελεσµατικότητας που όλοι οι ενδιαφερόµενοι της εταιρείας προσδοκούν να 
απολαµβάνουν. 
 
Σας παραθέτουµε στη συνέχεια την έκθεση διαχείρισης για το έτος 2007. 
 
 
 
 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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 ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 

 

O Κλάδος που επιχειρούµε 
 
Η οργανωµένη ενασχόληση µε τις ιχθυοκαλλιέργειες άρχισε ουσιαστικά από την 
δεκαετία του 1980.Μέχρι τότε η ζήτηση για νωπά ιχθυρά καλυπτόταν κυρίως από την 
παράκτια και µεσογειακή αλιεία καθώς επίσης από την καλλιέργεια κάποιων ειδών σε 
λιµνοθάλασσες και διβάρια. Παρά την σχετικά πρόσφατη δραστηριότητα της 
εντατικής µορφής καλλιέργειας ευρύαλων ψαριών στην Eλλάδα ο κλάδος παρουσιάζει 
δυναµική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 
 
Η µη δυνατότητα κάλυψης της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης νωπών ιχθυρών, 
κυρίως µακροπρόθεσµα οδήγησε στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας σαν 
οργανωµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα βασιζόµενη σε νέα τεχνογνωσία. Οι 
εξελίξεις εµφανίσθηκαν µε µεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα, µε συνέπεια να αποτελεί 
την κορυφαία παραγωγική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Μεσόγειο και αυτό 
αποτελεί σηµαντικό στοιχείο καθώς ελάχιστοι είναι οι τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας που πρωτοστατούν σε επίπεδο Ε.Ε. εγχώριες επιχειρήσεις. 
 
Επίσης, βοήθησαν οι ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες και η µορφολογία των 
ελληνικών ακτών, καθώς και τα χορηγηθέντα κίνητρα για την ανάπτυξη της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας (π.χ. επιχορηγήσεις ,επιδοτήσεις, χρηµατοδοτήσεις). 
Τα είδη που εκτρέφονται σε εµπορική κλίµακα στην Ελλάδα και τις άλλες 
Μεσογειακές χώρες είναι κυρίως τσιπούρα (sparus aurata) και το λαβράκι 
(disentrachus labrax), τα οποία είναι ευρύαλα ψάρια ,δηλαδή που µπορούν να 
αναπτυχθούν σε µεγάλο εύρος αλµυρότητας νερού.Εκτός από τα αναφερόµενα είδη  
τα τελευταία χρόνια παράγονται επίσης συναγρίδα, µυτάκι, σαργός, κέφαλος και 
φαγκρί.  
 
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας σήµερα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη 
βιοµηχανία τροφίµων παγκοσµίως µε ρυθµό ετήσιας αύξησης 8% περίπου. Με βάση 
εκτιµήσεις, ο κλάδος στο µέλλον  (έως και το 2030) θα παρέχει το 50% της 
κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων, λόγω συνεχούς ποσοτικής και ποιοτικής 
µείωσης των ιχθυοαποθεµάτων στη θάλασσα. Ειδικότερα στη Μεσόγειο, στο 
συγκεκριµένο κλάδο, η Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία παραγωγό χώρα, την 
τελευταία δεκαετία, µε ανοδική συνεχώς πορεία. Έως και το 2010, η παραγωγή γόνου 
και έτοιµου µεγάλου ψαριού θα αναπτύσσεται µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως 
του 10% έως 15%.  
Οι παραδοσιακές αγορές που έως σήµερα «στήριξαν» την ανάπτυξη του κλάδου είναι 
των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών(Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία κ.α.) 
 
Η αυξητική εξαγωγική πορεία του κλάδου θα συνεχιστεί µε εντονότερο ρυθµό, την 
επόµενη πενταετία, λόγω και της διείσδυσης στις αγορές των νεοεισερχοµένων στην 
Ευρωζώνη χωρών που θα αυξήσει τη ζήτηση για τα µεσογειακά είδη.  
 
