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I. ΔΛΓΗΑΚΔΠΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
(ΞΔΟΗΝΓΝ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 30 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 2012)

Οη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2012 – 30/09/2012,
εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ Α.Δ.Γ.Δ.» ηελ 29.11.2012 θαη
έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηελ δηεχζπλζε

www.selonda.com θαη

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Υ.Α., φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο
ηεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ Σχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,

ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ

ζηνλ αλαγλψζηε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.

Βαζίιεηνο Θ. ηεθαλήο
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ Α.Δ.Γ.Δ.
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ΠΡ. Δπηιεγκέλεο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηώζεηο ( Όκηινο )
1. Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο
Ζ κεηξηθή εηαηξία «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ Α.Δ.Γ.Δ.» Δηαηξία ηδξχζεθε ην 1990 κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο
αλψλπκεο εηαηξίαο θαη ηελ επσλπκία

“ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΧΡΓΗΘΧΛ

ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΧΛ” (ΦΔΘ 4511/31.12.90). Πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ “Ηρζπνηξνθεία
ΔΙΟΛΣΑ Δ.Π.Δ.” θαη “ΔΙΟΛΣΑ Ηρζπνηξνθηθή Δ.Π.Δ.” θαη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαηξνπή ηεο θάζε κία απφ
απηέο ζε αλψλπκε εηαηξία. Ζ Δηαηξεία έρεη έδξα ην Γήκν Αζελαίσλ, Λαπάξρνπ Ληθνδήκνπ 30, ε δηάξθεηά
ηεο αξρηθά νξίζζεθε ζε 50 έηε, ην site είλαη www.selonda.com θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ (θαηεγνξία Κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο). Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 29ε Λνεκβξίνπ 2012.
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο είλαη ζηα γξαθεία ηεο Αζήλαο ζηελ
Πιάθα, Λαπάξρνπ Ληθνδήκνπ 30.
Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Οκίινπ βξίζθνληαη, ζηελ πεξηνρή Καλάγνπιε ηνπ Λ.
Φσθίδνο (πξψελ RIOPESCA AE.B.E.), 520ρικ. απφ ηελ Αζήλα, ζηελ πεξηνρή Ισξίδα αγηάδαο ηνπ Λ.
Θεζπξσηίαο (πξψελ ΣΡΗΣΧΛ Α.Δ.Η) , ζηα Φαρλά Λ. Δπβνίαο, ζηελ Ιάξπκλα Φζηψηηδαο θαη ζηελ πεξηνρή
Παιαηφινπηξνο, ηνπ Λ. Ιέζβνπ.
Οη ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο βξίζθνληαη ζηνλ Όξκν ειφληα, Λήζν Πέηξν, Λήζν Οβξηφ (Λνκνχ
Θνξηλζίαο), Όξκν Βνπξιηάο , Λήζν Πιαηεηά (Λνκνχ Αξγνιίδαο) ,ζηε ζέζε Οξζνιίζη, Φνπζθί θαη Θαιακάθη
(Λνκνχ Αξθαδίαο), ζηνλ Όξκν Θνχξακν, αγηάδα θαη Παγαληά (Λνκνχ Θεζπξσηίαο) ζηνλ Αζηαθφ
Αηησιναθαξλαλίαο, ζηηο λήζνπο Δρηλάδεο (Λνκνχ Θεθαιιελίαο), ζηελ Ιέξν θαη ζηελ Θάιπκλν(λνκνχ
Γσδεθαλήζνπ),ζηελ ζέζε Αγξηιηά, Παιαηφινπηξνο θαη θαινρψξη (λνκνχ Ιέζβνπ), ζηελ Ιάξπκλα (λνκνχ
Φζηψηηδνο),ζην Πφξην Κπνχθαιν (λνκνχ Δπβνίαο) . Ιφγσ ησλ θνηλψλ εθηξνθψλ κε άιινπο παξαγσγνχο
έρεη αλαπηχμεη κνλάδεο εθηξνθήο ζηνλ Αζηαθφ – Αηησιναθαξλαλίαο, ζηελ Θάιπκλν θαη ζηελ Δχβνηα.
ηηο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη ζπζθεπαζηήξηα θαη κνλάδεο ηππνπνίεζεο ζηελ Λέα Δπίδαπξν
Αξγνιίδαο,

ζην Θξαλίδη Αξγνιίδνο, θαη ζηελ αγηάδα Θεζπξσηίαο. Δπίζεο ε δηαλνκή-δηάζεζε πξνο ηελ

Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ γίλεηαη βαζηθά απφ εγθαηαζηάζεηο εηαηξείαο logistic ζηνλ Αζπξφππξγν.
Ζ Κεηξηθή Δηαηξεία κε ηελ απφ 21/03/2012 απφθαζε ηεο Γ.. ησλ κεηφρσλ νινθιήξσζε ηελ ζπγρψλεπζε
πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξσλ 68 παξ. 2 , 69-77α ηνπ ΘΛ 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ
λ. 2166/93, κε απνξξφθεζε ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ «INTERFISH ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΑΛΧΛΤΚΟ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», «ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΥΗΛΑΓΧΛ
ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη «ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ ΑΛΧΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ
ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (απνξξνθψκελεο εηαηξείεο) απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ
ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΧΡΓΗΘΧΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΧΛ» (απνξξνθψζα).
Ζ κεηξηθή εηαηξία «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ Α.Δ.Γ.Δ.» κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΙΟΛΣΑ ΑΔ» κε
δξαζηεξηφηεηα ηελ παξαγσγή-εθηξνθή πξντφλησλ κεζνγεηαθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο (γφλν, ςάξη) έρεη ηηο
θαησηέξσ ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο :
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Θπγαηξηθέο:
AQUAVEST ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ EΞΔΛΓΠΔΩΛ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΩΛ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΩΛ
ΑΘΗΛΖΡΩΛ, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 100% . Ζ εηαηξεία Ζ AQUAVEST ηδξχζεθε ην 1989. Βαζηθή
δξαζηεξηφηεηά ηεο απνηειεί ε παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε πινπνίεζε επελδχζεσλ ζε
εηαηξίεο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ
SELONDA INTERNATIONAL LTD, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 100%. H εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1996
σο ηδησηηθή εηαηξία ζχκθσλα κε ην Λφκν πεξί Δηαηξηψλ θαη κε έδξα ηε λήζν Jersey (Σδέξζευ) ζηελ πεξηνρή
ησλ Channel Islands ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Αληηθείκελν ηεο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε νπνηνλδήπνηε
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ.
ΑΘΝΑΛΔΡ Α.Δ. κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 89,32% θαη έκκεζεο 1,10%. H εηαηξεία ηδξχζεθε ην
1999. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζήκεξα είλαη ε ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ή ε ίδξπζε
θνηλνπξαμηψλ, θαη νη κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ έξεπλαο ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα.
BLUE WATER FLAT FISH LTD (Β.F.F.) κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 72,40% θαη έκκεζεο 10,29%. H
εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1999 θαη έρεη έδξα ζην North Linconshire ηεο Οπαιίαο. Ζ BFF είλαη παξαγσγηθή
εηαηξία εθηξνθήο ηνπ ςαξηνχ κε ηελ νλνκαζία «turbot- Kαιθάλη» θαη ιαβξαθηνχ θαζψο θαη παξαγσγήο
γφλνπ.
ΞΝΙΔΚΑΟΣΑ ΔΞΗΓΑΟΝΠ Α.Δ. κε πνζνζηφ έκκεζεο ζπκκεηνρήο 69,30%. H εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1986.
Αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο είλαη ε εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ θαη ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ.
ΘΑΡΑΓΡΗΘΑ ΞΑΟΘΑ Α.Δ. κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 90,94%. Ζ Δηαηξία, ηδξχζεθε ην 2005 , κε
αληηθείκελν ηελ ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε θαηαδπηηθψλ πάξθσλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
ΒΗΙΙΑ ΞΟΔΠΗΔ ΑΔ κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 100%. Ζ Δηαηξία, ηδξχζεθε ην 1990 κε ζθνπφ ηελ
ίδξπζε θαη αγνξά εθκεηάιιεπζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή μελνδνρείσλ, κνηέιο, κπαλγθαιφνπο,
θάκπηλγθο, δηακεξηζκάησλ θαη βηιιψλ επί ηδηφθηεησλ ή κε αθηλήησλ φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζην
θαηαζηαηηθφ ηεο.
ΞΔΟΠΔΠ ΞΟΝΪΝΛΡΑ

ΔΗΓΗΘΖΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Α.Β.Δ.Δ, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 41,34%. Ζ

