02/05/2012 – Ορθή Επανάληψη Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
Η εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ µε τον διακριτικό τίτλο
∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ
ενηµερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε ορθή επανάληψη της υποβολής της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και
των Στοιχείων και Πληροφοριών για την χρήση 2011.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας προχώρησε σε επανέγκριση των οικονοµικών καταστάσεων µε την
από 30/04/2012 απόφαση του, µε σκοπό την ορθότερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού µετά την
προσθήκη συµπληρωµατικών πληροφοριών επί των αντίστοιχων προηγούµενων για τους παρακάτω
λόγους:
•

•

Την ορθότερη αναφορά σχετικά µε την διόρθωση λογιστικού λάθους στην αποτίµηση των
βιολογικών στοιχείων. Συγκεκριµένα η περιγραφή κονδυλίου «Μεταβολή λογιστικής εκτίµησης»
µεταβλήθηκε σε «∆ιόρθωση Λογιστικού λάθους της αποτίµησης βιολογικών στοιχείων». Ο Όµιλος
«∆ΙΑΣ GROUP», προχώρησε σε διόρθωση λογιστικού λάθους στον τοµέα της αποτίµησης των
ΒΠΣ. Στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 2011 ακολούθησε την προσαρµογή της µέσης τιµής
πώλησης, η οποία ισχύει τις επόµενες δύο εβδοµάδες της επόµενης χρήσης, µε την αφαίρεση των
προβλεπόµενων εξόδων µέχρι το σηµείο πώλησης, ενώ στις οικονοµικές καταστάσεις των
προηγούµενων χρήσεων δεν λαµβάνονταν υπόψη τα σχετικά έξοδα. Τα εν λόγω έξοδα
περιλαµβάνονται πλέον στα έξοδα που απαιτούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41 παράγραφος 9 και
πραγµατοποιούνται βασιζόµενα στην παρούσα θέση και κατάστασή των Βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων(ΒΠΣ) που διατηρεί ο Όµιλος. Με την εφαρµογή νέου µηχανογραφικού συστήµατος
κατέστη δυνατή η συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας
προχώρησε στην αναδροµική εφαρµογή στοχεύοντας στη βέλτιστη απεικόνιση και αναγνώριση
της επίπτωσης πάνω στα ίδια κεφάλαια και στην εύλογη αξία των ΒΠΣ, πριν από την κλειόµενη
χρήση έτσι ώστε η εν λόγω χρήση να απεικονίζει τα µεγέθη που πράγµατι αναφέρονται και
αφορούν αυτήν και µόνο. Σαν αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω επιτυγχάνεται η πιο σχετική και
αξιόπιστη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε τρόπο ακριβέστερο ,στοιχείο που
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειµένου οι χρήστες να λαµβάνουν όλες εκείνες τις
πληροφορίες που είναι απαραίτητες κατά τη λήψη των επενδυτικών και επιχειρησιακών
αποφάσεών τους.
Στην γνωστοποίηση σχετικά µε την εξέλιξη µεταγενέστερου γεγονότος για το οποίο έχει γίνει
αναφορά στις οικονοµικές καταστάσεις. Συγκεκριµένα στην Σηµείωση 7.37 «Μεταγενέστερα του
Ισολογισµού Γεγονότα» επανεκτιµήθηκε η έκβαση της υπόθεσης που αφορά στην λειτουργία των
µονάδων στις θέσεις «Όρµος Βαριαρνή» και «Καλάµι».

•

Στην εκ παραδροµής ηλεκτρονικής αποστολής µη τελικού αρχείου. Συγκεκριµένα η εταιρεία
προχώρησε στις εξής αλλαγές:
1.
Στα Στοιχεία 1.3 «Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων Χρήσης» προστέθηκε η γραµµή
«Μη ελέγχουσα συµµετοχή»
2.
Στα Στοιχεία 1.4 «Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» προστέθηκε η γραµµή
«Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 Αναδιατυπωµένο»
3.
Στην Σηµείωση 2.1 «Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων» συµπεριλήφθηκε
η ρητή δήλωση που αφορά στην «αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας» (going concern).
4.
Στην Σηµείωση 7.9 «Πελάτες και λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις» έχει διορθωθεί η στήλη της
συγκρίσιµης περιόδου 31.12.2010 που αφορά την εταιρεία.
5.
Στην Σηµείωση 7.17 «Μακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα ∆άνεια» προστέθηκε η
παράγραφος µε την πληροφορία που σχετίζεται µε την αναταξινόµηση υποχρέωσης από
µακροπρόθεσµη σε βραχυπρόθεσµη, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 74 του ∆ΛΠ 1. Η
επεξήγηση αυτή είχε παραλειφθεί ενώ η αναδιάταξη των κονδυλίων αριθµητικά είχε
πραγµατοποιηθεί.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 01/01-31/12/2011 που
προκύπτουν µετά τις παραπάνω µεταβολές, έχουν εγκριθεί εκ νέου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές την 30/04/2012 και έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας
http://www.diassa.gr.
Σας γνωρίζουµε ότι η εταιρεία δηµοσίευσε στον Τύπο σχετική ανακοίνωση στις ηµερήσιες εφηµερίδες
«ΒΡΑ∆ΥΝΗ» και «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» την 02/05/2012.