Η σταθερότητα των τιµών του προϊόντος Πανευρωπαϊκά- χαρακτηριστικό του 2007- 
εκτιµούµε πως θα συνεχιστεί και το 2008.   
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Η εταιρεία µας 
 
 
Η εταιρία φέτος συµπλήρωσε επτά χρόνια επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον 
κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. 
Η εταιρεία όπως αναφέρθηκε  δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής  του 
ετοίµου ψαριού, πρόκειται για µεγάλο ψάρι βάρους 300-500 gr. Το µεγάλο ψάρι έχει 
κύκλο παραγωγής 14 – 18 µήνες αλλά µέχρι την πώληση του έχει πάντα µεγαλύτερο 
κύκλο παραµονής στο ιχθυοτροφείο, δεδοµένου ότι οι ποσότητες που παράγονται 
διατίθενται σταδιακά εντός του εξαµήνου από το πέρας της πάχυνσης. Η Εταιρεία έχει 
µονάδα εκτροφής µε πλωτούς κλωβούς και δίχτυα όπου τοποθετούνται ιχθύδια 1,5-
2,0 gr. Και τα οποία εκτρέφονται για διάστηµα 14 – 18 µηνών και κατόπιν διατίθενται 
στο εµπόριο. 
Η θέση στα Γιάλτρα Αιδηψού που είναι τοποθετηµένη η µονάδα παραγωγής είναι 
προστατευµένη από τις καιρικές συνθήκες και η ποιότητα των νερών της είναι πολύ 
καλή, µε µεγάλα βάθη. Η καθαρότητα του νερού και η µεγάλη οξυγόνωση λόγω των 
ισχυρών ρευµάτων του Ευβοϊκού καθιστά την περιοχή σαν µια από τις καλύτερες 
τοποθεσίες παραγωγής τσιπούρας-λαυρακιού. 
 
 Η ύπαρξη επίσης του σύγχρονου συσκευαστηρίου επί ιδιόκτητου γηπέδου 4,5 
στρεµµάτων κατέστησε στρατηγικής σηµασίας την εξαγορά  της εταιρείας έτσι ώστε 
να καταστεί η αγοράστρια  µία σύγχρονη καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής και 
συσκευασίας µεγάλου ψαριού.  
 
Η  εταιρεία δεν κατέχει δικό της δίκτυο πωλήσεων και  µετά την εξαγορά από την  
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. η αγοράστρια  θα αναλάβει να διοχετεύσει 
τα προϊόντα της εταιρείας από το δίκτυο του Οµίλου.  
Τέλος η  εταιρεία  στοχεύει στην αύξηση της αποδοτικότητάς της µέσω των 
συνεργιών µε την µητρική και τις οικονοµίες κλίµακας που θα επιτευχθούν. 
 
Η  εταιρεία έχει  την  υπ΄ αριθµό 1201/28.9.2001 άδεια λειτουργίας µε δυνατότητα  
παραγωγής 300 τόνων  ιχθύων το έτος (τσιπούρα, λαυράκι, µυτάκι, φαγκρί), και την 
υπ’αριθµό 1269/25.5.99 άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου . Το συσκευαστήριο 
νωπών ιχθύων βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 5 στρεµµάτων στην θέση Κυριάκος 
στα Γιάλτρα Ευβοίας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου  και ο 
εξοπλισµός που εµπεριέχεται σ’ αυτές είναι ασφαλισµένα για πυρκαγιά . 
 
H µισθωµένη θαλάσσια έκταση είναι 35 στρέµµατα και βρίσκεται στην θέση γλώσσα 
Αιδηψού του Νοµού Ευβοίας. Ο εξοπλισµός πάχυνσης της µονάδας είναι 
ασφαλισµένος για πυρκαγιά. 
 
Η εταιρεία έχει συνάψει µακρόχρονη σύµβαση µε την εταιρεία «Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου 
ΑΕ»  από την 6.8.2004 για την παροχή υπηρεσιών εκτροφής ιχθύων στη µονάδα 
πάχυνσης της  πρώτης στην περιοχή «όρµος Γλώσσα διαύλου Ωρεών Ευβοίας» µε 
αµοιβή ανά κιλό πάχυνσης. Η συνεργασία έχει διάρκεια έως το 2011.      
 
Η εταιρεία έχει συνάψει επίσης  πενταετή σύµβαση µε την εταιρεία «Νηρεύς Ιχθ/γειες 
Χίου ΑΕ»  από την 9.5.2005 για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας στην ίδια 
περιοχή  µε αµοιβή  ανά κιλό συσκευασίας.     
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Αποτελέσµατα και προσδοκίες 

 
 
Όσον αφορά την µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής και µη απόδοσης  η  διοίκηση 
χρησιµοποιεί επιστηµονικά τεκµηριωµένους δείκτες και αριθµοδείκτες σε συνάρτηση 
µε την εσωτερική πληροφόρηση που καθιστούν αυτούς αποτελεσµατικό διαχρονικό 
εργαλείο µέτρησης της απόδοσης  
 

• Πωλήσεις  
 

Οι πωλήσεις εµφανίζουν µικρή αύξηση 16,89% σε  σχέση µε το 2006 .Η συµφωνία 
αποκλειστικής συνεργασίας µε την εταιρεία «Νηρεύς Ιχθυοκαλιέργειες Χίου ΑΕ» 
πραγµατοποιείται σε επίπεδο πάχυνσης και συσκευασίας ψαριών στον Leader του 
κλάδου όπως έχει συµφωνηθεί έως το 2011 περίπου. 
Η προσδοκία για το 2008 ανέρχεται σε πωλήσεις αντίστοιχες του 2007.   
 