Δηαηξία ηδξχζεθε ην έηνο 1968, κε θχξην ζθνπφ ηελ παξαζθεπή θαη ε δηάζεζε παληφο είδνπο θηελνηξνθψλ,
πηελνηξνθψλ, ηρζπνηξνθψλ θαη ηξνθψλ γηα νηθηαθά δψα (pet) θαζψο θαη ηελ εκπνξία απηψλ, θαζψο θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε ηρζπνηξνθείσλ.
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 89,32%. Ζ Δηαηξία ηδξχζεθε ην
1992, έρεη έδξα ζηελ Αγγιία-Οπαιία θαη είλαη εηαηξεία κειεηψλ, θαηαζθεπήο - ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο
ζπζηεκάησλ λεξνχ.
URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS (πξώελ Fjiord Marin Turkey )κε πνζνζηφ άκεζεο
ζπκκεηνρήο 79,02%. Ζ Δηαηξία, ηδξχζεθε ην 1995 θαη έρεη έδξα ην Bodrum ζηελ Σνπξθία κε αληηθείκελν ηελ
εθηξνθή θαη δηάζεζε κεζνγεηαθψλ εηδψλ ςαξηψλ θαζψο θαη ηελ παξαγσγή γφλνπ.
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Ππλδεδεκέλεο:
BLUE FIN TUNA HELLAS ΑΔ κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 25,00%. Ζ Δηαηξία ηδξχζεθε ην 2003 κε
αληηθείκελν ηελ ζπιινγή δσληαλψλ ςαξηψλ ηφλνπ θαη ηελ εθηξνθή-πψιεζε ηνπ ςαξηνχ ηφλνπ.
ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΛΝΡΗΝ ΔΒΝΗΑΠ Η, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 95,00%. Ζ Θνηλνπξαμία ηδξχζεθε
ην 2005 κε έξγν ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε κνλάδαο εθηξνθήο ηρζχσλ.
ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΑΙΚΛΝ κε πνζνζηφ έκκεζεο ζπκκεηνρήο 90,33%. Ζ Θνηλνπξαμία ηδξχζεθε ην 2004
κε έξγν ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε κνλάδαο εθηξνθήο ηρζχσλ.
ΑΠΡΟΑΗΑ ΑΔΒΔ κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 35,00%. Ζ Δηαηξία ζπζηήζεθε ην 2005 κε ζθνπφ ηελ
παξαγσγή - δηάζεζε θαη εκπνξία (εηζαγσγή – εμαγσγή) ηρζπνηξνθψλ, δσνηξνθψλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ
δηαηξνθήο δψσλ.
ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΚΑΟΚΑΟΗ κε πνζνζηφ έκκεζεο ζπκκεηνρήο 30%. Ζ Θνηλνπξαμία ηδξχζεθε ην 2011 κε
έξγν ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε κνλάδαο εθηξνθήο ηρζχσλ.
EUROFISH GB LTD, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 30,00%. Ζ Δηαηξία έρεη έδξα ζηελ Αγγιία-Οπαιία θαη
είλαη εκπνξίαο ηρζχσλ θαη ηξνθίκσλ γεληθφηεξα.
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2. Ξξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο
Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 01.01.2012-30.09.2012 (εθεμήο νη «νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(«Γ.Π.Υ.Α.») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ι.Π. 34 «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Αλαθνξά». Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ
ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή
γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) ζε
εχινγεο αμίεο κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο, ηελ αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη
ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο I.A.S.B.
Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε απηέο ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα
δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2011.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Π.Υ.Α.) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ
θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 2.2.
Οη

ελδηάκεζεο

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

ηεο

δεκνζηνπνίεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 29

πεξηφδνπ
ε

01/01/2012-30/09/2012

εγθξίζεθαλ

πξνο

Λνεκβξίνπ 2012.

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2011 θαη έρνπλ
εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο απφ ηηο παξαθάησ αιιαγέο.

2.1 Αιιαγέο ζηηο Ινγηζηηθέο Αξρέο
2.1.1

Λέα πξόηππα, δηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα

νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.
Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2012 ή κεηαγελέζηεξα. Σα
ζεκαληηθφηεξα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο:


Ρξνπνπνηήζεηο ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο
γλσζηνπνηήζεηο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011)
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θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ λα βειηηψζνπλ
ηελ θαηαλφεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ νπνηνλδήπνηε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ νληφηεηα
πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ε
ηξνπνπνίεζε απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα δπζαλάινγν πνζφ ησλ
ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή
δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ Όκηιν. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ
Λνέκβξην ηνπ 2011.
2.1.2 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα
νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα
ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα:


Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 12 «Αλαβαιιόκελνο Φόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 01/01/2012)

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο». Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη ρξήζηκεο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
απνηηκψκελα ζηηο εχινγεο αμίεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΠ 40 «Δπελδπηηθά αθίλεηα» ηα νπνία
αλαθηψληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ή κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε
δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ Όκηιν.


Ρξνπνπνίεζε

ζην

Σξεκαηννηθνλνκηθήο

ΓΞΣΑ

1

Αλαθνξάο»

«Ξξώηε
-

Δθαξκνγή

Έληνλνο

ησλ

Γηεζλώλ

ππεξπιεζσξηζκόο

/

Ξξνηύπσλ

Αθαίξεζε ησλ

ζηαζεξώλ εκεξνκεληώλ αλαθνξηθά κε ηνπο πηνζεηνύληεο γηα πξώηε θνξά ηα ΓΞΣΑ
(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011)
Οη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο» εθδφζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010. Οη ηξνπνπνηήζεηο αληηθαζηζηνχλ αλαθνξέο ζε ζηαζεξέο
εκεξνκελίεο αλαθνξηθά κε ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ κε ηνλ νξηζκφ ηεο «εκεξνκελίαο
κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ». Οξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ην πψο κία επηρείξεζε παξνπζηάδεη ηηο
Οηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ κεηά απφ κία πεξίνδν, πνπ ε επηρείξεζε δελ κπνξνχζε
λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηαηί ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα ππφθεηλην ζε ζνβαξφ
ππεξπιεζσξηζκφ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη απφ ηελ 01/07/2011. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή
επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ
εθαξκφδεηαη γηα ηνλ Όκηιν.


ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015)

Σν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 9
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά
Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». εκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε
πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα
απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
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απνηηκψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε
αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ.
Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο
επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα
επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9 φιεο νη επελδχζεηο ζε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ
επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε
θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Σν παξφλ
Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ
Όκηιν.


ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί»
(Joint Arrangements), ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο»,
ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο θαη
Θνηλνπξαμίεο» (εθαξκόδνληαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2013)

Σνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ
12. Σν ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη
ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ
27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηελ ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο
Κνλάδεο Δηδηθνχ θνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 11 «Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θνηλφ δηαθαλνληζκφ (joint
arrangement). Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ
Θνηλνχ Διεγρφκελεο Οηθνλνκηθέο Κνλάδεο – Κε Λνκηζκαηηθέο πλεηζθνξέο απφ Κέιε κίαο Θνηλνπξαμίαο». Σν
ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε Άιιεο Δπηρεηξήζεηο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο
απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Χο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Πξνηχπσλ, ην IASB
εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 27 κε ηίηιν ΓΙΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ην
ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 28 κε ηίηιν ΓΙΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο». Σα λέα Πξφηππα
έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ πξνγελέζηεξε
εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Σα πξναλαθεξζέληα Πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο
Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.


ΓΞΣΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δύινγεο Αμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013)

Σνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Σν ΓΠΥΑ 13
παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
εχινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια ΓΠΥΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ
απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη
ην ηη νξίδνπλ άιια Πξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ
αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Σν
λέν Πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν από
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πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Σν πξναλαθεξζέλ Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.


Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» – Ξαξνπζίαζε
ζηνηρείσλ ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012)

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ
Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ
ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ
Ηνχλην ηνπ 2012. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ Όκηιν.


Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013)

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΠ 19 «Παξνρέο ζε
Δξγαδφκελνπο». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζθνπφ έρνπλ λα βειηηψζνπλ ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη
γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Οη λέεο ηξνπνπνηήζεηο
έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 κε πξνγελέζηεξε
εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ
2012. Ο Όκηινο ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.


ΔΓΓΞΣΑ 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Ξαξαγσγηθή Φάζε ηνπ
Δπίγεηνπ Νξπρείνπ» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2013)

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 20. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε ε
παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη
λα απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο.
Ζ Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, κε
πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηνλ Όκηιν. Ζ
παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» – Ππκςεθηζκόο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014)

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά
Κέζα: Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ
αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ
Όκηιν.


Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» – Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013)

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο
ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΠΥΑ θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Οη ελ
ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013. Ζ
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παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ
εθαξκφδεηαη γηα ηνλ Όκηιν.


Ρξνπνπνίεζε

ζην

ΓΞΣΑ

1

«Ξξώηε

Δθαξκνγή

ησλ

Γηεζλώλ

Ξξνηύπσλ

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Θξαηηθά δάλεηα (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013)
Σνλ Κάξηην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηελ
κεηάβαζε. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή
δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ Όκηιν.


Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2009 - 2011 (έθδνζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 – νη
ηξνπνπνηήζεηο ηζρύνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2013)

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2009 - 2011», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε
5 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο
απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ
Οκίινπ. Οη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Δλνπνηεκέλεο

Νηθνλνκηθέο

Θαηαζηάζεηο,

Θνηλνί

Γηαθαλνληζκνί,

Γλσζηνπνηήζεηο

Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο: Νδεγόο Κεηάβαζεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10,
ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12) (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2013)
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ
κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ
ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο
γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο
ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12. Οη ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013. Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ Όκηιν. Οη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
2.2 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο δηνηθήζεσο
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη
νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά
εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηεο πεξηφδνπ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα
νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο
παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη
ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ
δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ.
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3.Αληηθείκελν Γξαζηεξηόηεηαο
θνπφο ηεο εηαηξίαο κε βάζε ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη:
1)θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη:
α)Ζ εθηξνθή ηρζχσλ ζε δηθέο ηεο ή μέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ε εκπνξία απηψλ εληφο ηεο Διιάδνο θαη ζην
εμσηεξηθφ, ε ζπκκεηνρή ζε φκνηεο ή παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο, ε παξαγσγή θαη πψιεζε γφλνπ ηρζχσλ θαη
θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηρζπνθαιιηέξγεηεο.
β) Ζ παξαγσγή ηρζπνηξνθψλ ζε δηθέο ηεο ή μέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ε εκπνξία απηψλ εληφο ηεο Διιάδνο
θαη ζην εμσηεξηθφ, ε ζπκκεηνρή ζε φκνηεο ή παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο, ε παξαγσγή θαη πψιεζε πξψησλ
πιψλ ηρζπνηξνθψλ θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά ησλ ηρζπνηξνθψλ.
γ) Ζ έξεπλα θαη ε αλάπηπμε θαη ε ζπκκεηνρή ζε επελδπηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα, ηελ ηρζπνγέλλεζε, ηηο ηρζπνηξνθέο θαη ηελ ηερλνινγία ηξνθίκσλ.
δ) ε αγνξά, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε αθηλήησλ.
ε) ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ αμηνπνίεζεο, ηνπξηζκνχ θαη
αλαςπρήο.
ζη)ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο νπνηαδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζρεηηθά κε ηελ
νξγάλσζε θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο.
2) Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξία κπνξεί:
α) λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε νπνηνδήπνηε εκεδαπφ ή αιινδαπφ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
πνπ επηδηψθεη έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο.
β) λα ζπκκεηάζρεη ζε άιιεο εκεδαπέο ή αιινδαπέο επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο, κε φκνην ή
παξεκθεξή ζθνπφ.
γ) λα παξέρεη εγγπήζεηο πξνο πάζεο θχζεσο πηζησηηθά ηδξχκαηα ππέξ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ ηνπ
Οκίινπ εηαηξεηψλ.
4. Πεκαληηθά γεγνλόηα
4.1 Ππγρώλεπζε Θπγαηξηθώλ Δηαηξηώλ
4. 1.1

Ηζηνξηθό Ππγρώλεπζεο

Κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ «ΗNTERFISH ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΑΔ»
(«Πξψηε

Απνξξνθνχκελε

Δηαηξεία»),

«ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ

ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ

ΑΔ»

(«Γεχηεξε

Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία»), «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΥΗΛΑΓΧΛ ΑΔ» («Σξίηε Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία») θαη
«ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ ΑΒΔΔ» («Σέηαξηε Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία») ηεο 9.12.2011
πξνηάζεθε ε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ εηαηξηψλ «ΗNTERFISH ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΑΔ»,
«ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ

ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ

ΑΔ»,

«ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ

ΔΥΗΛΑΓΧΛ

ΑΔ»

θαη

«ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ

ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ ΑΒΔΔ» ) (απφ θνηλνχ «νη Απνξξνθψκελεο Δηαηξείεο»), απφ ηελ ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ
ΔΙΟΛΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. κε ην ρέδην χκβαζεο πγρψλεπζεο ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηηο Έθηαθηεο Γεληθέο
πλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηελ 10.2.2012.
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ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ Α.Δ.Γ.Δ. ζηηο 21.03.2012
εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ «INTERFISH ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΑΔ»,
«ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ

ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ

ΑΔ»,

«ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ

ΔΥΗΛΑΓΧΛ

ΑΔ»

θαη

«ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ

ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ ΑΒΔΔ» (απνξξνθψκελεο εηαηξείεο) απφ ηελ ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ
(απνξξνθψζα), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξσλ 68 παξ. 2 , 69-77α ηνπ ΘΛ 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ
1-5 ηνπ λ. 2166/93.
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψζαο Δηαηξείαο ζα απμεζεί νλνκαζηηθά
θαηά ην πνζφ ησλ 6.953.590 € πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηζθεξφκελα κεηνρηθά θεθάιαηα ησλ Απνξξνθνχκελσλ
Δηαηξεηψλ, αθνχ αθαηξεζνχλ νη ζπκκεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο Δηαηξείαο ζηηο Απνξξνθνχκελεο Δηαηξείεο θαη
αλαιχεηαη σο εμήο:


ζηελ εηζθεξφκελε αμία ησλ Απνξξνθνχκελσλ Δηαηξεηψλ θαηά ην πνζφ ησλ 6.953.588,48€, θαη



ζηελ αχμεζε, γηα ιφγνπο ζηξνγγπινπνίεζεο, κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην
πνζνχ 1,52€.

Σν ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ κεηά ηελ παξαπάλσ αχμεζε
ζα αλέιζεη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 36.235.184 €, δηαηξνχκελν ζε 36.235.184 νλνκαζηηθέο θνηλέο κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00€ ε θάζε κία, νη νπνίεο ζα δηαλεκεζνχλ ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ σο αθνινχζσο:
I.

Οη κέηνρνη ηεο Πξψηεο Απνξξνθψκελεο (Interfish AE) ζα ιάβνπλ θαηά ζηξνγγπινπνίεζε
11.676.663 λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε
πνζνζηφ 32,23%.

II.

Οη κέηνρνη ηεο Σέηαξηεο Απνξξνθψκελεο (Fish Filet) ζα ιάβνπλ θαηά ζηξνγγπινπνίεζε
37.530 λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε
πνζνζηφ 0,10% θαη

III.

Οη κέηνρνη ηεο Απνξξνθψζαο Δηαηξείαο (ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ) ζε αληηθαηάζηαζε ησλ
ππαξρφλησλ ζα ιάβνπλ θαηά ζηξνγγπινπνίεζε 24.520.991 λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη
ζα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ 67,67%.

IV.

Γεδνκέλνπ φηη ε Απνξξνθψζα θαηέρεη ην 100% ηεο δεχηεξεο απνξξνθψκελεο θαη ηεο
ηξίηεο απνξξνθψκελεο, δελ πθίζηαηαη εχξνο ζρέζεο αμηψλ ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ θαη
ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηνπο.

Αλαιπηηθά, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ, ζηε
ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ, αλέξρνληαη ζηα παξαθάησ πνζνζηά:
Κέηνρνη κεηνςεθίαο ΗNTERFISH ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΑΔ
Κέηνρνη κεηνςεθίαο ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ ΑΒΔΔ
Κέηνρνη ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ

32,23%
0,10%
67,67%

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, εθδφζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία νη λένη ηίηινη κεηνρψλ, νη νπνίνη ζα
αληαιιαγνχλ κε ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ νη κέηνρνη ηεο πξψηεο απνξξνθψκελεο (ΗNTERFISH
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ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΑΔ), ηεο ηέηαξηεο απνξξνθψκελεο (ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ ΑΒΔΔ) θαη
ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο (ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ, εθθξάζζεθε γλψκε γηα ην εχινγν θαη ινγηθφ
ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή, ν νπνίνο θαη απνθάλζεθε φηη ε ζρέζε
αληαιιαγήο θαη ζπλεπψο ε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ, είλαη εχινγε θαη
ινγηθή, θαηφπηλ εθηηκήζεσλ ηεο αμίαο ησλ εηαηξηψλ κε γεληθά παξαδεθηέο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Ζ ηειηθή
ζρέζε αληαιιαγήο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Δηαηξίεο

4.1.2

ρέζε Αληαιιαγήο Παιηψλ Κεηνρψλ
πξνο Λέεο Κεηνρέο ειφληα

SELONDA

1,19 : 1

FISH FILLET

1,32 : 1

INTERFISH

1,58 : 1

Γηαδηθαζία Ππγρώλεπζεο

Ζ εηαηξία ειφληα δηαηεξεί ήδε ηνλ έιεγρν ζηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο θαη θαηέρεη ηα παξαθάησ πνζνζηά
ζπκκεηνρήο ζε θαζεκία εμ απηψλ:
Ξνζνζηό
Δηαηξία

Ππκκεηνρήο

INTERFISH A.E

36,34%

Fish Filet AE

90,59%

ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ

100,00%

ΔΥΗΛΑΓΔ

100,00%

Οη παξαπάλσ εηαηξίεο είλαη επνκέλσο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίαο ειφληα ΑΔΓΔ, ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν θαηά
ηελ εκεξνκελία απνξξφθεζήο ηνπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΠ
3. Ζ Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 10 έσο 12 ηνπ ΓΙΠ 8 «Ινγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Κεηαβνιέο ησλ
Ινγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Ιάζε», νη νπνίεο αλαθέξνπλ πσο «ελ απνπζία πξνηχπνπ ή δηεξκελείαο πνπ
εθαξκφδεηαη εηδηθψο ζε ζπλαιιαγή ή ζε άιιν γεγνλφο ή πεξίζηαζε, ε δηνίθεζε ζα αλαπηχμεη θαη ζα
εθαξκφζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο κηα ινγηζηηθή πνιηηηθή απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη
ζρεηηθέο κε ηηο αλάγθεο ιήςεο νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη αμηφπηζηεο», πξέπεη λα εθαξκφζεη
ηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ απεηθνλίδεη ζαθέζηεξα θαη κε ηνλ πην νπζηαζηηθφ ηξφπν ηεο νπζία ηεο
ζπλαιιαγήο. εκεηψλεηαη εδψ φηη ε εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα εθαξκνζζεί απφ ηελ εηαηξία,
αθνξά ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ε νπνία ζα ζπγρσλεχζεη ηηο παξαπάλσ
εηαηξίεο δεδνκέλνπ φηη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ δελ επέξρεηαη δηαθνξνπνίεζε
απφ ηελ ζπγρψλεπζε (πέξα απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ Γηθαησκάησλ Κεηνςεθίαο).
χκθσλα κε ηελ εθαξκνδφκελε πξαθηηθή, νη πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο θαη αμηφπηζηεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο είλαη:
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν από
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2012

