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Α.  Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑ∆ΩΝ  Α.Ε » 

 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑ∆ΩΝ  Α.Ε»,  που αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 
πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.  

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό 
και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά 
και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση 
του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, 
λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς 
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

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

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 
Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α  και 37 του Κ.Ν.  2190/1920. 

 

Αθήνα,  28   Μαρτίου  2009 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠ. ΚΕΡΑΤΣΗΣ 

Α.Μ  Σ.Ο.ΕΛ  10871   Σ.Ο.Λ   Α.Ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. 

                                                                     Φωκ. Νέγρη 3,  Αθήνα 
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Β.Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑ∆ΩΝ Α.Ε.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ∆ΠΧΠ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 

(01.01.2008 – 31.12.2008) 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε  σύµφωνα µε τον Νόµο και βάσει του καταστατικού της εταιρείας, τις Ετήσιες 

ατοµικές χρήσεως 2008 (1.1.2008 – 31.12.2008) και να σας παρουσιάσουµε ορισµένες πληροφορίες σχετικές µε την 

οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 

Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι οι πρώτες  που συντάσσει και δηµοσιεύει η εταιρεία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.)  Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία η εφαρµογή των 

∆.Π.Χ.Π. είναι υποχρεωτική, από την 1η Ιανουαρίου 2005 για τις εισηγµένες στο Χ.Α εταιρείες καθώς και για τις µη 

εισηγµένες θυγατρικές τους που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του ενοποιηµένου 

κύκλου εργασιών ή του ενοποιηµένου ενεργητικού ή των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων µετά την αφαίρεση της 

αναλογίας των µετοχών της µειοψηφίας. 

Κατά συνέπεια η εταιρεία µας, της οποίας ποσοστό 65% του µετοχικού κεφαλαίου της, κατέχεται από την εισηγµένη 

στο Χ.Α. εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε» θα συντάσσει υποχρεωτικά  τις οικονοµικές τις καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε»  

Και στην τρέχουσα αλλά και στην προηγούµενη χρήση τα ποσά των οικονοµικών καταστάσεων έχουν µετατραπεί σε 

∆ΛΠ και άρα είναι συγκρίσιµα τα µεγέθη. 

Οι προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες ή επίδρασή τους στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας καθώς και στα 

αποτελέσµατα της περιόδου αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων:   

Η Εταιρεία έχει ουσιαστικά ως κύρια δραστηριότητα την συµµετοχή σε εταιρείες άλλες του κλάδου ή στην ίδρυση 

κοινοπραξιών ορισµένου έργου στα πλαίσια της ανάπτυξης – βελτίωσης της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία δεν έχει ακίνητη περιουσία. 

 

Στη συνέχεια σχολιάζουµε ορισµένα βασικά οικονοµικά µεγέθη των οικονοµικών  καταστάσεων.  

 

Τα αποτελέσµατα της χρήσης προσδιορίστηκαν  από πωλήσεις ύψους 390.555,13 στη µητρική εταιρεία 

Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ  αποφέροντας κέρδη 497.344,42 ευρώ. 

Τα Ίδια κεφάλαια ανήλθαν για το 2008 σε 856.982,18 Ευρώ µετά τις προσαρµογές των ∆ΛΠ. 

Οι Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις στη χρήση 2008 ανήλθαν συνολικά σε Ευρώ 2.184.721,20 ευρώ και αφορούν 

επιταγές- προµηθευτές καθώς και φόρους- τελη  

Σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της Χρήσης 

Μέχρι τη ηµεροµηνία που συντάχθηκε η έκθεση αυτή δεν έχει συµβεί κάποιο σηµαντικό γεγονός που θα µπορούσε να 

επηρεάσει την πορεία της εταιρείας. 

 

Κύριοι, µέτοχοι, 

Με βάση όσα εκτέθηκαν παραπάνω, το 2008 ήταν έτος όπου δεν υπήρξαν σηµαντικές εξελίξεις για την Εταιρεία, αλλά 

µόνο για τον Όµιλο 
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Αθήνα18 Μαρτίου 2009 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Ιωάννης  Κ. Στεφανής 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση διαχειρίσεως του ∆Σ που αποτελείται από 2 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται 

στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 28/03/2009. 