• Μικτά κέρδη υπηρεσιών 
 
Σαν ποσοστό τα µικτά κέρδη αυξήθηκαν σαν ποσοστό επί των πωλήσεων σε 24,0% 
από  21,2% το 2006. Η εποχική ορθολογικότερη διαχείριση του συσκευαστηρίου 
αλλά και της µονάδος απέδωσε. Προσδοκούµε καλύτερο αποτέλεσµα για το 2008 σε 
ποσοστιαία κα απόλυτα µεγέθη. 
 
 

• Έξοδα διοίκησης 
 
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων µειώθηκαν µερικώς και ανήλθαν σε 4,2% από 4,5% 
για το 2006. Αποτελεί από τα χαµηλότερα ποσοστά στον κλάδο. 
Για το 2008 εκτιµούµε µικρή ποσοστιαία αύξηση και µερική άνοδο στο απόλυτο 
µέγεθος. 
 
 

• Έξοδα διάθεσης 
 
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων παρέµειναν σταθερά (κάτω του µηδενός) για το 
2007 και2006.  
Ανάλογη προσδοκία για το 2008 για ίδιο επίπεδο . 
 

• Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  
 
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων µειώθηκε σε 5,7% από 8,1% λόγω της µείωσης των 
δανείων.   
Η µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού που θα συνεχιστεί και το 2008 θα  ωθήσει 
την περαιτέρω µικρή έστω µείωση για το 2008 ποσοστιαία αλλά  και στο απόλυτο 
µέγεθος. 
 
 
 

• Κέρδη προ φόρων 
 
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε σε 15,5% από 12,0%  και στο απόλυτο 
µέγεθος σε 120 χιλιάδες από 79 το 2006 .   
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Οι εκτιµήσεις για το 2008 ανέρχονται σε κέρδη 110-120  χιλιάδων. 
 

• Κέρδη µετά φόρων 
 
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε σε 18,0% από 10,0%  και στο απόλυτο 
µέγεθος σε 139 χιλιάδες από 66 το 2006 .   
Οι εκτιµήσεις για το 2008 ανέρχονται σε κέρδη αντίστοιχα των φετινών. 
 
 

• Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (ROE) –Σύγκριση 2007  2006 
 
Θετικός ο δείκτης λόγω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου εντός του 2007 αλλά και των 
ικανοποιητικών κερδών. Η βελτίωση θα συνεχιστεί και στο 2008. 
 

• Απόδοση Ενεργητικού (ROCE) –Σύγκριση 2007  2006 
 
Σε 8,28% από 6,77% το 2006. 
Βελτιώθηκε και αυτό το µέγεθος  και µε προοπτική βελτίωσης για το  2008. 
 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού–Σύγκριση 2007  2006 
 
Σε 39,09% από  33,61% το 2006. 
Η αύξηση εµφανίζει την ορθολογική διαχείριση των πόρων της εταιρείας . 
 

• Ξένα προς ίδια κεφάλαια–Σύγκριση 2007  2006 
 
Σε  1,10 από -4,36 για το 2006 . 
Οι δείκτες προβλέπουµε να σηµειώσουν αύξηση για το 2008. 
 

• Γενική Ρευστότητα –Σύγκριση 2007  2006 
 
 Σε 0,55 από 0,15 το 2006. 
Αναµένεται περαιτέρω βελτίωση για το 2008 . 
 
Τέλος όσον αφορά την  χρηµατοοικονοµική απόδοση  αναφέρουµε την αυξητική 
τάση των επενδύσεων που συνεχίζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια για την 
σύγχρονη και τεχνολογικά εφαρµοσµένη επιχειρηµατικότητα, την µείωση του 
δανεισµού και γενικά των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων που αποτελούν σηµαντικά 
σηµεία αναφοράς του 2007 και θα διαµορφώσουν ακόµα πιο θετικά το 2008. 
 
