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Α. ΕΤΗΣΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

1.1.2012-31.12.2012 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής ως «Έκθεση»), αφορά στην 
χρονική περίοδο της χρήσεως 2012 (1.1.2012-31.12.2012).  
 
Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούµενα από τον 
νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην οικονοµική έκθεση που αφορά τη χρήση 2012.  
 
Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως 
 
Α. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Ιστορικό υπαγωγής της  μητρικής εταιρείας στο αρ.99 του Ν.3588/2007 
 
 Στη συνέχεια της παρούσας Έκθεσης κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε τα γεγονότα που συνέβησαν κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του 2008, δεδομένου ότι αποτέλεσαν την αφετηρία για την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι εταιρείες του ομίλου μέχρι και σήμερα.  
 
Το 2008 η παγκόσμια οικονομία διαταράχθηκε σε ύψιστο βαθμό . Οι εξελίξεις ειδικά στο Β εξάμηνο του έτους 2008,  
χαρακτηρίσθηκαν αναπάντεχες και δυσάρεστες για την παγκόσμια οικονομία με το ξέσπασμα μιας πρωτοφανούς κρίσης, 
κυρίως στο χρηματοπιστωτικό σύστημα , σηματοδοτώντας έτσι την αλλαγή μιας ολόκληρης εποχής. Οι επιπτώσεις της 
χρηματοοικονομικής κρίσης εντάθηκαν κατά την διάρκεια του 2009 με απροσδιόριστες μελλοντικές συνέπειες.  
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας ήδη από το έτος 2008 παρουσίαζε σημαντική κάμψη στην τιμή διάθεσης ενός εκ των 
κυρίων προϊόντων του (τσιπούρα). Η συνεχής αύξηση της παραγωγής που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια 
δημιούργησε συνθήκες υπερπροσφοράς, η οποία δεν μπορούσε να απορροφηθεί από τις υπάρχουσες αγορές οι οποίες  
εμφάνιζαν  φαινόμενο κρίσης τιμής.  
Έτσι το φαινόμενο της χαμηλής τιμής των προϊόντων στο Β εξάμηνο κάθε έτους, τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με 
την αύξηση του κόστους παραγωγής, επέφερε σημαντικούς περιορισμούς ρευστότητας στους εταιρείες του κλάδου. 
Επίσης η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση που αναφέραμε παραπάνω, είχε επηρεάσει σημαντικά τα πιστωτικά ιδρύματα-
κυρίως τις τράπεζες-και τον τρόπο αξιολόγησης από αυτά  όλων των κλάδων και ειδικά του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας.   
Οι Τράπεζες αναθεωρώντας την συναλλακτική τους στάση, υιοθέτησαν στάση σχεδόν πλήρους περιορισμού ρευστότητας 
προς  τις εταιρείες του κλάδου.             
Ειδικά για την ρευστότητα της μητρικής εταιρείας και του συνόλου των εταιρειών του ομίλου στο δυσμενές αυτό 
περιβάλλον οι χρηματοοικονομικές συνέπειες ήταν έντονες , άμεσες και απρόβλεπτες στην έκτασή τους. 
Η μητρική εταιρεία βάσιζε την επάρκεια  της ρευστότητας της στην ύπαρξη κυρίως βραχυπροθέσμων χορηγήσεων σε επτά  
Ελληνικές τράπεζες στις οποίες διατηρούσε επαρκή όρια δανείων με κάλυψη επιταγών πελατών, υποθήκες ακινήτων, 
ενέχυρα ιχθυοπληθυσμού αλλά και σε ανοικτό υπόλοιπο λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας που κατείχε. Το ανοικτό 
υπόλοιπο ανέρχονταν σε 25% περίπου των ορίων δανειοδότησης.  
Από την 14η Σεπτεμβρίου 2008 και εφεξής , τα προβλήματα ρευστότητας διογκώθηκαν καθώς οι πιστώτριες τράπεζες 
απαίτησαν από την διοίκηση της μητρικής εταιρείας πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις ενώ στη συνέχεια «πάγωσαν» 
την περαιτέρω χρηματοδότηση. 
 

Πιο αναλυτικά οι αιτίες του προβλήματος της τραπεζικής χρηματοδότησης είναι οι εξής : 
 
 Μη έγκριση κοινοπρακτικού δανείου 

Από τον Απρίλιο 2008 η διοίκηση της μητρικής εταιρείας ήταν σε επαφές με την Εμπορική Τράπεζα και EFG Eurobank οι 
οποίες προσφέρθηκαν να οργανώσουν την έκδοση ενός κοινοπρακτικού δανείου ύψους 18.000.000 ευρώ στο οποίο θα 
συμμετείχαν οι περισσότερες τράπεζες που η μητρική εταιρεία συνεργάζεται και το οποίο θα χρησιμοποιούσε για κεφάλαιο 
κίνησης. Και ενώ η διοίκηση από τον Αύγουστο 2008 ανέμενε την τελική και τυπική έγκριση της διοργανώτριας τράπεζας, 
θεωρώντας την έκδοση του δανείου δεδομένη, η επικεφαλής Εμπορική Τράπεζα μετά από 5 μήνες προετοιμασίας μας,  

γνωστοποίησε την 14η Σεπτεμβρίου 2008 ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την διοργάνωση του δανείου εξ αιτίας της 
δεδομένης αρνητικής συγκυρίας της αγοράς.   
 
 Επιπλέον απαίτηση για κάλυψη εγγυήσεων των δανειακών συμβάσεων  

Η μητρική εταιρεία έναντι των τραπεζικών της ορίων έδινε σε εγγύηση μεταξύ των άλλων και επιταγές πελατείας, ενώ το 
ανοικτό υπόλοιπο χωρίς κάλυψη εγγυήσεων ανέρχονταν μόνο σε 25 % περίπου επί του συνόλου των βραχυπροθέσμων 
δανειακών συμβάσεων. Οι περισσότερες από τις συνεργαζόμενες τράπεζες  μετά την ακύρωση της διοργάνωσης του 
κοινοπρακτικού δανείου απαίτησαν επιπλέον εγγυήσεις για κάλυψη των δανειακών συμβάσεων. Η μητρική εταιρεία έδωσε 
εγγυήσεις επιταγών πελατών αξίας 900.000,00  ευρώ περίπου, ποσό το οποίο δεν ικανοποίησε τις τράπεζες και διέκοψαν 
τις χρηματοδοτήσεις.  
Τα ανωτέρω γεγονότα περιόρισαν σημαντικά το κεφάλαιο κίνησης και κατέστησαν δυσχερή το επιχειρηματικό 
προγραμματισμό της μητρικής εταιρείας. 
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Η διοίκηση της μητρικής εταιρείας συνεκτιμώντας την δυσχερή αυτή θέση και τις υπάρχουσες επιλογές αναζήτησε 

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

Η εταιρεία στην αναφερόμενη περίοδο του 2012 και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του  2011 
παρουσίασε τις ακόλουθες μεταβολές:  
 
 Μείωση των πωλήσεων κατά  18  χιλ. ευρώ .  
 Αύξηση των μικτών κερδών κατά 13 χιλ. €. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν  σαν ποσοστό επί των πωλήσεων σε 22,38 

% από 20,24 %. 
 Τα  καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 90 χιλ. € έναντι κερδών 9 χιλ. € της 

προηγουμένης χρήσεως και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 67 χιλ. € έναντι ζημιών 6 χιλ. € της 
αντίστοιχης περιόδου. Η μείωση των καθαρών κερδών στην προηγούμενη χρήση 2011 κατά κύριο λόγο οφείλεται σε 
έκτακτες ζημίες που προέκυψαν από πώληση παγίων στοιχείων. 
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 ανανεώθηκε την 15.1.2009 με 3ετή διάρκεια.  Την 1/6/2012 
ανανεώθηκε η σύμβαση και παρατάθηκε η διάρκειά της για τοποθέτηση γόνου μέχρι την 31/12/2014 και σε κάθε 
περίπτωση η εταιρεία θα συνεχίζει την εκτροφή του αποθέματος ιχθυοπληθυσμού μέχρι την ολοσχερή εξαλίευση του. 
 