 

Αθήνα , 28 Μαρτίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής 

Αναστάσιος Επ. Κερατσής 

ΑΜ ΣΟΕ 10871 

ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 
1. Στοιχεία Ισολογισµού 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007
Περουσιακά Στοιχεία
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 7.6 450.314,36 585.638,25
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7.7 26.441,66 16.216,33
Άλλες Απαιτήσεις 0,00 150,00
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 7.8 464.567,40 0,00

941.323,42 602.004,58

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βιολογικά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 7.8 2.142.111,92 1.192.400,15
Αποθέµατα 0,00 4.234,27
Απαιτήσεις 7.9 1.611,66 1.611,66
Λοιπές Απαιτήσεις 7.9 127.668,61 174.468,76

∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων 7.10 30.147,28 221.732,23
2.301.539,47 1.594.447,07

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.242.862,89 2.196.451,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό  Κεφάλαιο 670.000,00 670.000,00
Αποθεµατικά κεφάλαια 3.959,43 3.959,43
Αδιανέµητα κέρδη 177.275,94 -129.791,00

851.235,37 544.168,43
Μη Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 7.7 206.906,32 5.746,81

206.906,32 5.746,81

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 364.911,51 353.893,20
Εµπορικοί και λοιποί πιστωτές 7.11 1.608.969,29 1.257.357,04
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 7.12 210.840,40 35.286,17
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.184.721,20 1.646.536,41
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.242.862,89 2.196.451,65
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2. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου    

31/12/2008 31/12/2007
Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων 31/12/2007
-1.192.400,15 -955.571,82

Αγορές Κατά την ∆ιάρκεια της Χρήση -195.103,86
Πωλήσεις Κατά την ∆ιάρκεια της Χρήσης 390.555,13 1.076.266,17
Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων 31/12/2008 2.606.679,32 1.192.400,15

Κέρδη Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία 

των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

31/03/2008 1.609.730,44 1.313.094,50

Αναλώσεις -483.541,43 -1.001.158,32
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού -124.179,47 -130.646,46
Αµοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -97.857,31 -69.256,58
Λοιπά Έξοδα -30.629,84 -121.944,95
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα -34.352,66 -35.339,80
Αποσβέσεις -153.863,55 -128.989,77
Λοιπά Έσοδα 1.838,28 27.880,55
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 1.134,14 353,50
Αποτέλεσµα χρήσης πρό φόρων 688.278,60 -146.007,33

Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος -190.934,18 16.216,33
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -190.277,48
Καθαρά κέρδη 307.066,94 -129.791,00  

 

 

3. Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αδιανέµητα 

Κέρδη

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης
Υπόλοιπα καθαρής θέσης 01.01.2007 670.000,00 3.959,43 673.959,43
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2007    
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 -129.791,00 -129.791,00
Σχηµατισµός αποθεµατικών 0,00 0,00 0,00 0,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00
Συνολικό κέρδος (ζηµία) χρήσης 0,00 0,00 -129.791,00 -129.791,00

Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης την 31.12.2007 670.000,00 3.959,43 -129.791,00 544.168,43

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2008    
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0,00
Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 307.066,94 307.066,94
Σχηµατισµός αποθεµατικών 0,00 0,00 0,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00
Συνολικό κέρδος (ζηµία) χρήσης 0,00 0,00 307.066,94 307.066,94

Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης την 31.12.2008 670.000,00 3.959,43 177.275,94 851.235,37

ΕΤΑΙΡΙΑ
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4. Στοιχεία κατάστασης ταµειακών ροών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/2008 31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 688.278,60 -146.007,33
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 153.863,55 370.591,77

Αποτελέσµατα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές)επενδυτικής 

δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 34.352,66 35.339,80

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων -1.410.044,90 -1.196.634,42
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων 36.724,82 -192.446,75
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 728.325,99 1.298.390,02
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καρταβεβληµένα -34.352,66 -35.339,80
Καταβεβληµένοι φόροι -381.211,66 16216,33

Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες -184.063,60 150.109,62

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων -18.539,66 -956.230,02

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες -18.539,66 -956.230,02

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 673.959,43

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 11.018,31 353.893,20

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 11.018,31 1.027.852,63
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα -191.584,95 221.732,23

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 221.732,23 0,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  της περιόδου 30.147,28 221.732,23
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5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και 
υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  
Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία 
υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Κάθε επιχείρηση πρέπει να συγκεντρώνει και να παρουσιάζει πληροφορίες τόσο µε βάση την γεωγραφική της 
δραστηριότητα (γεωγραφικοί τοµείς), όσο και µε βάση την επιχειρηµατική της δραστηριότητα (επιχειρηµατικοί τοµείς). 
Κάθε επιχείρηση µε βάση τα ειδικά της χαρακτηριστικά θα πρέπει να αξιολογήσει και να επιλέξει µεταξύ του 
γεωγραφικού και του επιχειρηµατικού τοµέα και να καθορίσει ποιος είναι ο πρωτεύοντας τοµέας. Η επιλογή αυτή είναι 
σηµαντική και κατά συνέπεια η πηγή και η φύση των κινδύνων και των αποδόσεων µιας επιχείρησης, καθορίζουν εάν η 
πρωτεύουσα πληροφόρηση θα είναι κατά επιχειρηµατικούς ή κατά γεωγραφικούς τοµείς. 

Η Εταιρία έχει έδρα στην Αθήνα, και σαν στόχο έχει την εκτροφή και πάχυνση ιχθύων στις νήσους Εχινάδες του Ιονίου 
πελάγους. 

6.  Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρία  ιδρύθηκε και έκανε έναρξη εργασιών µε την νοµική µορφή ΕΠΕ στις 23/12/2002  µε έδρα  το Αγρίνιο. Στις 
5/10/2007 βάσει απόφασης του Νοµάρχη Αιτ/νίας µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρία και καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιριών µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 64347/10/Β/07/15 ως Ιχθυοτροφεία Εχινάδων Ανώνυµη 
Εταιρία. Στις 11/2/2008 έγινε µεταφορά της έδρας της εταιρίας στην Αθήνα στη διεύθυνση Ναυάρχου Νικοδήµου 30 
Αθήνα ΤΚ 105 56.          

Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το καταστατικό, είναι: 
 α) Η εκτροφή σε πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισµών. 

β) Η ίδρυση και λειτουργία σταθµών παραγωγής και εµπορίας γόνου ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισµών. 

γ) Η εισαγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών και η ίδρυση εργοστασίου παραγωγής τους.   

δ) Η παραγωγή και εµπορία εξοπλισµού ιχθυοκαλλιεργειών και υδατοκαλλιεργειών εν γένει. 

ε) Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου συσκευασίας για την τυποποίηση-συσκευασία προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 
και αλιείας και η βιοµηχανική επεξεργασία αλιευτικών προϊόντων. 

στ) Η διακίνηση και η εµπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό νωπών, κατεψυγµένων και µεταποιηµένων αλιευµάτων. 

ζ)  Η παροχή έργου εκπαίδευσης και υπηρεσιών ή επινοικίαση των εγκαταστάσεων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

η) Η έρευνα ανάπτυξη και µεταφορά της σχετικής τεχνολογίας από το εσωτερικό ή εξωτερικό και η διάθεση της στην 
αγορά.   

Η Ιχθυοτροφεία Εχινάδων ΑΕ είναι θυγατρική της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 100 %.  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στις 14 Μαρτίου 2009 

 

 

7. Λογιστικές Αρχές 
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7.1 Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 ( σε αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης 
∆εκεµβρίου 2007) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 18/03/2009. 

7.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Ιχθυοτροφεία Εχινάδων Α.Ε. µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2008 καλύπτουν την 
περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2008, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως ακριβώς και της µητρικής εταιρίας  ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µια σειρά από καινούρια ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΑ) και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα οποία 
σε συνδυασµό µε τα µη αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία 
αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". Ο όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 Ιανουαρίου 
2005. 