Είναι σηµαντικό εδώ να αναφερθεί πως ο κάθε ενδιαφερόµενος που ανήκει σε 
οποιαδήποτε οµάδα ενδιαφεροµένων οφείλουν να γνωρίζουν πως τα µελλοντικά 
δεδοµένα των οικονοµικών καταστάσεων και της παρούσας έκθεσης βασίζονται σε 
προβλέψεις και εκτιµήσεις µας .      
Ειδικότερα η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα  µε τα ∆ΠΧΠ και της 
έκθεσης διαχείρισης  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.  
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Με αίσθηση υψηλής ευθύνης λοιπόν βεβαιώνουµε πως 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 και οικονοµικής απόδοσης της εταιρείας. 
 
 
 
 

Προβλήµατα κλάδου-πιθανοί µελλοντικοί κίνδυνοι 

 
 
Σαν το κυριότερο πρόβληµα θεωρούµε πως είναι η διασφάλιση ποιότητας, 
προκειµένου ο κλάδος να ανταπεξέλθει στον έντονο πλέον ανταγωνισµό και να 
αρχίσει την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας των 
παραγόµενων προϊόντων.  
Λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα του κλάδου, η χρήση ενός εθνικού σήµατος 
ποιότητας καθίσταται επιτακτική. Απαραίτητη είναι η εφαρµογή µεθόδων marketing 
και προώθησης προϊόντων σε συλλογικό αλλά και εθνικό επίπεδο, προκειµένου ο 
καταναλωτής να ενηµερωθεί για τα ποιοτικά προστιθέµενης αξίας χαρακτηριστικά των 
παραγοµένων από εµάς προϊόντων και να τα επιλέξει από άλλα οµοειδή. 
 
Η συνεχής παραγωγική διεύρυνση που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ειδικά 
την δεκαετία του 1990 δηµιούργησε την υπερπροσφορά η οποία επιπλέον προκάλεσε 
µείωση των τιµών . Το φαινόµενο της χαµηλής ανά συγκεκριµένες περιόδους τιµής 
(ειδικά το β εξάµηνο) από το έτος 2000 και µετά  αν και θεωρούµε πως αποτελεί κάτι 
δεδοµένο πλέον και αντιµετωπίσιµο από την εταιρεία  µας αλλά και τον κλάδο 
συνεχίζει να δηµιουργεί χάσµα ρευστότητας. Αν δεν στραφούν οι εταιρείες προς τη 
διείσδυση σε νέες αγορές δύσκολα θα εξαλειφθεί το φαινόµενο αυτό. 
 
Τέλος η αύξηση των τιµών των καυσίµων η οποία επηρεάζει άµεσα και το κόστος 
διάθεσης λόγω του µεταφορικού κόστους αλλά και όλων των συντελεστών 
παραγωγής. Η πρόσφατη αύξηση του 2006-2007 οριακά επηρέασε το κόστος αλλά 
οποιαδήποτε αυξητική τάση θα δηµιουργήσει πρόβληµα καθώς λόγω της µορφής του 
προιόντος η αύξηση δεν µεταφέρεται στον καταναλωτή ευχερώς και άµεσα όπως 
καταδεικνύουν τα τελευταία χρόνια 
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Προοπτικές του κλάδου 

 
 
Η προοπτική στον κλάδο είναι για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών µέσα από τη 
διείσδυση σε νέες ευρωπαϊκές κυρίως αγορές (Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, 
κ.α.). Για τη διετία 2008-2009, αναµένεται οριακή ανοδική µεταβολή της 
παραγωγικής βάσης ενώ αντίθετα η κατά κεφαλήν κατανάλωση συνεχώς παρουσιάζει 
αύξηση, γεγονός που επηρεάζει ανοδικά τη ζήτηση στον τοµέα των εξαγωγών. 
 
Η αυξανόµενη συγκέντρωση από την πλευρά της παραγωγής όπου οι µεγαλύτερες 
εταιρείες απορροφούν και ελέγχουν τους µικρούς παραγωγούς ,έχει δηµιουργήσει 
κλίµα εναρµόνισης τιµολογιακής πολιτικής και την εξάλειψη του φαινοµένου της 
πώλησης κάτω του κόστους. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όλων την επόµενη διετία αναµένεται να συνεχισθεί η τάση 
συγκέντρωσης του κλάδου και η διεύρυνση του ελέγχου που έχουν οι µεγάλες 
εταιρείες και ταυτόχρονα µε την αναµενόµενη καλυτέρευση των δικτύων διανοµής 
προβλέπεται πως η ζήτηση θα παραµείνει υψηλή. 
 