20

1. ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αγνξάο (purchase method), θαη
2. ε ινγηζηηθή αξρή ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ (pooling of interests)
4.1.2.1 Κέζνδνο Αγνξάο (Purchase Method)
Παξφιν πνπ νη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ππφ θνηλφ έιεγρν βξίζθνληαη εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3,
νη αξρέο ηνπ πξνηχπνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ θαη’ αλαινγία. Γεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο ησλ ζπγαηξηθψλ
εηαηξηψλ θαηέρεηαη ήδε απφ ηε κεηξηθή εηαηξία ε εθαξκνδφκελε κέζνδνο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Εςλογη Αξία ηος Ανηαλλάγμαηορ (εκδοθείζερ Μεηοσέρ)
Ίδια Κεθάλαια Θςγαηπικών πος αποπποθόνηαι καηά ηην
ημεπομηνία έγκπιζηρ
Προζαρμογή ζηα Ίδια Κεθάλαια ηης Μηηρικής Εηαιρίας

Χ
Χ
Χ

Δπνκέλσο ην πνζφ ηεο δηαθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα δεδνκέλνπ φηη ν
έιεγρνο ππήξρε πξηλ ηελ ζπγρψλεπζε.
4.1.2.2 Ινγηζηηθή Αξρή Ππλέλσζεο Ππκθεξόλησλ (pooling of interests)
χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν:


Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ελνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ρξήζε ζηελ
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ελνπνίεζε θαη γηα θάζε ζπγθξηηηθή ρξήζε πνπ γλσζηνπνηείηαη, πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζαλ λα είραλ ελνπνηεζεί απφ ηελ αξρή ηεο
πξψηεο απφ ηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο.



Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο απνθηψκελεο εηαηξίαο
αλαγλσξίδεηαη ζαλ μερσξηζηφ απνζεκαηηθφ ζηα Ίδηα Θεθάιαηα.



Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία – ππνρξεψζεηο – θεθάιαηα ελνπνηνχκελσλ εηαηξηψλ αλαγλσξίδνληαη κε ηελ
ινγηζηηθή ηνπο αμία

Ζ εηαηξία επέιεμε λα εθαξκφζεη θαη’αλαινγία ηελ κέζνδν αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίζεη ηελ
ζπγρψλεπζε ησλ ηεζζάξσλ εηαηξηψλ δεδνκέλνπ φηη:
1. Ζ εθαξκνγή ηεο Ινγηζηηθήο Αξρήο πλέλσζεο πκθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα
έπξεπε λα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγρσλεπζέλησλ εηαηξηψλ, αζξνηζηηθά
απφ ηελ αξρή ηεο ρξήζεο, δελ αλαδεηθλχεη ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο (ζπγρψλεπζε) ε
νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηηο 21/3/2012 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ζπγψλεπζεο απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε).
2. Ζ επαλαδεκνζίεπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρξήζεο 2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηελ
αξρή ηεο ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ, επίζεο δελ απεηθνλίδεη ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο ε
νπνία έιαβε ρψξα ηελ παξνχζα ρξήζε θαη δελ δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο.
3. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ελνπνηνχληαλ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν θαη ε ζπγρψλεπζή ηνπο ζε
επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο δελ επεξεάδεη ηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία. Δάλ ε ζπλαιιαγή

Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν από
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απεηθνλίδνληαλ

κε

βάζε

ηελ

αξρή

ζπλέλσζεο

ζπκθεξφλησλ

ζα

έπξεπε

λα

αλαπξνζαξκνζηνχλ ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηα ελνπνηεκέλα ίδηα θεθάιαηα ηεο ρξήζεο
2010. Κε ηελ κέζνδν ηεο αγνξάο απεηθνλίδεηαη ε εμαγνξά ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο
κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο θαηά ηελ 21.03.2012 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ζπγρψλεπζεο απφ
ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ), φπσο πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη.
Γεδνκέλνπ φηη ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ ζηηο 21/3, ε εηαηξία πξνέβε ζηηο
παξαθάησ θηλήζεηο:
1. Θεψξεζε ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε

ζαλ

εκεξνκελία απφθηεζεο δεδνκέλνπ φηη κε ηελ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο κε εκεξνκελία
21.3.2012 νινθιεξψλεηαη ηππηθά ην ζθέινο ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε.
2. ε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο ελζσκάησζε ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο κε ηελ κέζνδν ηεο
αγνξάο, αλαγλσξίδνληαο νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ηεο έθδνζεο λέσλ
κεηνρψλ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ απεπζείαο ζηα Ίδηα
Θεθάιαηα, δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα λέεο εμαγνξέο αιιά γηα απφθηεζε επηπιένλ
κεξηδίσλ δεδνκέλνπ φηη δηαηεξνχζε ήδε ηνλ έιεγρν.
3. ε επίπεδν νκίινπ, επίζεο ε δηαθνξά, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα
εθδνζνχλ θαη ησλ κε ειέγρνπζσλ ζπκκεηνρψλ πνπ απνθηψληαη (κε εκεξνκελία
21/3/2012), αλαγλσξίζζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα.
4.1.3

Ρίκεκα Ππγρώλεπζεο

Κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Α’
Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο ησλ κεηφρσλ ηεο (21.03.2012), πξνθχπηεη «ηίκεκα» εμαγνξάο ησλ κε
ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ πνζνχ 6.953.590 * 0,352 = 2.447.663,68 (εχινγε αμία κεηνρψλ) θαη
πξνζδηνξίζηεθε αλαιπηηθά σο εμήο:
Ολνκαζηηθή Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη

6.953.590

Γηαθνξά κε Δχινγε Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη
(Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία 21/3/2012: 0,352)
Δύινγε

Αμία

Κεηνρώλ

πνπ

-4.505.926

εθδίδνληαη

(Σξεκαηηζηεξηαθή Αμία 21/3/2012) κε βάζε
ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο

2.447.664

Αλαιπηηθά ε θίλεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Δηαηξία

Ινγαξηαζκόο
Κεηνρηθφ

Θεθάιαην

Κεηνρέο

Θόζηνο

Θόζηνο

Θηήζεο

Θηήζεο

(Απφζβεζε

Selonda

Θεθαιαίνπ)

-4.760.603

1,00

-4.760.603

Selonda

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ

-4.760.603

-0,65

3.084.871

Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν από
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ην άξηην (Απφζβεζε Θεθαιαίνπ)
Κεηνρηθφ

Θεθάιαην

Θεθαιαίνπ
Interfish

γηα

(Έθδνζε
ζπγρψλεπζε

Interfish)

11.676.663

1,00

11.676.663

11.676.663

-0,65

-7.566.478

37.530

1,00

37.530

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ
ην άξηην (Έθδνζε Θεθαιαίνπ γηα
Interfish

ζπγρψλεπζε Interfish)
Κεηνρηθφ
Θεθαιαίνπ

Fish Filet

Θεθάιαην
γηα

(Έθδνζε

ζπγρψλεπζε

Fish

Filet)
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ
ην άξηην (Έθδνζε Θεθαιαίνπ γηα

Fish Filet

ζπγρψλεπζε Fish Filet

37.530

-0,65

-24.319

Πύλνιν

Κεηνρηθό Θεθάιαην

6.953.590

1,00

6.953.590

6.953.590

-0,65

-4.505.926

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ
Πύλνιν

4.1.4

ππέξ ην άξηην

Ππγρώλεπζε ζε επίπεδν Κεηξηθήο Δηαηξίαο

Κε ηελ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε ειφληα ΑΔΓΔ,
πξνρψξεζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ παξαθάησ εηαηξηψλ, ζηηο νπνίεο ήδε δηαηεξνχζε ηνλ έιεγρν:

Δηαηξία

Θόζηνο Θηήζεο

INTERFISH A.E

3.547.779

Fish Filet AE

1.426.750

ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ

1.545.000

ΔΥΗΛΑΓΔ

1.150.000
ΠΛΝΙΝ

Οη νηθνλνκηθέο

7.669.529

θαηαζηάζεηο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζπγρψλεπζεο

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
INTERFISH

Fish Filet

A.E

AE

ΔΣΗΛΑΓΔΠ

ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ

173.221

1.882.342

Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Δλζψκαηα Πάγηα

8.474.202
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Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