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.  Η σύμβαση αυτή ανανεώθηκε την 
31.7.2009 με διάρκεια μέχρι την 31.12.2012.  Την 1/6/2012 η σύμβαση ανανεώθηκε μέχρι την 31/12/2013 με δυνατότητα 
νέας ανανέωσης μέχρι την 31/12/2014. 

 
2.2. Επισημάνσεις επί των υποχρεώσεων  
 
Η  εταιρεία  κατά την 31.12.2012 έχει τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές :  

-- Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 497 χιλ. € 
-- Υποχρεώσεις σε αμοιβές προσωπικού 8 χιλ. € 
-- Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο 4 χιλ. €. 
-- Υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες  57 χιλ. €. 

 
3. Εκτίμηση της μελλοντικής πορείας  
 
Η εταιρεία με βάση τις προαναφερθείσες συμβάσεις που έχει συνάψει με την «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.», μέχρι και 
το τέλος της επομένης χρήσεως διασφαλίζει την κερδοφόρα λειτουργία της. 
 
4. Εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την συνέχιση της δραστηριότητας και των εργασιών της 
Εταιρείας 
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Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν προκύπτει ουσιώδης αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα 
της. Οι παράγοντες που στηρίζουν αυτή την εκτίμηση της εταιρείας είναι οι κάτωθι : 
 
 Επειδή όπως αναφέρθηκε ανωτέρω επικυρώθηκε η συμφωνία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της μητρικής 

εταιρείας, η μητρική εταιρεία έχει το χρονικό διάστημα να προγραμματίσει την σταδιακή εξόφληση των προμηθευτών της 
και να επανέλθει σταδιακά σε καθεστώς φερεγγυότητας στις συναλλαγές της με τους πιστωτές της ούτως ώστε να τύχει 
επαρκών πιστώσεων και να αποκτήσει την αναγκαία ρευστότητα για την χρηματοδότηση της παραγωγικής της 
δραστηριότητας του ομίλου. 
  Με την ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και συσκευαστηρίου (βλέπε ανωτέρω) η εταιρεία έχει 

εξασφαλισμένη ροή εσόδων. 
Επιπροσθέτως με την από 30/12/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την προϋπόθεση της σχετικής 
εγκρίσεως από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, η εταιρεία είχε αποφασισθεί να συγχωνευθεί εντός της χρήσεως 
2012 δι΄απορροφήσεώς της από την συγγενή εταιρεία «ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ» με Ισολογισμό μετασχηματισμού 31/12/2011 και 
με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/93. Η εν λόγω συγχώνευση ανεστάλη μετά την δημοσίευση του Ν. 4072/2012 γιατί 
κρίθηκε συμφέρουσα η συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών να γίνει με απορροφώσα εταιρεία την εταιρεία «ΚΑΛΛΟΝΗ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E» αντί της εταιρείας «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.»  και ως εκ τούτου τον Δεκέμβριο 2012 τα Διοικητικά 
Συμβούλια των εταιρειών «ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E»,  «ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», και «ΩΚΕΑΝΙΣ 
ΑΕ»   αποφάσισαν την συγχώνευση τους  δι΄απορροφήσεως των δύο τελευταίων από την πρώτη με τις διατάξεις του 
Ν.2166/93. 
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2013. Η συγχώνευση στοχεύει 
στην μείωση του διοικητικού κόστους.  
Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα, η Διοίκηση κατάρτισε τις οικονομικές καταστάσεις βάσει της αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 
 
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  

Εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο  1., ο Όμιλος προς το παρόν,  έχει απολέσει αφενός 
την δυνατότητα επιπλέον χρηματοδοτήσεων από τις Τράπεζες. 
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές δεν 
επηρεάζονται ουσιαστικά από την μεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από μακροπρόθεσμο 
και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε € με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο τραπεζικός δανεισμός αφορά μακροπρόθεσμο 
δάνειο από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λήξεως την 12.5.2017 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση της εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά  5 χιλ. €  

χαμηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 100 μονάδες βάσης υψηλότερα / χαμηλότερα, με τις λοιπές 
μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου 
χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο σε €. 
 
 
 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΠIΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Η εταιρεία δεδομένου ότι ο βασικός πελάτης της είναι η «Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου ΑΕ», έχει σηµαντική συγκέντρωση 
πιστωτικού κινδύνου με συνέπεια τυχόν αδυναμία του πελάτη της για εξόφληση των υποχρεώσεων της θα επιφέρει 
δραστικό πλήγμα στην ρευστότητα της εταιρείας. 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι η διαφαινόμενη σταθεροποίηση των τιμών της τσιπούρας θα βοηθήσει σημαντικά, 
στην ομαλοποίηση του κλάδου των  Ιχθυοκαλλιεργειών με συνέπεια την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αδυναμίας 
ρευστοποίησης των απαιτήσεών της.  
Περαιτέρω δε  εκτιμάται ότι μετά  την συμφωνία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της μητρικής εταιρείας, ο όμιλος θα 
επανέλθει σταδιακά σε ικανοποιητική ρευστότητα. 
 
 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  
Όλες οι συναλλαγές της εταιρείας πραγματοποιούνται σε ευρώ. 
 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Η εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση κινδύνου ρευστότητας λόγω αποκλειστικών πωλήσεων σε συγκεκριμένη εταιρεία 
του κλάδου αλλά και της άμεσης εξάρτησης από την μητρική εταιρεία. 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι θα ενισχύσει την ρευστότητα της αναζητώντας επιπλέον τραπεζικό δανεισμό και θα 
συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητα της. 
 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

Κίνδυνος φυσικής απώλειας προϊόντων 
Η εταιρεία δεν διαθέτει αποθέματα καθόσον η εταιρεία προσφέρει μόνο παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 
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Κίνδυνος τιμής προϊόντων 
Οι τιμές των υπηρεσιών έχουν προκαθοριστεί από συγκεκριμένο ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν διαφοροποιούνται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 
  
Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 
 
Από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως 2012 (31.12.2012) και μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που 
να έχουν σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές  καταστάσεις. 
 

Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν 
προσώπων, (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 
Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στη διάρκεια της περιόδου, έχουν πραγματοποιηθεί υπό 
τους συνήθεις όρους της αγοράς.  
Κατά το έτος 2012 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και τα έσοδα και έξοδα από και προς την μητρική εταιρεία κσι τις 
λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες που πρόεκυψαν από τις συναλλαγές τους κατά τη χρήση 2012 είναι σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ  
οι ακόλουθες: 

 

Μητρική Θυγατρικές Ecofeed Σύνολο

Έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00

Απαιτήσεις 1.692.709,80 0,00 0,00 1.692.709,80

Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Συναλλαγές και αμοιβές 

διευθυντικών στελεχών 0,00 0,00

Απαιτήσεις από διευθυντικά 

στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 

στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00

ΩΚΕΑΝΙΣ

 
 
 

Βριλήσσια 29 Μαρτίου 2013 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

& Διευθύνων Σύμβουλος 

Lewis Nigel 

Αρ.Διαβ.704482770 
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  
ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

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

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

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

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

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

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

δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με 

σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης 

επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που 

έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

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

ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

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

οικονομική θέση της Εταιρείας «ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έμφαση Θέματος 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη 
σημείωση «2.2. Επισημάνσεις επί των υποχρεώσεων» που παρατίθεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, στην οποία 
γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι στις υποχρεώσεις προς το Προσωπικό, το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά ταμεία και 
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Τράπεζες υπάρχουν και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 566 χιλ. 