Ακόµα και µε την άνοδο της τουρκικής παραγωγής, που ήδη θεωρείται ο ισχυρότερος 
ανταγωνιστής, λόγω κυρίως του χαµηλού κόστους παραγωγής, ο κλάδος στη χώρα 
µας µπορεί να ανταπεξέλθει, εστιάζοντας στη διασφάλιση της ποιότητας του 
προϊόντος, στα είδη ανεπτυγµένα εµπορικά δίκτυα διανοµής, καθώς και στη 
συγκεκριµένη παραγωγή προϊόντων που έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση από τις αγορές 
του εξωτερικού.  
 
Κυρίως όµως η αύξηση της ζήτησης θα προέλθει µε την τόνωση και  βελτίωση της 
ενηµέρωσης για την υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας . 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 % 31/12/2006 %

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 1.483.684,57 75,0 1.614.481,92 82,0

Αποθέµατα 0,00 0,0 0,00 0,0

Πελάτες 426.085,79 21,5 336.064,46 17,1

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 66.730,38 3,4 15.534,84 0,8

∆ιαθέσιµα 1.824,32 0,1 2.543,05 0,1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.978.325,06 100,0 1.968.624,27 100,0

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καθαρή θέση  Εταιρίας 942.675,36 47,7 -585.147,11 -29,7

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 140.153,56 7,1 159.316,97 8,1

Βραχυχρόνιες τραπεζικές υποχρεώσεις 487.803,42 24,7 647.745,79 32,9

Λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 407.692,72 20,6 1.746.708,62 88,7

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.978.325,06 100,0 1.968.624,27 100,0

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1/1 -- 31/12/2007 % 1/1 -- 31/12/2006 %

Πωλήσεις εµπορευµ-υπηρεσιών-λοιπών 773.343,67  661.588,34  

Πωλήσεις βιολογικών περιουσ.στοιχείων 0,00  0,00  

Κύκλος εργασιών 773.343,67 661.588,34

Μικτά κέρδη εµπορ-υπηρεσιών -λοιπών 185.828,58 24,0 140.016,03 21,2

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 32.835,09 4,2 29.978,48 4,5

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 136,29 0,0 179,97 0,0

Λοιπά έσοδα-έξοδα 10.920,37 1,4 23.446,37 3,5

Χρηµ/κά Αποτελέσµατα -43.908,51 -5,7 -53.895,87 -8,1

Κέρδη προ φόρων , χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) 163.777,57 21,2 133.303,95 20,1

Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδ,επενδ αποτ και 

αποσβέσεων (EBITDA) 279.694,23 36,2 266.925,14 40,3

Κέρδη προ φόρων 119.869,06 15,5 79.408,08 12,0

Φόροι -19.163,41 -2,5 13.343,23 2,0

Κέρδη µετά φορων 139.032,47 18,0 66.064,85 10,0

Καθαρά κέρδη µετά από µειοψηφία 139.032,47 18,0 66.064,85 10,0

Κέρδη ανά µετοχή 0,62  7,16  

ROE (ΚΚ µετά Φόρων/ ΙΚ)

ROCE (ΚΚµετάΦόρων Τόκων /ΣΕ)

Κυκλοφ Ταχύτητα Ενεργ (Πωλ/Εν)

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

Γενική Ρευστότητα (ΚΕ/ΒΥ)

Ειδική Ρευστότητα (∆ιαθ/ΒΥ)

Κυκλοφ Ταχύτητα Αποθ (Απ/Πωλ*365)

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών

Εξέλιξη Μικτού Κέρδους

Εξέλιξη Καθαρού προ φόρων Κέρδους

Εξέλιξη µετά φόρων Καθαρού Κέρδους

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

31/12/07 31/12/06

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Κατά λειτουργία)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

33,61%

1,10 -4,36

14,75% -11,29%

8,28% 6,77%

39,09%

110,45% 0,00%

0 0

16,89% 0,00%

32,72% 0,00%

50,95% 0,00%

0,55 0,15

0,002 0,001
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Βριλήσσια   20 Μαρτίου 2008 

 

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

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                Lewis Nigel                                  Πολίτης Κων/νος 

Α.∆.Τ. Φ.355271                 Αρ.∆ιαβ.702748671                           Α.∆.Τ. Π 697448 

 

 

 

 

 

 

 
Βεβαιώνω ότι η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 10 
σελίδες είναι αυτή που αναφέρω στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 

20 Μαρτίου 2008. 
 
 

Αθήνα 20 Μαρτίου 2008 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

Κωνσταντίνος Σακκής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14601 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