19.522.049

0

415.945

971.037

2.544.516

59.424

75.787

4.478

30.540.767

4.194.987

664.953

2.857.858

28.002.947

0

831.081

2.019.998

12.186.830

534.025

1.690

1.072

7.503.567

155.768

266.909

1.440.834

Πύλνιν

47.693.343

689.793

1.099.681

3.461.904

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ

78.234.110

4.884.780

1.764.633

6.319.762

5.069.718

1.523.812

-306.788

150.779

20.496.020

0

0

0

2.299.810

1.292.708

45.080

0

22.795.830

1.292.708

45.080

0

Δκπνξηθνί θαη άιινη Πηζησηέο

19.483.808

796.332

1.470.623

5.349.184

Γάλεηα

21.891.709

1.164.682

358.351

377.070

8.993.046

107.246

197.367

442.729

Πύλνιν

50.368.563

2.068.260

2.026.341

6.168.983

Πύλνιν Yπνρξεώζεσλ

78.234.111

4.884.780

1.764.633

6.319.762

Άιιεο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο
Πύλνιν
Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Απαηηήζεηο

απφ

Δκπνξηθέο

Γξαζηεξηφηεηεο
Ινηπέο Απαηηήζεηο

Ίδηα Θεθάιαηα
Κε

Βξαρππξόζεζκεο

πνρξεώζεηο
Γάλεηα Σξαπεδψλ
Ινηπέο

Καθξνπξφζεζκεο

Τπνρξεψζεηο
Πύλνιν
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο

Απφ ηελ ζπγρψλεπζε ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξία πξνέθπςε απνηέιεζκα (δεκία) πνζνχ 3.680 ρηι. € ην
νπνίν αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Ίδηα Θεθάιαηα Δηαηξηώλ
INTERFISH A.E

5.069.718

Fish Filet AE

1.523.812

ΔΥΗΛΑΓΔ
ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ

-306.788
150.779

6.437.521

Κείνλ:
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Δχινγε

Αμία

Κεηνρψλ

πνπ

εθδίδνληαη:

-2.447.664

Θφζηνο Θηήζεο Δηαηξηψλ

-7.669.529

Απνηέιεζκα

Αλαγλσξηδόκελν

ζηα Ίδηα Θεθάιαηα

-3.679.672

Σν παξαπάλσ πνζφ αλαγλσξίζηεθε απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο σο επηπιένλ εμαγνξά
πνζνζηνχ, ζην θνλδχιη «Απνζεκαηηθφ απφ πγρψλεπζε Θπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ».
4.1.5 Ππγρώλεπζε ζε επίπεδν Νκίινπ
ε επίπεδν νκίινπ, ε δηαθνξά, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ θαη ησλ κε
ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ πνπ απνθηψληαη (κε εκεξνκελία 21/3/2012), αλαγλσξίζζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα
Θεθάιαηα.
Σν πνζφ ην νπνίν αλαγλσξίζζεθε απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα αλέξρεηαη ζε 923 ρηι. € θαη αλαιχεηαη
παξαθάησ:
Δχινγε Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη
(Υξεκαηηζηεξηαθή Αμία 21/3/2012)

2.447.664

Κείνλ:
Κε Διέγρνπζεο πκκεηνρεο Interfish AE

-3.227.383

Κε Διέγρνπζεο πκκεηνρεο Interfish AE

-143.391

Απνηέιεζκα

Αλαγλσξηδόκελν

Ίδηα Θεθάιαηα
Ζ πγρψλεπζε νινθιεξψζεθε κε ηηο απνθάζεηο

ζηα
-923.110

Θ2-5343 , Θ2-5343(δηο) , /27-07-2012 ηνπ Τπνπξγείνπ

Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ Κεηαθνξψλ

& Γηθηχσλ / Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, φπνπ

εγθξίζεθε ε πγρψλεπζε κε απνξξφθεζε απφ ηελ ΔΙΟΛΣΑ ΑΔ (απνξξνθψζα) ησλ εηαηξεηψλ INTERFISH
AE, FISH FILLET AE, IX. ΔΥΗΛΑΓΔ ΑΔ,. ΗΥ. ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ ΑΔ (απνξξνθψκελεο εηαηξείεο).
H Δπηηξνπή Δηζαγσγψλ θαη Δηαηξηθψλ Πξάμεσλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο
30.07.2012, ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ 36.235.184 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ
κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο "ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ Α.Δ.Γ.Δ." (εθεμήο "Απνξξνθψζα εηαηξία"), πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ιφγσ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ εηαηξεηψλ
"INTERFISH ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ A.Δ.", "ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ Α.Δ.", "ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ
ΔΥΗΛΑΓΧΛ Α.Δ." θαη "ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ Α.Β.Δ.Δ." (FISH FILLET HELLAS) κε ηηο εμήο
ζρέζεηο αληαιιαγήο: α) θάζε κέηνρνο ηεο "ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΙΟΛΣΑ Α.Δ.Γ.Δ." αληαιιάζζεη θάζε
1,194143988715630 παιαηέο κεηνρέο πνπ θαηέρεη κε 1 λέα θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή, νλνκαζηηθήο αμίαο
επξψ 1,00, β) θάζε κέηνρνο ηεο "INTERFISH ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ." (πιελ ηεο Απνξξνθψζαο)
αληαιιάζζεη θάζε 1,575176400997440 κεηνρέο πνπ θαηέρεη κε 1 λέα θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή, νλνκαζηηθήο
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν από
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2012

25

αμίαο επξψ 1,00, θαη γ) θάζε κέηνρνο ηεο "FISH FILLET HELLAS" (πιελ ηεο Απνξξνθψζαο) αληαιιάζζεη
θάζε 1,316733280042630 κεηνρέο πνπ θαηέρεη κε 1 λέα θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ
1,00. εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο εηαηξίεο "ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ Α.Δ." θαη "ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ
ΔΥΗΛΑΓΧΛ Α.Δ." δελ πθίζηαηαη ζρέζε αληαιιαγήο δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα απνξξφθεζε 100%
ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Χο εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ νξίζηεθε ε 3ε
Απγνχζηνπ 2012.
4.2

Κεηαβνιέο Ξνζνζηώλ Δλνπνηνύκελσλ Δηαηξηώλ

Κεηαβνιέο Ξνζνζηώλ Δλνπνηνύκελσλ Δηαηξηώλ
ηηο 12.1.2012, ε Δηαηξία ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά επηπιένλ πνζνζηνχ 44% ηεο εηαηξίαο
AEGEAN SU URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 2.550 ρηι. €. Σν πνζνζηφ
ηεο εηαηξίαο ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ αλέξρνληαλ έσο ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ζην 35,02% ελψ κεηά ηελ εμαγνξά
αλέξρεηαη πιένλ ζην 79,02%.
Ζ ελ ιφγσ εηαηξία ελζσκαηψλνληαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ, ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Κε ηελ απφθηεζε ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ, ε εηαηξία ειφληα ΑΔΓΔ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1.1 –
30.09.2012, άιιαμε ηελ κέζνδν ελνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο AEGEAN AS. πγθεθξηκέλα ε εηαηξία AEGEAN AS
αλαγλσξίζηεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο (line by
line) ζαλ ζπγαηξηθή εηαηξία.
H εηαηξία ειφληα ΑΔΓΔ πξνέβε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή, αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηνπ ΓΙΠ 27
«Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», δεδνκέλνπ απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ
πνζνζηνχ:


απέθηεζε ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο (79,02%), θαη



θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεηνςεθία ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπ Γ.

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε εηαηξία ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ, έρεη πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή
θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο AEGEAN AS.
Ο ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηεο αιιαγήο κεζφδνπ ελζσκάησζεο ζπγγελνχο εηαηξίαο (απφ ηελ κέζνδν ηεο κέζνδν
ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηελ κέζνδν νιηθήο ελνπνίεζεο) πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΠ 3
(IFRS 3.42).
Ιφγσ ηεο αιιαγήο κεζφδνπ αλαγλψξηζεο ηεο εηαηξίαο AEGEAN AS. ε εηαηξία πξνέβε ζηηο αθφινπζεο
ελέξγεηεο:


Αλαγλψξηζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο AEGEAN AS θαηά ηελ
εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ ειέγρνπ (12/1/2012).



Αλαγλψξηζε ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο.



Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο AEGEAN AS θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο
αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
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Δλζψκαηα Πάγηα

2.489.919

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο

10.650.285

Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

25.619.458

Απνζέκαηα

909.371,77

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ

39.669.034

πνρξεώζεηο
Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα Σξαπεδψλ
Δκπνξηθνί θαη άιινη Πηζησηέο
Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα Σξαπεδψλ

4.210.741
11.134.713
6.946.138

Ινηπέο Τπνρξεψζεηο

3.820.702,99

Πύλνιν πνρξεώζεσλ

26.112.295

Θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο, αλαγλσξίζηεθαλ κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο πνζνχ 2.844.203 (13.556.736
* 20,98%) ελψ αλαγλσξίζηεθε ζην απνηέιεζκα πξνζσξηλή δηαθνξά πνζνχ € 5.371, ε νπνία πξνέθπςε
φπσο αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Ζ δηαθνξά ε νπνία αλαγλσξίζηεθε ζην απνηέιεζκα πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηεο
εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο. Ζ εηαηξία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ
ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο. Ο
επηκεξηζκφο ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο ζα έρεη νινθιεξσζεί εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο
ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο.
4.3

Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο

Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο
αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα
ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο.
Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά.
Ζ θξίζηκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ε θξίζε ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα φζν θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα θαη ζηνλ Όκηιν, ηνπ νπνίνπ ν
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πξνζαλαηνιηζκφο είλαη θαηά θχξην ιφγν εμαγσγηθφο. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη νη νπνίνη επέηεηλαλ ηα
πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ήηαλ νη αθφινπζνη:


Ζ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο επηζηξνθψλ ΦΠΑ απφ ην Γεκφζην ζε θαζαξά εμαγσγηθφ φκηιν,



Ζ αχμεζε ησλ πξψησλ πιψλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο



Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη ε δπζρέξεηα πξφζβαζεο ζε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε.



Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ φξσλ πίζησζεο αγνξψλ-ππεξεζηψλ απφ εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ κε
ζπλέπεηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ εηζξνψλ-εθξνψλ.



Ζ θαζπζηέξεζε ηεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ, ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, απφ
πειάηεο ζηελ Διιάδα

αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ (Ηηαιία, Ηζπαλία,

Πνξηνγαιία)

Ζ εηαηξεία έρνληαο πάληα σο ζηφρν ηεο ηε κέγηζηε δπλαηή ξεπζηφηεηα θαη έρνληαο πξνβιέςεη ηηο πηζαλέο
δπζθνιίεο γεληθφηεξα, έρεη ππνβάιιεη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 αίηεκα αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ηεο, φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ θνηλνπξαθηηθψλ ηεο δαλείσλ

θαζψο θαη ησλ

βξαρππξφζεζκσλ γξακκψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ μεθίλεζαλ απφ ηα ηέιε ηνπ 2011 δελ
έρνπλ αθφκα νινθιεξσζεί.
Παξά ηελ δχζθνιε ζπγθπξία ε εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ
ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ
πιεξσκψλ. Παξάιιεια, ε εηαηξεία παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ σξίκαλζε ηφζν ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ πνπ
απαηηνχληαη.
ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πνζνχ 18 εθ. €, νη
νπνίεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί αθνχ έρεη πεξηιεθζεί ζην αίηεκα αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο.
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαηά ηε εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βξηζθφηαλ
ζε δηαδηθαζία αλαδηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία
αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ
δαλεηζκνχ. Κε βάζε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο, εμππεξεηνχληαη νη
ηακηαθέο αλάγθεο ηφζν ηεο εηαηξίαο φζν θαη ηνπ νκίινπ.
ηφρνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, ε κείσζε ηνπ
θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη ε ηήξεζε λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη ηελ
πεπνίζεζε φηη ε φιε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί κε επηηπρία έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, ελψ άκεζα ζα
μεθηλήζεη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπδήηεζεο επί ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ησλ λέσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ.
Ζ εηαηξία πξνζδνθά ηελ επίηεπμε ζεκαληηθψλ ζπλεξγεηψλ απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο
εηαηξηψλ, ε νπνία νινθιεξψζεθε κε ηελ έγθξηζε ηεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζηηο 27/7/2012.
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Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηάο ηεο εηαηξίαο, πεξηιακβάλνληαη ε
εμνηθνλφκεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ηεο
εμαγσγηθήο ηεο βάζεο.
5. Γνκή Νκίινπ
Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο:

Ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ «INTERFISH ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ
ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», «ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ
ΔΥΗΛΑΓΧΛ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη «ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ ΑΛΧΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ
ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (απνξξνθψκελεο εηαηξείεο), ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο Ηρζπνηξνθεία ειφληα Α.Δ.Γ.Δ. ηα νπνία κεηαβιήζεθαλ κε ηελ ελζσκάησζε ησλ
νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ, αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Δλζψκαηα Πάγηα

14.665.328,63

Τπεξαμία

2.259.847,41

Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Ινηπέο Απαηηήζεηο

20.909.031,29
424.357,54

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο

-7.669.529,09

Πύλνιν

30.589.035,78

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο

30.854.026,25
1.784.316,04

απφ

Δκπνξηθέο

Γξαζηεξηφηεηεο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο
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Πύλνιν

35.800.691,05

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ

66.389.726,83

Ίδηα Θεθάιαηα

-3.679.672,27

Κε Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Γάλεηα Σξαπεδψλ
Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Πύλνιν

20.496.020,00
3.637.598,42
24.133.618,42

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθνί θαη άιινη Πηζησηέο

10.925.632,94

Γάλεηα

23.791.811,95

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο

11.218.336,03

Πύλνιν

45.935.780,92

Πύλνιν Yπνρξεώζεσλ

67.072.910,36

Δπνκέλσο ηα νη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο κεηξηθήο ειφληα
ΑΔ νθείινληαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ αλσηέξσ θνλδπιίσλ ησλ ζπγρσλεπκέλσλ εηαηξεηψλ
6. Νηθνλνκηθή Ξιεξνθόξεζε αλά Ρνκέα
Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ
πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ
επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Χο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη
πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.
6.1 Ξξσηεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο
Θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2012 ν Όκηινο δηαρσξίδεηαη ζηνπο θαησηέξσ επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο:
1.

Σνκέαο Ηρζπνθαιιηέξγεηαο – Παξαγσγή & δηάζεζε γφλνπ θαη ηρζχσλ

2.

Σνκέαο Δκπνξίαο ηρζχσλ, γφλνπ , ινηπψλ απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ

3.

Σνκέαο Παξαγσγήο πψιεζεο ηρζπνηξνθψλ

4.

Σνκέαο ινηπψλ εζφδσλ

Σα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο ηελ
30ε επηεκβξίνπ 2012 θαη 30ε επηεκβξίνπ 2011 αληίζηνηρα αλαιχνληαη σο εμήο:


Γηα ηνλ Όκηιν (01.01.2012 – 30.09.2012)
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Γηα ηνλ Όκηιν (01.01.2011 – 30.09.2011)

Ξξσηεύσλ ηύπνο παξνπζίαζεο
Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/9/2011

Ηρζπνθαιιηέξγεηα

Πσιήζεηο
Πσιήζεηο ζε άιινπο ηνκείο
Θαζαξέο πσιήζεηο
Θέξδε εθκέηαιιεπζεο
Κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ

Ηρζπνηξνθέο

Ινηπέο πεξεζίεο

Πύλνιν

63.936.295
-46.428.549
17.507.746

29.509.184
-21.778.216
7.730.968

3.271.264
-2.686.630
584.634

178.873.591
-75.540.403
103.333.188

-11.503.544
-1.269.884

-3.892.750
-513.834

-29.874
-75.847

-49.317.392
-11.654.818

-9.871.572

Θφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ
Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ινηπά έμνδα
Ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

-33.891.224
-9.795.253

Κεξίδην ηεο νηθνλνµηθήο νληφηεηαο απφ θέξδε /δεκίεο απφ εηαηξείεο πνπ
παξαθνινπζνχληαη µε ηε µέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο
Θέξδε Ξξν Φόξσλ
Φφξνο Δηζνδήκαηνο
Θέξδε πεξηόδνπ

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 30/9/2011

Δκπνξία

82.156.848
-4.647.008
77.509.840

-9.871.572

-2.579.100

-150.511

-562.184

-266.737

-3.558.532

-15.461.482
5.911.209
26.173
-5.771.820

-3.193.389
1.390.418
0
-636.304

-889.528
1.872.672
63.397
-2.633.307

-78.064
134.112
50
-73.344

-19.622.463
9.308.411
89.620
-9.114.775

-3.069.508

0

0

0

-3.814.069
486.403
-3.327.666

754.115
0
754.115

62.464
-8.362
54.102

-2.306.135
319.029
-1.987.106

Ηρζπνθαιιηέξγεηα

Δκπνξία

37.127.573
11.771.508

691.355
-159.012
532.343

Ηρζπνηξνθέο

88.329
0

Ινηπέο πεξεζίεο

11.296.488
0

22.874.344
951.860

Ππλερηδόκελεο
Γξαζηεξηόηεηεο
71.386.734
12.723.368

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο/ζπγγελείο
Δπελδπηηθφ ραξηνθπιάθην & ινηπά ρξεκαη/θά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ΘΑΥ
Κε θαηαλεκφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

0

0

0

0

0

178.476.993
227.376.074

1.020.721
1.109.050

61.156.280
72.452.768

2.056.102
25.882.306

242.710.096
326.820.198

Τπνρξεψζεηο
Πύλνιν ππνρξεώζεσλ

168.086.986
186.313.641

16.332.955
20.609.070

43.853.086
46.086.794

4.175.181
4.895.766

232.448.208
257.905.271



Θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA): Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε (EBITDA) γηα
ηνλ Όκηιν δηακνξθψζεθαλ ζηα 13,9 εθ. επξψ έλαληη 13,3 εθ. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ
παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε πνζνζηφ 4,4%, ελψ ζε πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ιεηηνπξγηθά
θέξδε (EBITDA) είλαη 13,5% ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έλαληη 12,9% ζηελ αληίζηνηρε πεξζηλή . Γηα
ηελ εηαηξεία ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζηα 8,5 εθ. επξψ έλαληη 5,4 εθ. επξψ
ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε πνζνζηφ 57% ζπλέπεηα ιφγσ ηεο πιήξεο
ελζσκάησζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ. ηελ ηξέρνπζα
πεξίνδν πεξηιακβάλεηαη πνζφ 1,8 εθ. επξψ απφ ηελ πιήξε ελνπνίεζε ηεο AEGEAN AS ελψ
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αληίζηνηρα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2011 πνπ ελνπνηήζεθε
κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ βαζηθή αηηία ηεο κείσζεο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ε
κεησκέλεο πσιήζεηο θαηά 2,3% θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επηκέηξεζε ησλ
βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ
ζηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ.