 

 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

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

2190/1920. 

 
Αθήνα 29 Μαρτίου 2013 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ανδρέας Δ. Τσαμάκης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 17101 

 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ 
Πατησίων 81 & Χέυδεν, 104 34 Αθήνα 

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

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΣΗΜ 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 2.2 933.636,38 1.003.146,07

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξίες 0,00 0,00

Συµµετοχές 0,00 0,00

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 32.360,05 32.360,05

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού  965.996,43 1.035.506,12

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 0,00 0,00

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 2.3 76.667,75 273.834,42

Λοιπες απαιτήσεις 2.5 1.711.408,37 1.403.281,30

Διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία

Χρεόγραφα 2.100,00 2.100,00

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.914,23 1.919,07

Ταµειακά διαθέσιµα 2.4 844,19 944,12

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.792.934,54 1.682.078,91

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.758.930,97 2.717.585,03

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο         2.9 1.448.791,50 1.448.791,50

Υπέρ το Άρτιο  Αποθεματικά                0,00 0,00

Αποθεματικά 0,00 0,00

Kέρδη (ζημίες)  εις νέον -118.832,51 -186.454,17

Δικαιώµατα μειοψηφίας 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.6 1.329.958,99 1.262.337,33

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 360.050,73 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 12.350,77 12.350,77

Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 3.018,92 5.799,08

Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 148.430,77 159.131,02

Αναβαλλόµενοι φόροι                     2.12 37.259,64 34.920,71

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 743.518,91

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 2.7 561.110,83 955.720,49

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 608.975,61 140.513,61

Βραχυπρόθεσµος δανεισμός 155.094,35 161.321,52

Φόροι πληρωτέοι 86.820,30 189.071,78

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.970,89 8.620,30

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 2.8 867.861,15 499.527,21

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.428.971,98 1.455.247,70

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.758.930,97 2.717.585,03

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ισολογισµών.  
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

2.1  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (κατ’είδος εξόδου. ΔΛΠ 41) 

 

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

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

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

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

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τέλους περιόδου 2.2 0,00 0,00

Κέρδη ή Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία

Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 2.2 0,00 0,00

Πωλήσεις Εμπορευμάτων-Λοιπών Αποθεμ-Υπηρεσιών 908.163,49 926.719,13

Αναλώσεις αποθεμάτων για Παραγωγή-Εμπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών 0,00 0,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 629.641,78 597.143,71

Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 90.499,43 72.293,60

Λοιπά έξοδα 9.057,95 7.736,28

Χρηματοοικονομικά έξοδα 20.848,39 24.267,71

Αποσβέσεις 69.509,69 92.497,60

Λοιπά έσοδα 25.298,08 -13.396,32

Λοιπά έξοδα 23.793,89 136.237,06

Μείον -Συν κόστος ιδιοπαραγωγής 0,00 0,00

Κέρδη ή Ζημιές χρήσεως πρό φόρων 90.110,44 9.939,49

Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου 2.11 22.488,78 16.079,63

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους 67.621,66 -6.140,14

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 67.621,66 -6.140,14

Τα Καθαρά Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους κατανέμονται σε:

    -- Ιδιοκτήτες μητρικής 67.621,66 -6.140,14

    -- Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους κατανέμονται σε :  

    -- Ιδιοκτήτες μητρικής 67.621,66 -6.140,14

    -- Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Κέρδη /Ζημίες ανα μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 2.10 0,3034 -0,0275  

 

2.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (κατά λειτουργία) 

 

ΣΗΜ. ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις 908.163,49 0,00 908.163,49 926.719,13 0,00 926.719,13

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

Δαπάνες ανάπτυξης ΒΠΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστος πωλήσεων -704.910,85 0,00 -704.910,85 -737.429,82 0,00 -737.429,82

Μικτά αποτελέσµατα δραστηριοτήτων 2.4. 203.252,64 0,00 203.252,64 189.289,31 0,00 189.289,31

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -93.798,00  -32.241,37

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00 0,00

109.454,64 157.047,94

Λοιπά Οργανικά έσοδα-έξοδα 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα -20.842,95 -24.266,28

Λοιπά ανόργανα έσοδα-έξοδα 1.498,75 -122.842,17

Κέρδη προ φόρων 90.110,44 9.939,49

Φόρος εισοδήµατος 2.12 -22.488,78 -16.079,63

Καθαρά κέρδη/ζημίες (µετά από φόρους) 67.621,66 -6.140,14

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 67.621,66 -6.140,14

Τα Καθαρά Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους κατανέμονται σε:

    -- Ιδιοκτήτες μητρικής 67.621,66 -6.140,14

    -- Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους κατανέμονται σε :

    -- Ιδιοκτήτες μητρικής 67.621,66 -6.140,14

    -- Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Κέρδη/ζημίες µετά από φόρους ανά µετοχή –

βασικά (σε Ευρώ) 2.11 0,3034 -0,0275

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

 

 

 

 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» 
 

ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ         
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1

η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 Δεκεμβρίου  2012             11 

2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 
31/12/2012 31/12/2011

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Κέρδη από μεταβολή εύλογης αξίας περιόδου 0,00 0,00

Μείον : Αναλώσεις

Α & Β Υλών -- Υλικών Συσκ/σιας

Αναλωσίμων Υλικών κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00

Μείον : Εξοδα παραγωγής

Αμοιβές προσωπικού 0,00 0,00

Αμοιβές και παροχές τρίτων 0,00 0,00

Λοιπά έξοδα παραγωγής 0,00 0,00

Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Β ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 203.252,64 189.289,31

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 203.252,64 189.289,31  

 

 

 

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Αποθεματικό Υπόλοιπο

Mετοχικό Υπέρ το Κερδών Σύνολο

Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεματικά εις νέο

Υπόλοιπο 01/01/2011 1.448.791,50 0,00 0,00 -180.314,04 1.268.477,46

Κέρδη περιόδου -6.140,14 -6.140,14
Υπόλοιπο 31/12/2011 1.448.791,50 0,00 0,00 -186.454,18 1.262.337,32

Υπόλοιπο 31/12/2011 1.448.791,50 0,00 0,00 -186.454,18 1.262.337,32

Κέρδη περιόδου 67.621,66 67.621,66
Υπόλοιπο 31/12/2012 1.448.791,50 0,00 0,00 -118.832,52 1.329.958,98

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των καταστάσεων µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

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

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων 90.110,44 9.939,49

Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00

Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Αποσβέσεις 69.509,69 92.497,60

Προβλέψεις & συν/κες διαφορές 0,00 2.048,32

Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -10.700,25 -11.677,41

Αποτελέσματα (έσοδα,'εξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 0,00 0,00

δραστηριότητας 0,00 80.635,50

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 20.848,39 24.267,71

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 0,00 0,00

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0,00 0,00

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -120.428,74 -158.512,94

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 71.920,86 74.675,51

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -20.848,39 -24.267,71

Καταβεβλημένοι φόροι -85.105,65 -49.917,69

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστιριότητες (α) 15.306,35 39.688,37

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχές, αξιόγραφα) 0,00 0,00

Αγορά ενσώματων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 -43.940,86

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αυλών παγίων 0,00 4.037,04

Tόκοι εισπραχθέντες -- Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 0,00 0,00

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστιριότητες (β) 0,00 -39.903,82

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

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

Εξοφλήσεις δανείων -15.406,28 0,00

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

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστιριότητες (γ) -15.406,28 0,00

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

& ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) -99,93 -215,45

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 944,12 1.159,57

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 844,19 944,12  
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Δ. Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  
 
     1.1. 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 Δήμο Βριλησσίων 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 Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 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 «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ» συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με 
ποσοστό 100% . 
Κατόπιν αυτού η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της εταιρείας  
«Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες 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 τουλάχιστον έως το 2014.      
 