7.3 Λογιστικές Αρχές  
7.3.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2008) 

Στην τρέχουσα χρήση ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν προέβησαν σε αλλαγή λογιστικών πολιτικών και δεν υιοθετήθηκαν 
άλλα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες.  

7.3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ 
και δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο. 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2008 αλλά δεν έχουν εφαρµογή στον 
Όµιλο. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 11 : ∆.Π.Χ.Α. 2 - Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων 

του Ίδιου Οµίλου 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα 
πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 
Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. 

Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, 
στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και 
αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 

Παρόλο που η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 11 επικεντρώνεται σε πληρωµές στο προσωπικό βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους η 
λογική της µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες παρόµοιες συναλλαγές µε προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι 
οντότητες οφείλουν να εφαρµόζουν την παρούσα ∆ιερµηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 
2008,ή µεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Εάν µία οντότητα εφαρµόζει την 
παρούσα διερµηνεία για µία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2008, πρέπει να το γνωστοποιήσει. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12: Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του δηµοσίου 
τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού 
τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της 
υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη 
υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρµόζεται µόνο για συµφωνίες µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στις οποίες ο 
διαχειριστής χρησιµοποιεί την υποδοµή. ∆εν καλύπτει, λοιπόν, συµβάσεις εκχώρησης µεταξύ επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τοµέα. 

Ο Οδηγός Εφαρµογής της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθµιστικές αρχές ή ο έλεγχος της υπηρεσίας δεν 
προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιµολόγησης ή του τρόπου χρήσης της υποδοµής. Γι αυτό τον 
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λόγο υποκειµενική κρίση απαιτείται για ορισµένες περιπτώσεις προκειµένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον 
σκοπό της ∆ιερµηνείας. 

Συµφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύµφωνα µε τα υπόλοιπα 
∆.Π.Χ.Α. . Συµφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδοµή είναι πιθανό να οδηγούν σε αναγνώριση των 
περιουσιακών στοιχείων της σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 ή να αποτελούν µίσθωση (σύµφωνα µε την Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 4). 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Νωρίτερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η αναδροµική εφαρµογή της απαιτείται κατά την µετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε 
αυτή την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδροµική εφαρµογή είναι ανέφικτη. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14: ∆.Λ.Π. 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις 

Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης (οι οποίες 
συνήθως επιβάλλονται από νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισµένων 
παροχών Το θέµα µελέτης της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 σχετίζεται µόνο µε περιορισµένες περιπτώσεις προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε 
ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Μεταξύ άλλων θεµάτων, ασχολείται ειδικά µε την έννοια «διαθέσιµο» που 
χρησιµοποιείται στο ∆.Λ.Π. 19. Γενικά, η ∆ιερµηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονοµικό όφελος είναι διαθέσιµο εάν η 
επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωµα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισµό του 
προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονοµικά οφέλη 
είναι άµεσα αναγνωρίσιµα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή από το πώς προτίθεται να χρησιµοποιήσει το τυχόν 
πλεόνασµα. Η ∆ιερµηνεία επιπλέον ασχολείται µε τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
χρηµατοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 
εφαρµόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 δεν 
απαιτεί πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η εφαρµογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η 
∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή. 

Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 και στο ∆.Π.Χ.Α. 7 – Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών 

Στοιχείων 

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την επαναταξινόµηση από την κατηγορία 
επενδύσεων προς εµπορία σε άλλες κατηγορίες, µη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς 
και την επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση στα 
δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 7 απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις οργανισµών που εφαρµόζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39. 

7.3.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα  τα οποία δεν έχουν ακόµα 
τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί.  

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα 
έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τις 
οποίες ο όµιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει: 

Συνοπτικά τα οι ανωτέρω διερµηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 

∆.Λ.Π. 23: Κόστος ∆ανεισµού  

Το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισµού που 
αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου 
είναι ότι απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία 
επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου. 

Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζονται µε πάγια στοιχεία 
που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε µεγάλες ποσότητες 
συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση 
ή πώληση. 
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Το αναθεωρηµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για κόστη δανεισµού σχετιζόµενα µε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν 
τις προϋποθέσεις και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρµογή 
του επιτρέπεται. 

∆.Λ.Π. 1: Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της καθαρής 
θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους µετόχους µε την ιδιότητά τους ως µέτοχοι (π.χ. µερίσµατα, αυξήσεις 
κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωµένη 
έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή γνωστοποίησης 
συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ 
οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και 
λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 εφαρµόζονται αναδροµικά (∆.Λ.Π. 8.19 (β)). 
Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που 
συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν αναµένει 
σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ντου Οµίλου από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και 
διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 

Η επίδραση από την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 23 δεν έχει ακόµα προσδιορισθεί. Όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους 
δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Αυτό αναµένεται να 
επηρεάσει την επιµέτρηση των παγίων που είναι εσωτερικώς δηµιουργούµενα στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνας και 
ανάπτυξης του Οµίλου. Η µέχρι τώρα εφαρµοζόµενη πολιτική αφορούσε στην άµεση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων 
χρήσης µε το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης 
των εξόδων αυτών θα επηρεάσει κατά βάση την χρονική στιγµή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο 
παρουσίασης του εξόδου αυτού (χρηµατοοικονοµικό κόστος έναντι αποσβέσεων). 

Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών  

Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου 
σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς 
τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 2 δε θα 
έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. 

∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων  

Το αναθεωρηµένο πρότυπο εφαρµόζεται για συνενώσεις επιχειρήσεων που συµβαίνουν την 1 Ιουλίου 2009 ή 
µεταγενέστερα και εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία αυτή και έπειτα. Το αναθεωρηµένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις 
λογιστικές απαιτήσεις για τις συνενώσεις επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζει να απαιτεί την εφαρµογή της µεθόδου αγοράς 
(Purchase Method) και έχει σηµαντική επίδραση στις συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες θα συµβούν την 1 Ιουλίου 
2009 ή µεταγενέστερα. 

∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για επενδύσεις σε θυγατρικές 

επιχειρήσεις  

Το αναθεωρηµένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν την απώλεια ελέγχου σε µια 
θυγατρική καθώς και αλλαγές που αφορούν το χρηµατοοικονοµικό κόστος στις θυγατρικές. Η διοίκηση εκτιµά ότι το 
αναθεωρηµένο πρότυπο δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και ∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων 

Τροποποιήσεις στα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο “puttable” 
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Με βάση τη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια, ορισµένα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την 
ρευστοποίηση µιας επιχειρηµατικής οντότητας να καταταχθούν ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων 

Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα ανωτέρω µέσα που έχουν 
καταταχθεί ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32 εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 
Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

∆.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίµηση   

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης  

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον 
πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου.  

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/07/2009.  

Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 

Η IASB προχώρησε µέσα στο 2008 στην έκδοση «Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης 2008». Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2009 ή 

µεταγενέστερα. Πρόκειται για Μικρές τροποποιήσεις που έχουν γίνει σε αρκετά Πρότυπα αλλά η ∆ιοίκηση της εταιρείας 

εκτιµά ότι η επίδραση δε θα είναι σηµαντική στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών  

Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες µιας 
επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» 
τα οποία ο πελάτης µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή 
προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά δύνανται να εφαρµόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο 
µέρος. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων πιστότητας πελατών που µία 
επιχείρηση µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας συναλλαγής πώλησης. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 θα 
εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. Η αναδροµική εφαρµογή της 
∆ιερµηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρµογή της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 

• Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 ή του ∆.Λ.Π. 18. 

• Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε αυτά 
εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω υπεργολάβων. 

Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 
Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνουν την παράδοση και 
άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 



 

 Οικονοµικές Καταστάσεις για την  περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2008                          14 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 
Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων. Αλλαγές στις λογιστικές πολίτικές θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 8. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εξωτερικού µπορεί να κατέχονται άµεσα από µία µητρική 
επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά µε 
τη φύση των αντισταθµιζόµενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο για το 
οποίο έχει προσδιοριστεί σε µία σχέση αντιστάθµισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια 
στα αποτελέσµατα ως προσαρµογές ανακατάταξης, µε τη διάθεση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εξωτερικού 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που προέρχεται 
από µία καθαρή επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις 
της λογιστική αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39. Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται µόνο σε αντισταθµίσεις 
καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρµογή σε άλλους τύπους 
λογιστικής αντιστάθµισης, όπως για παράδειγµα για αντισταθµίσεις εύλογης αξίας ή ταµειακών ροών. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού» 
εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/10/2008. Νωρίτερη εφαρµογή της 
∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της επιχείρησης. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17. ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του 
ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα 
µερίσµατα. 

Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα 
µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα µετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές µεταξύ 
της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων 
µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 «∆ιανοµές µη Ταµειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρµόζεται από τις 
επιχειρήσεις µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της 
∆ιερµηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των 
Οικονοµικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρµόζει το ∆.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ∆.Λ.Π. 27 
(όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το ∆.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα ∆ιερµηνεία). Η 
αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας δεν επιτρέπεται. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 

Η Ε∆∆ΠΧΑ εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει 
τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει από ένα πελάτη της 
µέρος ενσώµατων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή 
πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα παροχή ηλεκτρισµού ή νερού. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη µε το 
δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα).  

Η Ε∆∆ΠΧΑ αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου, την αναγνώριση 
και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει η εξακρίβωση της 
υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο καθώς και τον τρόπο 
αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται από τους πελάτες.  
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Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µελλοντικά για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009.  

Ο Όµιλος δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 

7.3.4 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις. 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα 
δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. 
Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης 
οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου . Τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην 
εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά 
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την 
χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 

Κρίσεις 

Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση του Οµίλου (εκτός των κρίσεων που συνδέονται µε εκτιµήσεις οι 
οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται µε:  

Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων  

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη ως τη 
λήξη, κατεχόµενη για εµπορικούς σκοπούς, αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή διαθέσιµη 
προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούµενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν 
πληρούνται τα κριτήρια του ∆ΛΠ 39 και συγκεκριµένα το κατά πόσο ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να 
τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. 
Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιµες και αξιόπιστες 
εύλογες αξίες και οι µεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαµβάνονται στο κέρδος ή στη ζηµιά στους λογαριασµούς της 
διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Όλες οι άλλες 
επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση. 

Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων  

Η κρίση της διοίκησης αναφορικά µε την εκτίµηση για ανακτησιµότητα των απαιτήσεων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο 
για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή µη και την επιµέτρηση τυχόν αποµείωσης της αξίας τους. 

Κατά πόσο µια µίσθωση που συνάπτεται µε έναν εξωτερικό εκµισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή 

χρηµατοδοτική. 

Η αξιολόγηση τέτοιων συµβάσεων δεν εναπόκειται µόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην 
αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαµβάνονται υπόψη γεγονότα 
όπως ο χρόνος της µίσθωσης, η υπολειπόµενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράγοντες. 

Εκτιµήσεις και υποθέσεις   

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές µας καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας από εµάς να σχηµατίζουµε υποθέσεις σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες 
δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Μία 
λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας 
και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως 
αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο 
όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην 
εµπειρία, σε συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες 
συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον 
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• Φόροι εισοδήµατος. Η αξιόπιστη επιµέτρηση των φόρων εισοδήµατος βασίζεται σε εκτιµήσεις τόσο του 
τρέχοντος όσο και του αναβαλλόµενου φόρου. Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για 
αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου, βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον 
φόροι. 