Θέξδε/Εεκηέο κεηά από θόξνπο & δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο: Σα απνηειέζκαηα κεηά απφ
θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηνλ Όκηιν δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο 1,8 εθ επξψ ζην
ελληάκελν ηνπ 2012, έλαληη δεκηψλ 2,4 εθ. επξψ πνπ ήηαλ ην ελληάκελν ηνπ 2011. Ζ δηαθνξά
νθείιεηαη θχξηα ζηελ αλαινγία ησλ θεξδψλ πνζνχ 0,6 εθ. επξψ ηε ζπγαηξηθήο Aegean AS πνπ
ελνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξεο ελνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ δεκηά ζηελ πεξζηλή ρξνληά
θαηά ηελ ελνπνίεζε κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Tα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο γηα ηελ
Δηαηξεία δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο 1,7 εθ. επξψ ζην ελληάκελν ηνπ 2012, έλαληη 0,2 εθ. επξψ
θεξδψλ πνπ ήηαλ ην ελληάκελν ηνπ 2011.

6.2 Γεπηεξεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο – γεσγξαθηθνί ηνκείο

Ζ έδξα ηνπ Οκίινπ είλαη ε Διιάδα. Οη πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο είλαη ε Διιάδα, ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο θαη ηξίηεο ρψξεο.
Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο ηελ 30ε
επηεκβξίνπ 2012 αλαιχνληαη σο εμήο :


Γηα ηνλ Όκηιν (01.01.2012 – 30.09.2012)



Γηα ηνλ Όκηιν (01.01.2011 – 30.09.2011)



Γηα ηελ Δηαηξεία (01.01.2012 – 30.09.2012)
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Γηα ηελ Δηαηξεία (01.01.2011 – 30.09.2011)

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ν Όκηινο έρεη πσιήζεηο ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ελψ ε εηαηξεία
έρεη κία κείσζε ζε πνζνζηφ 2,8% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.
Οη πσιήζεηο ζηνλ φκηιν πεξηιακβάλνπλ ζηελ παξνχζα πεξίνδν, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ηηο
πσιήζεηο πνζνχ 14,1 εθ. επξψ ηεο ηνχξθηθεο AEGEAN AS. Ζ ζπγθξηηηθή ησλ πσιήζεσλ ζηνλ φκηιν, ρσξίο
ηελ ελνπνίεζε ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Σνπξθία ζην 2012, ζεκαίλεη γηα ηηο πσιήζεηο ηρζχσλ κείσζε 11% ζε
πνζφηεηεο θαη κείσζε 2,3% ζε ηηκέο πψιεζεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθξίζηκν ελληάκελν ηνπ 2011, ελψ έρνπκε
αχμεζε ησλ πσιήζεσλ γφλνπ ζε αμία θαηά 35%.
6.3 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ

Νηθόπεδα
Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο) ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2012
Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο)λέσλ εηαηξεηώλ ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Θόζηνο θηήζεο δηαθνπηόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2011
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο/Κεηψζεηο/Γηαγξαθέο
Κεηαθνξέο ζε επελδχζεηο,έξγα ππφ εθηέιεζε
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο) ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ
2012
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαθνπηόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο/Κεηψζεηο/Γηαγξαθέο
Κεηαθνξέο ζε επελδχζεηο,έξγα ππφ εθηέιεζε
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2012

Ινγηζηηθή αμία 30 Πεπηεκβξίνπ 2012

Θηίξηα

Κερ/θνο
εμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά κέζα

Δπηπια &
ινηπόο
Δμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό εθηέιεζε &
πξνθ.θηεζεσο
παγίσλ

Πύλνιν

5.041.003,48

29.265.809,55

54.522.210,38

9.499.148,17

6.302.528,05

130.183,37

104.760.883,00

40.926,55

360.375,93

1.846.492,52

247.870,24

50.043,32

13.232,30

2.558.940,85

12.882.490,38
0,00
-646.697,20
0,00
1.005,53

0,00
0,00
3.304,83
-3.452,40
0,00
8.853,05

0,00
0,00
764.181,09
-560.877,71
1.937,09
45.360,54

0,00
0,00
93.729,68
-224.724,70
0,00
6.089,11

0,00
0,00
45.699,45
-10.715,60
0,00
1.238,70

0,00
0,00
81.429,77
0,00
-1.937,09
315,72

0,00
12.882.490,38
988.344,82
-1.446.467,61
0,00
62.862,65

17.318.728,74
0,00

29.634.890,96
-7.640.096,22

56.619.303,91
-24.437.550,46

9.622.112,51
-4.600.395,55

6.388.793,91
-4.095.065,25

223.224,07
0,00

119.807.054,10
-40.773.107,48

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

0,00
-462.377,20
494,93
0,00
0,00
-10.380.961,38

0,00
-2.202.586,26
95.767,19
0,00
112.051,80
-42.127.004,59

0,00
-256.975,23
201.232,90
0,00
0,00
-7.933.818,10

0,00
-95.421,02
10.306,35
0,00
0,00
-5.759.753,57

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

0,00
-3.017.359,71
307.801,37
0,00
112.051,80
-66.201.537,64

17.318.728,74

19.253.929,58

14.492.299,32

1.688.294,41

629.040,35

223.224,07

53.605.516,46

ην Όκηιν ιφγσ ηεο ελνπνίεζεο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Σνπξθία
AEGEAN SU URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS ζηα ελζψκαηα πάγηα έρνπλ πξνζηεζεί 2,5 εθ.
επξψ.
Γηα ηελ εηαηξεία, ε απφθιηζε πνζνχ 13 εθ. επξψ ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο
ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ «INTERFISH ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΑΛΧΛΤΚΟ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», «ΗΥΘΤΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΔ ΦΑΡΑΓΟΛΖΗΑ ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΥΗΛΑΓΧΛ
ΑΛΧΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη «ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ ΑΛΧΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ
ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (απνξξνθψκελεο εηαηξείεο) φπνπ ζηα ελζψκαηα πάγηα έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ηα
ελζψκαηα πάγηα ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ. Αλαιχζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ
εηαηξεηψλ δίλεηαη ζηελ ζεκείσζε 4.1 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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6.4 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο

ηηο 12.1.2012, ε Δηαηξία ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά επηπιένλ πνζνζηνχ 44% ηεο εηαηξίαο
AEGEAN SU URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS (αιιαγή επσλπκίαο ηεο FJORD AS), έλαληη ηνπ
πνζνχ ησλ 2.550 ρηι. €. Σν πνζνζηφ ηεο εηαηξίαο ΔΙΟΛΣΑ ΑΔΓΔ αλέξρνληαλ έσο ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο
ζην 35,02% ελψ κεηά ηελ εμαγνξά αλέξρεηαη πιένλ ζην 79,02%.
Κε ηελ απφθηεζε ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ, ε εηαηξία ειφληα ΑΔΓΔ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1.1 –
31.03.2012, άιιαμε ηελ κέζνδν ελνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο AEGEAN AS. πγθεθξηκέλα ε εηαηξία AEGEAN AS
αλαγλσξίζηεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο (line by
line) ζαλ ζπγαηξηθή εηαηξία. πλνιηθά κεηαθέξζεθε κε ην λέν θφζηνο αγνξάο αχμεζε ην πνζφ ησλ
ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαηά € 14.050 ρηι κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ

Δπελδχζεηο ζε

πλδεδεκέλεο θαηά ην πνζφ ησλ € 11.500 ρηι. Αληίζηνηρα θαηά ηελ 31.12.2011 είρακε ηελ πψιεζε ηεο
Θνχκαξνο ΑΔ θαη ηελ δηαγξαθή/πψιεζε κε ηελ δηαθνπηφκελε ιεηηνπξγά ηεο Selonda UK ζπλνιηθνχ πνζνχ €
-7.679 ρηι.
6.5 Eπελδύζεηο ζε Ππγγελείο Δηαηξίεο
Οη κεηαβνιέο ζηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο νθείινληαη βαζηθά ζηελ κεηαθνξά ηνπ πνζνχ ησλ €
11.500 ρηι. ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Σνπξθία απφ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ζε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο .
6.6 Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Σα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 41. Σα
βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηα πξντφληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο γφλν – ςάξη πνπ είλαη ζε εμέιημε
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη είλαη ηα απνζέκαηα γφλνπ , ςαξηψλ,
γελλεηφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζε εμέιημε. Αθνινπζεί πίλαθαο ζπκθσλίαο
εχινγεο αμίαο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 30/09/2012 θαη ζπγθξηηηθφο ηεο 30/09/2011:

Ο δηαρσξηζκφο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, γίλεηαη κε
βάζε ην κέζν βάξνο ησλ απνζεκάησλ ηρζχσλ θαη, θαηαηάζζνληαη ηα θάησ ησλ 200 γξακκαξίσλ ςάξηα θαη ν
γφλνο πξνο ηδηφρξεζε ζε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ, θαη ηα άλσ ησλ 200
γξακκαξίσλ ςάξηα θαη ν γφλνο πξνο πψιεζε, ζε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Θπθινθνξνχλ
Δλεξγεηηθνχ.
Δπί ησλ απνζεκάησλ ηρζχσλ αμίαο 15 εθ. επξψ γηα ηελ εηαηξεία έρεη γξαθεί ελέρπξν γηα εμαζθάιηζε
ηζφπνζσλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ.

Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν από
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7. Βαζηθά Θέξδε αλά κεηνρή
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ αλαινγεί ζηνπο θαηφρνπο
θνηλψλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ ζε
θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ.

Οη λέεο κεηνρέο πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπγρψλεπζεο πηζηψζεθαλ ζηνπο
κεηφρνπο θαη μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπο ηελ 03.08.2012.
8. Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε
Σα πνζά ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν 01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 30 επηεκβξίνπ
2012 θαη 2011 αληίζηνηρα, ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ
θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ
έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΙΠ 24 πξνο απηήλ κέξε,
παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα :
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Σα πνζά αλά θαηεγνξία αλαιχνληαη θαη σο εμήο:

9. Ππλαιιαγέο κε βαζηθά Γηνηθεηηθά Πηειέρε
Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν 01.01.2012 – 30.09.2012,
αθνξνχλ ακνηβέο έκκηζζεο εξγαζίαο θαζψο ακνηβέο κειψλ ηνπ Γ.. νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα
φξγαλα θαη έρνπλ σο εμήο :
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10. Γαλεηζκόο
Σα ππφινηπα ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηελ 30 επηεκβξίνπ 2012 θαη 31
Γεθεκβξίνπ 2011 αλαιχνληαη σο εμήο :

Κε βάζεη ηηο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο
είλαη ππφ αλαδηαπξαγκάηεπζε, ε ιεθηφηεηα ησλ δαλείσλ απεηθνλίδνληαη ζηνπο θάησζη πίλαθεο:
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Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο σο Καθξνπξφζεζκα δάλεηα πξνο
αλαδηαπξαγκάηεπζε, απεηθνλίδνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Απφ ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο απνξξένπλ γηα ηνλ Όκηιν ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνί, νη ζεκαληηθφηεξνη ησλ
νπνίσλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: (i) ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ζε ηζρχ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ,
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηρζπνπιεζπζκνχ θπξηφηεηάο ηνπ, ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ θαηά πνζνζηφ 100% ην
εθάζηνηε ππφινηπν ηνπ δαλείνπ, (ii) ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ζηε δηαρεηξίζηξηα ηξάπεδα, εληφο 3 κελψλ απφ
ην θιείζηκν ηεο ρξήζεο ηελ νπνία αθνξνχλ, ηηο ελνπνηεκέλεο θαη κε, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειεγκέλεο απφ
νξθσηνχο ειεγθηέο, ζπλνδεπφκελεο θάζε θνξά απφ Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο, θαη (iii) ππνρξέσζε λα
δηαηεξεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη κέρξη λα εμνθιεζεί νινζρεξψο, νηθνλνκηθνχο δείθηεο,
ππνινγηδφκελνπο επί ησλ εηήζησλ θαη εμακεληαίσλ, ειεγκέλσλ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο, ελνπνηεκέλσλ θαη κε,
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ ηήξεζαλ ηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο νη νπνίνη απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο ησλ Θνηλνπξαθηηθψλ Γαλείσλ. Θαηά
ζπλέπεηα ηα ζπγθεθξηκέλα θνηλνπξαθηηθά δάλεηα δχλαηαη λα θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά.
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, δελ αηηήζεθε κέρξη θαη ζήκεξα πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηελ ιήςε waiver γηα ηελ
πεξίνδν 1.1 – 30.09.2012 δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ζπλεκκέλσλ ελδηάκεζσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο αλαδηαπξαγκάηεπζεο ζπλνιηθά ησλ δαλείσλ ηεο κε ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία αλαθνξηθά:


κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πθηζηάκελνπ
δαλεηζκνχ,



ηελ κεηαηξνπή βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ζε καθξνπξφζεζκα.



θαη ηελ κε ηήξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ησλ ππαξρφλησλ ζπκβάζεσλ, κέρξη ηελ
ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλείσλ

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε εηαηξία αλαγλψξηζε ην ζχλνιν ησλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο. ηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο αλαδηαπξαγκάηεπζεο, ν Όκηινο θαη ε εηαηξία δελ πξνέβε ζε νιηθή
απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ξχζκηζεο. Σα ππφινηπα ησλ δφζεσλ ησλ
δαλείσλ εκθαλίδνληαη ζην θνλδχιη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ «Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Πιεξσηέεο ηελ Δπφκελε Υξήζε» θαη αλακέλεηαη λα αλαγλσξηζζνχλ ζηηο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο ηξάπεδεο.
ηφρνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, ε δηακφξθσζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ λα κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε φιε
δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί κε επηηπρία έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2012. εκεηψλεηαη φηη κε ην πέξαο ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε εηαηξία ζα αλαγλσξίζεη ην ζχλνιν ησλ θνηλνπξαθηηθψλ ηεο δαλείσλ μαλά ζηηο
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
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ηα δάλεηα ηεο εηαηξείαο ζηηο 30.09.2012 πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δάλεηα ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ
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ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ ΑΛΧΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (απνξξνθψκελεο εηαηξείεο)
πνπ ζπγρσλεχζεθαλ. Σα δάλεηα ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηα δεδνκέλα
ηεο απνξξνθψζα κεηξηθή ειφληα ΑΔ αλέξρνληαλ ζην πνζφ 51.473.252 επξψ.
11. Αξηζκόο Απαζρνινύκελνπ Ξξνζσπηθνύ
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ήηαλ 632 γηα ηελ Δηαηξεία
θαη 915 γηα ηνλ Όκηιν ελψ ήηαλ 387 γηα ηελ Δηαηξεία θαη 1.000 γηα ηνλ Όκηιν ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή
πεξίνδν.

Ζ αχμεζε ζηελ εηαηξεία πξνθχπηεη ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ
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ΚΔΣΑΠΟΗΖΖ ΗΥΘΤΧΛ ΑΛΧΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (απνξξνθψκελεο εηαηξείεο),
νη νπνίεο ζπλνιηθά απαζρνινχζαλ ζπλνιηθά 258 άηνκα.
12. Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Σξήζεηο
Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο εηαηξίαο θαζψο επίζεο θαη ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ δελ έρνπλ
ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Σν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ, γηα
δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, πνπ αλαγλψξηζε ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο
γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλέξρεηαη ζε € 428 ρηι. θαη 562 ρηι. αληίζηνηρα.
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ νινθιεξψζεθεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο
ηνπ 2007, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ πξφζζεηνη θφξνη πνζνχ € 113 ρηι. Σν αλσηέξσ πνζφ δελ επηβάξπλε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ εμακήλνπ θαζψο θαιχθζεθε απφ ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε.
Δπηπιένλ ε εηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ πξνέβε ζε ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο γηα ηηο
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζνχ € 100 ρηι.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ:

Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν από
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2012

39

13. θηζηάκελα Δκπξάγκαηα Βάξε
Δπί ησλ απνζεκάησλ ηρζχσλ αμίαο 15 εθ. επξψ γηα ηελ εηαηξεία έρεη γξαθεί ελέρπξν γηα εμαζθάιηζε
ηζφπνζσλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ, ελψ επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ έρεη εγγξαθεί
ππνζήθε ππέξ ησλ ηξαπεδψλ MILLENNIUM BANK θαη ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ πνζνχ € 10.000.000,00 γηα
εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ Πεξζεχο ΑΔΒΔ.

14. Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο είλαη:
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15. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο
Δίλαη ζε εμέιημε νη ζπδεηήζεηο κε ηηο ηξάπεδεο γηα ην ζέκα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ζπλνιηθά ησλ δαλεηαθψλ
ζπκβάζεσλ, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ ην ζέκα απηφ θαη
θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο ιχζεο γηα ηελ εηαηξεία, ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο
πηζησηέο ηεο.
Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ
Οκίινπ.

Αζήλα 29 Λνέκβξηνπ 2012
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.

Αληηπξφεδξνο Γ.. &

Σν Κέινο ηνπ Γ.. &

Σν Κέινο ηνπ Γ.. &

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Γεληθφο Γηεπζπληήο

Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο

Βαζίιεηνο ηεθαλήο

Ησάλλεο ηεθαλήο

Ησάλλεο Αλδξηαλφπνπινο

Δπάγγεινο Πίπαο

ΑΓΣ ΑΔ 019038

ΑΓΣ ΑΒ 296541

ΑΓΣ ΑΒ 521401

Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν από
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2012

ΑΓΣ ΑΔ 13870
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Ε. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΞΔΟΗΝΓΝ
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