Η εταιρεία έχει συνάψει επίσης πενταετή σύμβαση με την εταιρεία «Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου ΑΕ» από την 09.05.2005 
για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας στην ίδια περιοχή  με αμοιβή  ανά κιλό συσκευασίας, η διάρκεια της οποίας 
είναι τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2014.    
 

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

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

 
 

1.3.1.1. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 
παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με την 
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

1.  Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

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

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

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

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

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 

την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου 
θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη 
λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 
οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα διότι δεν έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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5. ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

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

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

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

μόνο τα χρηματοοικονομικά. 

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

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

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

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου 
του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές 
αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους 
προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο 

χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και 
στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. 

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

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

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

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες 
απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

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

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  

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

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»  

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

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»  

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

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  

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

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

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με 

τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

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

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

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

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

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων 
για το 2011 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

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

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

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

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 

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

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

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

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

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

 
 
 

1.4. Αρχές παρουσίασης επιμέρους μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων 
 
1.4.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχεία) 
 

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

 
1.4.17. Διαχείριση κεφαλαίου 
 
Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των 
επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη.  
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα 
ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της 
χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική 
Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση 
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, το οποίο 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του 
λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 
φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, 
μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από 
την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην 
περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί ανωτέρω καθαρών κερδών, 
εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών 
που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. 
 
H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια 
κεφάλαια. 
 
1.4.18. Μισθώσεις 
 
Μίσθωση, η οποία μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου στον 
μισθωτή, θεωρείται ως χρηματοδοτική και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη μιας υποχρέωσης. Τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσματα. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες 
μεταβιβάζουν στην εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του 
μισθωμένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία με ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης με την εύλογη 
αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαμηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα 
επιμερίζονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα 
σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης.  
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντομότερο χρόνο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού 
στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης. 
Κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτική ή λειτουργική, είναι η ουσία της συναλλαγής και όχι ο 
τύπος της σύμβασης.  
Aν από τη συμφωνία μίσθωσης προκύπτει ότι ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που 
απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, τότε η μίσθωση ταξινομείται ως λειτουργική μίσθωση. Οι 
πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
1.4.19. Έσοδα    
 
Περιλαμβάνουν την αξία πωλήσεων των αγαθών και παροχή υπηρεσιών  καθαρά από ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις 
και επιστροφές . Η αναγνώριση αυτών γίνεται ως εξής  
 
 Πωλήσεις αγαθών Αναγνωρίζονται όταν αυτά παραδοθούν στους πελάτες ,αυτοί τα έχουν αποδεχτεί και η είσπραξη 

της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
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 Παροχή υπηρεσιών  Λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο 
συνολικό κόστος της . 
 Έσοδα  από  τόκους:  Έσοδα  από  τόκους  αναγνωρίζονται  όταν  ο  τόκος  καθίσταται δεδουλευµένος (µε βάση τη 

µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου). 
 Έσοδα από µερίσµατα: Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανοµής τους. 

 
1.4.20.  Έξοδα 
Αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν καταστούν δεδουλευμένα. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται επίσης σε 
δεδουλευμένη βάση. 
 
1.4.21.  Κέρδη ανά μετοχή   
 
Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη, ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο σταθμικό αριθμό 
των μετοχών κάθε χρήσης εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από τον όμιλο σαν ίδιες 
μετοχές. 
 
1.4.22. Διανομή μερισμάτων 
 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους Μετόχους, παρουσιάζονται ως υποχρέωση την χρονική στιγμή κατά την οποία 
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
 
2. Oικονομικές αναλύσεις επιμέρους μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων 
 
2.1. Πληροφόρηση για την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας και διαχείριση του 
χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

α). Ομιλος και τα προβλήματα ρευστότητας --  Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 
 
Οι παρακάτω πληροφορίες παρατίθενται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα ρευστότητας που 
αντιμετωπίζει ο όμιλος στον οποίο εντάσσεται και η εταιρεία.  
 
Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει μόνο ένα βασικό πελάτη την «Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου ΑΕ», και γενικότερα οι ανάγκες 
χρηματοδότησης της εξαρτώνται από την μητρική εταιρεία, κατά συνέπεια  οι οποιεσδήποτε σημαντικές επιπτώσεις στην 
οικονομική κατάσταση της μητρικής εταιρείας επηρεάζουν άμεσα και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Η 

υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας γενικότερα και της μητρικής εταιρείας ειδικότερα ενδέχεται να 
έχει επιπτώσεις και στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.  
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ετήσια έκθεση της μητρικής εταιρείας, η μητρική εταιρεία αντιμετωπίζοντας 
προβλήματα ρευστότητας λόγω της μη έγκρισης κοινοπρακτικού δανείου και των επιπλέον απαιτήσεων των τραπεζών για 
κάλυψη εγγυήσεων των δανειακών συμβάσεων ζήτησε και επέτυχε την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 του 
Ν.3588/2007 με σκοπό την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της. 
Τα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας της μητρικής εταιρείας δύναται να έχουν άμεση επίπτωση στην δραστηριότητα 
της εταιρείας. Εξ αυτού του γεγονότος η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει τους παρακάτω κινδύνους.  
 
 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  

Εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρθηκαν παραπάνω η εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα χρηματοδοτήσεων από τις 
Τράπεζες. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε € 
με κυμαινόμενο επιτόκιο. 
Για την περίοδο 1.1.2012 – 31.12.2012 τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Ομίλου θα είχαν 
διαμορφωθεί κατά  449 χιλ. €  χαμηλότερα / υψηλότερα ενώ για την Εταιρεία θα είχαν διαμορφωθεί κατά 5 χιλ. € 
χαμηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 100 μονάδες βάσης υψηλότερα / χαμηλότερα, με τις λοιπές 
μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου 

χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο σε €. 
 
 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΠIΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Η εταιρεία δεδομένου ότι ο βασικός πελάτης της είναι η «Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου ΑΕ», έχει σηµαντική συγκέντρωση 
πιστωτικού κινδύνου με συνέπεια τυχόν αδυναμία του πελάτη της για εξόφληση των υποχρεώσεων της θα επιφέρει 
δραστικό πλήγμα στην ρευστότητα της εταιρείας. 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι η διαφαινόμενη σταθεροποίηση των τιμών της τσιπούρας θα βοηθήσει σημαντικά, 
στην ομαλοποίηση του κλάδου των  Ιχθυοκαλλιεργειών με συνέπεια την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αδυναμίας 
ρευστοποίησης των απαιτήσεών της.  
Περαιτέρω δε  εκτιμάται ότι μετά  την συμφωνία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της μητρικής εταιρείας, ο όμιλος θα 
επανέλθει σταδιακά σε ικανοποιητική ρευστότητα. 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
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Κίνδυνος φυσικής απώλειας προϊόντων 
Η εταιρεία δεν διαθέτει αποθέματα καθόσον η εταιρεία προσφέρει μόνο παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 
Κίνδυνος τιμής προϊόντων 
Οι τιμές των υπηρεσιών έχουν προκαθοριστεί από συγκεκριμένο ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν διαφοροποιούνται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 
 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών 
και των υπολοίπων του Οµίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα και 
ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Η εταιρεία έχει σηµαντική συγκέντρωση κινδύνου ρευστότητας λόγω αποκλειστικών πωλήσεων σε συγκεκριμένη εταιρεία 
του κλάδου αλλά και της άμεσης εξάρτησης από την μητρική εταιρεία. 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά , ότι θα ενισχύσει την ρευστότητα της αναζητώντας επιπλέον τραπεζικό δανεισμό και θα 
συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητα της. 
 