• Επισφαλείς απαιτήσεις. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των στατιστικών 
στοιχείων που διατηρεί η εταιρεία και ο Όµιλος, αναφορικά µε τον κίνδυνο απαιτήσεις να µην ανακτηθούν ή σε 
γεγονότα ειδικών και πολύ αναλυτικών ελέγχων των πελατών µας από τµήµα πιστωτικού ελέγχου. 

• Ενδεχόµενα γεγονότα. Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη 
πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την 
οικονοµική θέση του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία 
που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους 
κανονισµούς. 

• Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων. Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων 
στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η ∆εκεµβρίου 2008 η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές 
αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα 
αναλύονται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα, ωστόσο, 
είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθµιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισµικό και το 
µηχανογραφικό εξοπλισµό. 

7.4 Σύνοψη Λογιστικών Πολιτικών  
7.4.1 Γενικά  

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω ότι χρησιµοποιούνται λογιστικές εκτιµήσεις και 
υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην 
καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι 
πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

Ενοποίηση 

Η Εταιρία Ιχθυοτροφεία Εχινάδων A.E, ως θυγατρική µε ποσοστό συµµετοχής 100%, συµµετέχει στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της ΣΕΛΟΝΤΑ  Α.Ε.Γ.Ε, µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών 
δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται 
υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται 
πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύει να ενοποιείται από την 
ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις.  Το κόστος 
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Η εταιρία δεν έχει στην 
κατοχή της ενσώµατα πάγια. 

Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµιές 
αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 
ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της 
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λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, 
προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα. 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσµες 
µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας.  

Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους 
φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν 
στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. 
Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου 
που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται 
απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου 
και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 
 
 Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που 
εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. 
Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 
µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν 
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.   

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας 
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν 
µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των 
προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του 
ισολογισµού χρήση. Ο φορολογικός συντελεστής µε τον οποίο προσδιορίστηκαν οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανέρχεται στο 29%, ο οποίος αποτελεί τον φορολογικό συντελεστή της χρήσης 2006.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε 
θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών 
ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
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Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο την αποζηµίωση συνταξιοδότησης του προσωπικού 
όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όταν 
η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

7.5 ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Η Εταιρία Ιχθυοτροφεία Εχινάδων A.E, ως θυγατρική µε ποσοστό συµµετοχής 100%, συµµετέχει για πρώτη φορά στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 

7.6 Ενσώµατα Πάγια 

  

 Μηχ/κος εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα

Επιπλα & 

λοιπός 

Εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) 

την 1η Ιανουαρίου 2008 758.331,68 178.396,08 19.502,26 956.230,02
Προσθήκες 11.819,66 5.570,00 1.150,00 18.539,66
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 0,00
Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) 

την 31η ∆εκεµβρίου 2008 770.151,34 183.966,08 20.652,26 974.769,68

Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 

2008 -307.145,84 -54.702,41 -8.743,52 -370.591,77
Προσθήκες -128.378,02 -21.904,52 -3.581,01 -153.863,55
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 0,00
Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 31η 

∆εκεµβρίου 2008 -435.523,86 -76.606,93 -12.324,53 -524.455,32
Λογιστική αξία 31/12/2008 334.627,48 107.359,15 8.327,73 450.314,36  

  

7.6.1 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί των Παγίων ή ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

7.7 Αναβαλλόµενη φορολογία 

 Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα 
να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 
αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Tα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

Μη Κυκλοφορούντα στοιχεία Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση
Από Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης που δεν

αναγνωρίζονται σαν Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 3.896,16 15.818,29

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.523,98

Κυκλοφορούντα Στοιχεία

Αποθέµατα 190.281,10

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 280,90 398,04
Σύνολο 3.523,98 194.458,16 16.216,33

31/12/2008 31/12/2007
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7.8 Βιολογικά περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού 

 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41. Τα βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία αφορούν τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας γόνο – ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην παραγωγική 
διαδικασία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και είναι τα αποθέµατα γόνου και ψαριών, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής σε εξέλιξη. Ακολουθεί πίνακας συµφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων της 31/12/2008: 
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2007 -1.192.400,15 
Αγορές Κατά την ∆ιάρκεια της Χρήση -195.103,86 
Πωλήσεις Κατά την ∆ιάρκεια της Χρήσης 390.555,13