β).  Επισημάνσεις επί των αποτελεσμάτων  
 

Η εταιρεία στην αναφερόμενη περίοδο του 2012 και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του  2011 
παρουσίασε τις ακόλουθες μεταβολές:  
 
 Μείωση των πωλήσεων κατά  18  χιλ. ευρώ .  
 Αύξηση των μικτών κερδών κατά 13 χιλ. €.Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν  σαν ποσοστό επί των πωλήσεων σε 22,38% 

από 20,42 %. 
 Τα  καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 90 χιλ. € έναντι κερδών 9 χιλ. € της 

προηγουμένης χρήσεως και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 67 χιλ. € έναντι ζημιών 6χιλ. € χιλ. € της 
αντίστοιχης περιόδου. Η μείωση των καθαρών κερδών στην προηγούμενη χρήση 2011 κατά κύριο λόγο οφείλεται σε 
έκτακτες ζημίες που προέκυψαν από πώληση παγίων στοιχείων. 

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 ανανεώθηκε την 15.1.2009 με 3ετή διάρκεια.  Την 1/6/2012 
ανανεώθηκε η σύμβαση και παρατάθηκε η διάρκειά της για τοποθέτηση γόνου μέχρι την 31/12/2014 και σε κάθε 
περίπτωση η εταιρεία θα συνεχίζει την εκτροφή του αποθέματος ιχθυοπληθυσμού μέχρι την ολοσχερή εξαλίευση του. 
 
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.  Η σύμβαση αυτή ανανεώθηκε την 
31.7.2009 με διάρκεια μέχρι την 31.12.2012.  Την 1/6/2012 η σύμβαση ανανεώθηκε μέχρι την 31/12/2013 με δυνατότητα 
νέας ανανέωσης μέχρι την 31/12/2014. 

 
γ). Επισημάνσεις επί των υποχρεώσεων  
 
Η  εταιρεία  κατά την 31.12.2012 έχει τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές :  

-- Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 497 χιλ. € 
-- Υποχρεώσεις σε αμοιβές προσωπικού 8 χιλ. € 
-- Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο 4 χιλ. €. 
-- Υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες  57 χιλ. €. 

 
δ). Εκτίμηση της μελλοντικής πορείας  
 
Η εταιρεία με βάση τις προαναφερθείσες συμβάσεις που έχει συνάψει με την «Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου ΑΕ», μέχρι και το 
τέλος της επομένης χρήσεως διασφαλίζει την κερδοφόρα λειτουργία της. 
 
ε). Εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την συνέχιση της δραστηριότητας και των εργασιών 
της Εταιρείας 
 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν προκύπτει ουσιώδης αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα 
της. Οι παράγοντες που στηρίζουν αυτή την εκτίμηση της εταιρείας είναι οι κάτωθι : 
 
 Επειδή όπως αναφέρθηκε ανωτέρω επικυρώθηκε η συμφωνία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της μητρικής 

εταιρείας, η μητρική εταιρεία έχει το χρονικό διάστημα να προγραμματίσει την σταδιακή εξόφληση των προμηθευτών της 
και να επανέλθει σταδιακά σε καθεστώς φερεγγυότητας στις συναλλαγές της με τους πιστωτές της ούτως ώστε να τύχει 
επαρκών πιστώσεων και να αποκτήσει την αναγκαία ρευστότητα για την χρηματοδότηση της παραγωγικής της 
δραστηριότητας του ομίλου. 
  Με την ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και συσκευαστηρίου (βλέπε ανωτέρω) η εταιρεία έχει 
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εξασφαλισμένη ροή εσόδων. 
 Επιπροσθέτως με την από 30/12/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την προϋπόθεση της 
σχετικής εγκρίσεως από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, η εταιρεία είχε αποφασισθεί να συγχωνευθεί εντός της 
χρήσεως 2012 δι΄απορροφήσεώς της από την συγγενή εταιρεία «ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ» με Ισολογισμό μετασχηματισμού 
31/12/2011 και με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/93. Η εν λόγω συγχώνευση ανεστάλη μετά την δημοσίευση του Ν. 
4072/2012 γιατί κρίθηκε συμφέρουσα η συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών να γίνει με απορροφώσα εταιρεία την 
εταιρεία «ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E» αντί της εταιρείας «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.»  και ως εκ τούτου τον Δεκέμβριο 
2012 τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E»,  «ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Α.Ε», και «ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ»   αποφάσισαν την συγχώνευση τους  δι΄απορροφήσεως των δύο τελευταίων από την πρώτη με 
τις διατάξεις του Ν.2166/93. 
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2013. Η συγχώνευση στοχεύει 
στην μείωση του διοικητικού κόστους.  
Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα, η Διοίκηση κατάρτισε τις οικονομικές καταστάσεις βάσει της αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 
 
 
 
2.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις   
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31/12/2012 31/12/2011

Γήπεδα-Οικόπεδα 70.274,66 70.274,66

Κτίρια και Τεχνικά Έργα 743.863,91 780.345,24

Μηχ\τα-Τεχν.Εγκατ\σεις-Λοιπά 119.497,35 152.525,71

Μεταφορικά Μέσα 0,01 0,01

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 0,45 0,45

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

933.636,38 1.003.146,07  
 

Επί των ακινήτων έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 780.000,00 € για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. Επί κινητού εξοπλισμού επί 
της θυγατρικής «ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ» υφίσταται  ενέχυρο ποσού 780.000,00 €. 

 
Από τα παραπάνω πάγια, είναι ασφαλισμένα :  
α). το σύνολο των  μεταφορικών μέσων. 
β).  από τα κτίρια και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της θυγατρικής  εταιρείας «ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ» τμήμα μόνον συνολικής αναπόσβεστης 
αξίας 742.487,07 € 
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Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα-

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποι

ήσεις υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

31/12/2011

Αξία κτήσης 70.274,66 1.060.317,12 945.302,61 2.200,00 3.229,40 0,00 2.081.323,79

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -279.971,88 -792.776,92 -2.199,99 -3.228,95 0,00 -1.078.177,74

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011 70.274,66 780.345,24 152.525,69 0,01 0,45 0,00 1.003.146,05

31/3/2012

Αναπόσβεστη αξία 01.01.2012 70.274,66 780.345,24 152.525,69 0,01 0,45 0,00 1.003.146,05

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

Διαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αξία Κτήσης Διαγραφέντων 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

Διαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις Διαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -9.070,50 -10.236,33 0,00 0,00 0,00 -19.306,83

Αναπόσβεστη αξία 31.03.2012 70.274,66 771.274,74 142.289,36 0,01 0,45 0,00 983.839,22

30/6/2012

Αναπόσβεστη αξία 31.03.2012 70.274,66 771.274,74 142.289,36 0,01 0,45 0,00 983.839,22

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

Διαγραφές 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

Διαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -9.070,50 -7.949,74 0,00 0,00 0,00 -17.020,24

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2012 70.274,66 762.204,24 134.339,62 0,01 0,45 0,00 966.818,98

30/9/2012

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2012 70.274,66 762.204,24 134.339,62 0,01 0,45 0,00 966.818,98

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

Διαγραφές 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

Διαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -9.170,17 -7.455,81 0,00 0,00 0,00 -16.625,98

Αναπόσβεστη αξία 30.9.2012 70.274,66 753.034,07 126.883,81 0,01 0,45 0,00 950.193,00

31/12/2012

Αναπόσβεστη αξία 30.9.2012 70.274,66 753.034,07 126.883,81 0,01 0,45 0,00 950.193,00

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

Διαγραφές 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

Διαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -9.170,17 -7.386,48 0,00 0,00 0,00 -16.556,65

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 70.274,66 743.863,90 119.497,33 0,01 0,45 0,00 933.636,35

31/12/2012

Αξία κτήσης 70.274,66 1.060.317,12 945.302,61 2.200,00 3.229,40 0,00 2.081.323,79

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -316.453,22 -825.805,28 -2.199,99 -3.228,95 0,00 -1.147.687,44

70.274,66 743.863,90 119.497,33 0,01 0,45 0,00 933.636,35  
 
 
2.3. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 

31/12/2012 31/12/2011

Πελάτες 466.149,80 673.078,77

Μείον : Προβλέψεις για επισφάλεις απαιτήσεις -399.244,35 -399.244,35

Επιταγές εισπρακτέες

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

  -- Στις Τράπεζες 9.762,30 0,00

Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00

76.667,75 273.834,42  
2.4. Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 
Τα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών αναλύονται ως εξής 

31/12/2012 31/12/2011

Ταμείο 108,00 107,02

Reros - Προθεσμιακές καταθέσεις 0,00 0,00

Καταθέσεις όψεως 736,19 837,10

844,19 944,12  
2.5. Λοιπές  απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
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31/12/2012 31/12/2011

Προκ\λές για αγορά αποθεμάτων 1.692.813,44 1.377.356,45

Γραμμάτια Εισπρακτέα 0,00 0,00

Χρεώστες διάφοροι 18.594,93 25.924,85

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

Μείον : Προβλέψεις για επισφάλειες 0,00 0,00

1.711.408,37 1.403.281,30  
 
Οι χρεώστες διάφοροι αφορούν απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ, προκαταβολή φόρου εισοδήματος, κλπ) ποσού 17  χιλ. ευρώ 
και διάφορες απαιτήσεις από τρίτους ποσού 1 χιλ. ευρώ.  
 
2.6. Ίδια κεφάλαια 
Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως εξής 

31/12/2012 31/12/2011

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.448.791,50 1.448.791,50

Αποθεματικά Κεφάλαια 0,00 0,00

Κέρδη εις νέο -118.832,51 -186.454,17

1.329.958,99 1.262.337,33  
2.7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής 

31/12/2012 31/12/2011

Μακροπρόθεσμο Δάνειο 360.050,73 455.461,84

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 12.350,77 12.350,77

Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 3.018,92 5.799,08

Επιχορηγήσεις Παγίων 148.430,77 159.131,02

Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες δόσεις

ρύθμισης οφειλομένων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) 0,00 288.057,07

Αναβαλλόμενοι Φόροι 37.259,64 34.920,71

561.110,83 955.720,49  
 
Ο τραπεζικός δανειαμός αφορά μακροπρόθεσμο δάνειο από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  λήξεως  την12.05.2017 
 
2.8. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής 

31/12/2012 31/12/2011

Προμηθευτές 29.011,68 16.618,90

Επιταγές Πληρωτέες 0,00 0,00

Τράπεζες-Λ.Βραχ\μων Υποχρεώσεων 57.074,26 11.947,05

Προκαταβολές Πελατών 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 86.820,30 189.071,78

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 534.196,00 86.876,56

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρ.στην επομ.χρήση 98.020,09 149.374,47

Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 0,00

Έξοδα Δεδουλευμένα 16.970,89 8.620,30

Πιστωτές Διάφοροι 45.767,93 37.018,15

867.861,15 499.527,21  
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση αφορούν δόσεις δανείων πληρωτέες στη χρήση 2013  
Η  εταιρεία  κατά την 31.12.2012 έχει τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές :  

-- Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 497 χιλ. € 
-- Υποχρεώσεις σε αμοιβές προσωπικού 8 χιλ. € 
-- Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο 4 χιλ. €. 
-- Υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες  57 χιλ. € 
 

2.9. Μετοχικό κεφάλαιο 
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.448.791,50 € (222.891 μετοχές των 6,50 € εκάστη). 

 
2.10. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή αναλύονται ως εξής 
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 31/12/2012 31/12/2011

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 67.621,66 -6.140,14

Αριθμός μετοχών 222.891 222.891

Κέρδη ανά μετοχή 0,3034 -0,0275  
 
2.11. Φόρος εισοδήματος 

Ο Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) αναλύεται ως εξής : 
 

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

Τρέχων Φόρος 21.554,41 32.020,29

Συμπληρωματικός φόρος 0,00 0,00

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 1.375,60 0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι χρήσεως 2.338,93 -19.419,76

Αντιλογισμός προβλέψεων ανέλεγκτων χρήσεων λόγω οριστικού φορολογικού ελέγχου (χρήση 20110 -2.780,16

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος ανέλεγκτων χρήσεων περιόδου 0,00 2.780,16

Σύνολο 22.488,78 16.079,63

Ανάλυση φόρου εισοδήματος

Κέρδη προ φόρων 90.110,44 9.939,49

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

Αναμενόμενη δαπάνη φόρου 18.022,09 1.987,90

Πλέον / μείον :

Φόρος επί μη εκπιπτομένων δαπανών 5.871,19 10.644,32

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος ανέλεγκτων χρήσεων (περιόδου 01.01.11 -- 31.12.2011) 0,00 2.780,16

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 1.375,60 0,00

Τακτοποίηση προβλέψεων ανέλεγκτων χρήσεων λόγω οριστικού φορολογικού ελέγχου -2.780,16 0,00

Προσαρμογές αναβαλλόμενων φόρων προηγ.χρήσεων 0,00 698,94

Λοιπές διαφορές -- τακτοποιήσεις 0,00 -31,69

22.488,72 16.079,63

31/12/2012 31/12/2011

Επεξηγήσεις για το υπολογισμό του φόρου εισοδήματος :
-- Ολα τα αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα και έξοδα καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό "Φόρος εισοδήματος" στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως".
-- Ολες οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό του Ισολογισμού
"Αναβαλλόμενοι φόροι".
-- Οι προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων
καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό του Ισολογισμού "Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις".
-- Για την ανέλεγκτη χρήση 2010 σχηματίσθηκε πρόβλεψη με την ίδια μεθοδο της μητρικής εταιρείας (τζίρος * 0,3%),
συνολικού ποσού 3. 018,92 €. Στην τρέχουσα περίοδο αντιλογίσθηκε η πρόβλεψη για την χρήση 2011 ποσού 2.780,16 €
δεδομένου ότι η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για την χρήση 2011 βάσει του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/94. Για τη
χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος βάσει του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/94 βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι δεν
θα προκύψουν σημαντικές διαφορές. .