Κέρδη Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των 

Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/12/2008 3.603.628,20

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.20082.606.679,32
 

 
Ο διαχωρισµός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στον Ισολογισµό, γίνεται µε βάση το µέσο βάρος των 
αποθεµάτων ιχθύων και, κατατάσσονται τα κάτω των 200 γραµµαρίων ψάρια και ο γόνος προς ιδιόχρηση σε βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού, και τα άνω των 200 γραµµαρίων ψάρια, σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού. 

  

 
7.9 Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 

Οι Πελάτες και οι λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Πελάτες 1.611,66 1.611,66
Επιταγές Εισπρακτέες 0,00

Μείον;Προβλέψεις Αποµειώσεις 0,00

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 1.611,66 1.611,66

ΕΤΑΙΡΙΑ

  

 

7.9.1  Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 

 

31/12/2008 31/12/2007
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 127.515,00 50.407,66
Παρακρατηθέντες φόροι 113,40 118.561,10
∆ιάφοροι Χρεώστες 0,00 5.500,00
Προπληρωµένα έξοδα χρήσης 40,21
Σύνολο 127.668,61 174.468,76

ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

  

7.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν τα εξής: 
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31/12/2008 31/12/2007
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 289,54 160.161,61
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 29.857,74 61.570,62
Σύνολο 30.147,28 221.732,23

ΕΤΑΙΡEΙΑ

 

  

7.11  Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

31/12/2008 31/12/2007
Προµηθευτές 88.688,89 220.209,81
Προκαταβολές πελατών 1.246.237,38 364.054,33
Επιταγές πληρωτέες 274.043,02 673.092,90
Σύνολο 1.608.969,29 1.257.357,04

ΕΤΑΙΡEΙΑ

 

  

7.12 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

31/12/2008 31/12/2007
∆ιάφοροι πιστωτές 19.959,99 20.713,54
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 604,19
Υποχρεώσεις από φόρους 176.246,89 1.669,63
∆εδουλευµένα έξοδα 4.078,88
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταµεία 9.950,45 12.903,00
Σύνολο 210.840,40 35.286,17

ΕΤΑΙΡEΙΑ

 

 

7.13 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

 

31/12/2008 31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 307.066,94 -129.791,00
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 153.863,55 370.591,77

Αποτελέσµατα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και 

ζηµιές)επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 34.352,66 35.339,80

Πλέον/µείον προσαρµογές για 

µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων -1.410.044,90 -1.196.634,42
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων 36.724,82 -192.446,75
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 904.572,88 1.298.390,02
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καρταβεβληµένα-34.352,66 -35.339,80

Σύνολο εισροών /εκροών από 

λειτουργικές δραστηριότητες -7.816,71 150.109,62  
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7.14 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Έχουν γίνει προσφυγές κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για αποφάσεις επιβολής Προστίµου ΦΠΑ-ΚΒΣ & Φύλλων ελέγχου 
Φορολογίας Εισοδήµατος διαχειριστικών περιόδων 2005-2006.  

  

7.15 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι ανέλεγκτες  φορολογικά χρήσεις για την εταιρία Ιχθυοτροφεία Εχινάδων ΑΕ στις 31.12.2008 είναι δύο η χρήση του  
2007 και του 2008. 

  

7.16 Μεταβολή σε λογιστικές εκτιµήσεις 

∆εν σηµειώθηκε καµία µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή στις λογιστικές εκτιµήσεις. 

  

7.17 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Η εταιρία  απασχολούσε  προσωπικό  για το 2008 πέντε (5) άτοµα . 

  

7.18 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Αθήνα 18 Μαρτίου 20009 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ  

Βασίλης Κ. Στεφανής 

Ο ∆/νων Σύµβουλος 

Ιωάννης Κ. Στεφανής 

Για το Λογιστήριο 

Παναγιώτης Γ. Καράµαλης  

 