 
 
 
 
 

Οι πληρωτέοι φόροι αναλύονται ως κάτωθι : 
 

31/12/2012 31/12/2011

Φόρος εισοδήματος 12.081,22 15.172,86

Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 10.844,93 9.509,37

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 8.378,13 3.273,13

Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών και αμοιβών τρίτων 170,00 0,00

Λοιποί φόροι 254,02 0,00

Φόροι - τέλη προηγουμένων χρήσεων 55.092,00 123.649,19

Φόροι  σε ρύθμιση 0,00 37.467,23

86.820,30 189.071,78  
 

 
2.12. Αναβαλλόμενοι φόροι 
 
Αναλύονται ως εξής  
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Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Υπόλοιπο       

    

Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων 0,00 121.711,23 -8.623,04 0,00 -8.623,04 121.711,23 -130.334,27

Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις 0,00 23.803,26 5.835,03 0,00 5.835,03 23.803,26 -17.968,23

804,87 0,00 40,65 0,00 845,52 0,00 845,52

804,87 145.514,49 -2.747,36 0,00 -1.942,49 145.514,49 -147.456,98

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 27.469,87 0,00 0,00 -408,43 27.469,87 -408,43 27.878,30

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω  εξόδου 2.470,16 0,00 0,00 0,00 2.470,16 0,00 2.470,16

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 79.848,88 0,00 0,00 0,00 79.848,88 0,00 79.848,88

109.788,91 0,00 0,00 -408,43 109.788,91 -408,43 110.197,34

110.593,78 145.514,49 -2.747,36 -408,43 107.846,42 145.106,06 -37.259,64

0,00 34.920,71 0,00 2.338,93 0,00 0,00 -37.259,64

1.1.2012 -- 31.12.2012 Σύνολο 31.12.2012ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.2012

1η ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ασώματες ακιν/σεις & έξοδα πολ/τούς απόσβεσης

31/12/2012
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Έναρξη Περιόδου  Περίοδος

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 

Σύνολο 

4η ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

 
 

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Υπόλοιπο       

    

Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων 0,00 114.829,54 -6.881,69 0,00 -6.881,69 114.829,54 -121.711,23

Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις 0,00 49.104,59 32.016,90 6.715,57 32.016,90 55.820,16 -23.803,26

1.084,98 0,00 -280,11 0,00 804,87 0,00 804,87

1.084,98 163.934,13 24.855,10 6.715,57 25.940,08 170.649,70 -144.709,62

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 27.298,24 0,00 0,00 -171,63 27.298,24 -171,63 27.469,87

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω  εξόδου 2.060,50 0,00 409,66 0,00 2.470,16 0,00 2.470,16

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 79.848,88 0,00 0,00 0,00 79.848,88 0,00 79.848,88

109.207,62 0,00 409,66 -171,63 109.617,28 -171,63 109.788,91

110.292,60 163.934,13 25.264,76 6.543,94 135.557,36 170.478,07 -34.920,71

0,00 53.641,53 0,00 -18.720,82 0,00 0,00 -34.920,71

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.2011

 

Σύνολο 31.12.2011

31/12/2011
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Έναρξη Περιόδου  Περίοδος

1.1.2011 -- 31.12.2011

1η ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ασώματες ακιν/σεις & έξοδα πολ/τούς απόσβεσης

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Σύνολο 

4η ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

 
 
 
2.13. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 
 

Τον Δεκέμβριο 2011 έγινε η τελευταία εκτίμηση, βάσει αναλογιστικής μελέτης, για  παροχές σε εργαζομένους από αναγνωρισμένο 
αναλογιστή. Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή 
συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο 
αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Η 
οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση 
απόλυσης. 
Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 
και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη η οποία έγινε με ημερομηνία 31Δεκεμβρίου 2011. 
Οι βασικές παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης είναι οι κάτωθι : 

 Μέση ετήσια αύξηση μισθοδοσίας προσωπικού                                  4,00% 
 Επιτόκιο προεξόφλησης                                                                  4,50% 
 Ηλικία συνταξιοδότησης  : για άνδρες το 65ο και για γυναίκες το 60ο έτος  
 Αποχώρηση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας  :  3,00% σε ετήσια βάση 
 Αποχώρηση λόγω οικιοθελούς αποχώρησης : 6,00% σε ετήσια βάση  

 
2.14. Επιχορηγήσεις παγίων 
Οι μεταβολές των επιχορηγήσεων παγίων κατά την περίοδο 1.1.2012 – 31.12.2012 έχουν ως κάτωθι : 
 

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων Εταιρεία

Υπόλοιπο 31/12/2011 159.131,02

Πλέον : Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων περιόδου 01.01.2011- 31/12/2012 0,00

Μείον : Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσεως περιόδου 01.01.2011- 31/12/2012 -10.700,25

Πλέον / Μείον : Τακτοποιήσεις 0,00

Υπόλοιπο 31/12/2012 148.430,77  
 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
3.1. Επιχειρηματικοί τομείς  
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς  
 
Η εταιρεία  διαχωρίζεται στους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς :  
1) Παραγωγή Υπηρεσιών συσκευασίας   
2) Παραγωγή Υπηρεσιών πάχυνσης ψαριών 
Τα αποτελέσματα κατά τομέα για το 2012 και το 2011 : 
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ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ         
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η
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ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ-

ΕΞΟΔΑ

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1/1/2011 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 31/12/2011 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

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εμπορευμάτων και Λοιπών Αποθεμάτων 0,00 0,00 0,00 557.561,85 350.601,64 908.163,49

Αναλώσεις αποθεμάτων για παραγωγή-Εμπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 361.238,58 215.746,93 52.656,27 629.641,78

Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 51.488,15 6.927,50 32.083,78 90.499,43

Λοιπά οργανικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 9.057,95 9.057,95

Χρηματοοικονομικά έξοδα 20.848,39 20.848,39

Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 37.265,77 32.243,92 0,00 69.509,69

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα 25.298,08 25.298,08

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 23.793,89 23.793,89

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

Κέρδη ή Ζημιές χρήσεως πρό φόρων 0,00 0,00 0,00 107.569,35 95.683,29 -113.142,20 90.110,44

Μικτό κέρδος ανά κατηγορία ανάλυσης 

Συνολικό Mικτό κέρδος

Μείον: Φόρος εισοδήματος 21.113,18

Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου     1.375,60

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ) χρήσεως μετά από φόρους 67.621,66

Περίοδος 1.1.2012 -- 31.12.2012

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΓΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΜΗ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

0,00 203.252,64

203.252,64

 
 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ-

ΕΞΟΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΓΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΜΗ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

   

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1/1/2010 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 31/12/2010 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

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εμπορευμάτων και Λοιπών Αποθεμάτων 0,00 0,00 0,00 557.795,70 368.923,43 926.719,13

Αναλώσεις αποθεμάτων για παραγωγή-Εμπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 360.294,89 225.724,12 11.124,70 597.143,71

Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 46.467,00 12.284,85 13.541,75 72.293,60

Λοιπά οργανικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 161,36 7.574,92 7.736,28

Χρηματοοικονομικά έξοδα 24.267,71 24.267,71

Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 38.493,26 54.004,34 0,00 92.497,60

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα -13.396,32 -13.396,32

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 136.237,06 136.237,06

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

Κέρδη ή Ζημιές χρήσεως πρό φόρων 0,00 0,00 0,00 112.540,55 76.748,76 -179.349,82 9.939,49

Μικτό κέρδος ανά κατηγορία ανάλυσης 

Συνολικό Mικτό κέρδος

Μείον: Φόρος εισοδήματος 16.079,63

Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου      0,00

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ) χρήσεως μετά από φόρους -6.140,14

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ

0,00 189.289,31

Περίοδος 1.1.2011 -- 31.12.2011

189.289,31

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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3.2. Γεωγραφικοί τομείς  
Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς  

 Οι πωλήσεις της εταιρείας κατευθύνονται σε εγχώριες εταιρείες  : 

 ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις μεγάλου ψαριού  0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις γόνου 0,00 0,00 0,00 0,00

Παροχή υπηρεσιών 908.163,49 0,00 0,00 908.163,49

Λοιπές πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

 908.163,49 0,00 0,00 908.163,49

 

ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις μεγάλου ψαριού  0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις γόνου 0,00 0,00 0,00 0,00

Παροχή υπηρεσιών 926.719,13 0,00 0,00 926.719,13

Λοιπές πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

 926.719,13 0,00 0,00 926.719,13

ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις μεγάλου ψαριού  0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις γόνου 0,00 0,00 0,00 0,00

Παροχή υπηρεσιών -18.555,64 0,00 0,00 -18.555,64

Λοιπές πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

-18.555,64 0,00 0,00 -18.555,64

31/12/2012

31/12/2011

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010

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

Μητρική Θυγατρικές Ecofeed Σύνολο

Έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00

Απαιτήσεις 1.692.709,80 0,00 0,00 1.692.709,80

Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Συναλλαγές και αμοιβές 

διευθυντικών στελεχών 0,00 0,00

Απαιτήσεις από διευθυντικά 

στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 

στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00

ΩΚΕΑΝΙΣ

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

 
Οι σχηματισμένες προβλέψεις ανέρχονται κατά την 31.12.2012 αντίστοιχα σε : α) για ανέλεγκτες χρήσεις σε 3.018,92 €, β) για 
αποχωρήσεις προσωπικού σε 12.350,77  € και γ). για επισφαλείς απαιτήσεις 399.244,35 €.  
 
4.4. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 
Επί των ακινήτων έχουν συσταθεί υποθήκες ποσού 780.000,00 € για εξασφάλιση δανείων τραπεζών και υποχρεώσεων τρίτων. 
Επί κινητών της εταιρείας «Ωκεανίς ΑΕ» έχει  συσταθεί ενέχυρο και υποθήκη  ποσού 780.000,00 €  για εξασφάλιση δανείων Τραπεζών.  
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4.5. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
 
4.6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 
O αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2012 και 31.12.2011 ανέρχονταν αντίστοιχα σε  36 άτομα και  
31 άτομα . 
 
4.7. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων   
 
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν 
είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
 

                                            Βριλήσσια  29 Μαρτίου 2013  

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

& Διευθύνων Σύμβουλος                                                  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

       Lewis Nigel      Κατσιβέλης Ιωάννης            Κωνσταντίνος Πολίτης 

  Αρ.Διαβ.704482770                         Α.Δ.Τ. Φ355271                 Α.Δ.Τ. AH 622464 
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ΣΤ. Στοιχεία και πληροφορίες 

 
ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Α.Μ.Α.Ε  22481/01AT/Β/90/111 (06)

ΕΔΡΑ:Γράμμου 38, Βριλήσσια, Τ.Κ. 15235

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ

Αρμόδια Υπηρεσία -- Νομαρχία : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

Διεύθυνση διαδικτύου : WWW.HELFISH.GR.

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

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

Ελεγκτική εταιρία : ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα Έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 933.636,38 1.003.146,07 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 90.110,44 9.939,49

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

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

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 32.360,05 32.360,05 Αποσβέσεις 69.509,69 92.497,60

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

Απαιτήσεις από Πελάτες 76.667,75 273.834,42 Προβλέψεις 0,00 2.048,32

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.716.266,79 1.408.244,49 Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -10.700,25 -11.677,41

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0,00 0,00 Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 80.635,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.758.930,97 2.717.585,03 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 20.848,39 24.267,71

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.448.791,50 1.448.791,50 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -118.832,51 -186.454,17 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρείας (α) 1.329.958,99 1.262.337,33 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -120.428,74 -158.512,94

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 71.920,86 74.675,51

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.329.958,99 1.262.337,33 Μείον:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 360.050,73 0,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -20.848,39 -24.267,71

Προβλέψεις / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 201.060,10 955.720,49 Καταβεβλημένοι φόροι -85.105,65 -49.917,69

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 155.094,35 161.321,52 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 712.766,80 338.205,69 Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 15.306,35 39.688,37

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά Επενδυτικές δραστηριότητες 

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

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.428.971,98 1.455.247,70 Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχές, αξιόγραφα) 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 2.758.930,97 2.717.585,03 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 -43.940,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 4.037,04

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010) 1.262.337,32 1.268.477,46 Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 0,00 0,00

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

και διακοπείσες δραστηριότητες) 67.621,66 -6.140,14 Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 -39.903,82

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

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0,00 0,00 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

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

Διαφορές μετατροπής Ισολογισμών σε Ξ.Ν. 0,00 0,00 Εξοφλήσεις δανείων -15.406,28 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)1.329.958,98 1.262.337,32 Εξoφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

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

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 908.163,49 926.719,13 Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -15.406,28 0,00

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

Σύνολο πωλήσεων 908.163,49 926.719,13 & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -99,93 -215,45

Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 203.252,64 189.289,31 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 944,12 1.159,57

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 844,19 944,12

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0,00 0,00

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 203.252,64 189.289,31 Οι συναλλαγές (01.01-31.12.12) και (01.01-31.12.11) καθώς και τα υπόλοιπα 31.12.12 και 31.12.11 με τα συνδεδεμένα προς αυτή 

Κέρδη / ζημιές προ φόρων , χρηματοδοτικών μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής : 31/12/2012 31/12/2011

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 110.953,39 114.841,27  -- Εσοδα 0,00 0,00

Κέρδη προ φόρων 90.110,44 9.939,49  -- Εξοδα 3.900,00 3.900,00

Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (Α) 67.621,66 -6.140,14  -- Απαιτήσεις 1.692.709,80 1.372.966,22

    -- Ιδιοκτήτες μητρικής 67.621,66 -6.140,14  -- Υποχρεώσεις 0,00 0,00

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

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) 67.621,66 -6.140,14  -- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της  διοίκησης 0,00 0,00

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες Εταιρείας 67.621,66 -6.140,14

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε € 0,3034 -0,0275

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 169.762,83 195.661,46

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή € 0,0000 0,0000

O Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

LEWIS NIGEL-DAVID

Αρ. Διαβατηρίου 704482770

Βριλλήσια 29 Μαρτίου 2013

Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου

Κωνσταντίνος Πολίτης

Α.Δ.Τ. ΑΗ 622464 Αρ. Αδείας Α' 52728

Ο Αντιπρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

Α.Δ.Τ. Φ 355271

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Τα θέματα έμφασης στην Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονται στο γεγονός ότι στις υποχρεώσεις προς το Προσωπικό, το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία υπάρχουν και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 566 χιλ.2.Η
μητρική εταιρεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας με την υπ' αριθ.1851/12.4.2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών υπήχθη στις διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 99 του Ν.3588/2007 και επικυρώθηκε η συμφωνία συνδιαλλαγής που συνήφθη
μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της. Η συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της προβλέπει την εξόφληση των υποχρεώσεων της : α) προς τις Τράπεζες εντός χρονικού διαστήματος από 2 εως 15 έτη και β) προς τους
λοιπούς πιστωτές ανάλογα με το ποσό του χρέους, εντός χρονικού διαστήματος από 2 έως 10 έτη. 3. O αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2012 & 31.12.2011 ανέρχονταν αντίστοιχα σε 36 & 31 άτομα. 4. Η συνολική
πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται στο ποσό των 3.018,92 € (αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σημείωση Νο 2.11 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012). Οι προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά των απαιτήσεων ανέρχονται στο ποσό των 399.244,35 € (αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σημείωση Νο 2.3. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012) 5. Oι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
περιλαμβάνονται, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ" με έδρα την Ελλάδα και με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 100%. 6. Στη
λήξη της τρέχουσας χρήσεως 1.1.2012 -- 31.12.2012 δεν κατέχονταν από την εταιρεία μετοχές της εταιρείας. 7. Στην τρέχουσα χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012 δεν υπήρξαν ποσά που να καταχωρήθηκαν απ'ευθείας στην καθαρή θέση. 8. Επί κινητού εξοπλισμού
της εταιρείας και αγροτεμαχίων έχει παραχωρηθεί ενέχυρο και υποθήκες υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας ποσό 780.000,00 € για δάνειο το οποίο την 31.12.2012 ανέρχονταν σε 515.145,08 €. 9. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
της εταιρείας περίπου είναι (σε χιλ €) :
-- ΑσφαλιστικοίΟργανισμοί 497 -- Αμοιβές προσωπικού 8, -- Φόροι 4, -- Δάνεια 57

 

 


