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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Στις κατωτέρω δηλώσεις, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 

1. Αθανάσιος Σκορδάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Μιχαήλ Παναγής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Παναγιώτης Αλλαγιάνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ 

όσων γνωρίζουμε:  

(α) οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ για τη 

χρήση 01/01/2016-31/12/2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα 

αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο και  

(β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και 

τη θέση της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 

Οι δηλούντες 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 

Διευθύνων Σύμβουλος 
Το Μέλος 

Αθανάσιος Σκορδάς Μιχαήλ Παναγής Παναγιώτης Αλλαγιάνης 

ΑΔΤ Σ 138988 ΑΔΤ ΑΗ 064586 ΑΔΤ ΑΚ 137750 
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Β. ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και  ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από 
την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις εταιρικές 
και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 
και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

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

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την 
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ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:  

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920. 

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του 
άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

δ) Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία και οι θυγατρικές της που φορολογούνται στην Ελλάδα δεν 
έχουν αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και ως εκ τούτου υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό 
κυρώσεις. 

ε) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 καθίσταται μικρότερο από το 
ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων 
του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Νικόλαος Ιωάννου 

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 29301 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (σύμφωνα με τον 

Ν.3556/2007) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ  έχει συνταχθεί με τις 

σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, του νόμου 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. 91Α/30.4.2007) και τις επ’ 

αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αναφέρεται στις Ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της 31ης Δεκεμβρίου 2016  και της χρήσης που έληξε 

την ημερομηνία αυτή και περιλαμβάνει, τις ελεγμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών.  

 

Η παρούσα έκθεση επίσης περιλαμβάνει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής θέσης τους  κατά την περίοδο 1 

Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, τους στόχους και την στρατηγική της, την αναφορά των 

σημαντικών γεγονότων πού έλαβαν χώρα κατά το 2016, καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα μετά τη λήξη 

της χρήσης. Τέλος η έκθεση περιέχει την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την 

επόμενη χρήση, μη χρηματοοικονομικά στοιχεία - έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης, τη δήλωση Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, την παράθεση των σημαντικών συναλλαγών της Εταιρείας και του Ομίλου με τα συνδεδεμένα 

τους μέρη, καθώς και επιπρόσθετη πληροφόρηση όπως ζητείται από τη σχετική νομοθεσία. 

 

Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

 

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

1. Όμιλος Σελόντα 2016 

Ο Όμιλος, σε ένα  ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, εδραίωσε την ηγετική του θέση στην Ευρωπαϊκή και 

εγχώρια αγορά, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική βελτίωση της  λειτουργικής κερδοφορίας. 

 Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου στη χρήση του 2016 επηρεάστηκαν κυρίως από: 

• την  ολοκλήρωση της εισφοράς του Ενεργητικού και μέρους του Παθητικού της εταιρείας Δίας 

• την υλοποίηση του λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού με άξονες την εφαρμογή 

αναθεωρημένης εμπορικής πολιτικής, τις ενέργειες για μείωση του κόστους παραγωγής και  τη 

βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. 

• την ενίσχυση της εξωστρέφειας της,  μέσω και της  υλοποίησης δράσεων που θα αυξήσουν 

μεσοπρόθεσμα την εταιρική αξία.  (Ενδυνάμωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και στόχο την 

ενίσχυση του Corporate Branding/ εταιρικής ταυτότητας, ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας 

κ.λπ.)  

• την υλοποίηση της Συμφωνίας Εξυγίανσης του ΔΙΑ και την  ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των 

δανειακών υποχρεώσεων, από τις πιστώτριες Τράπεζες,  που δημιούργησαν  λειτουργικές συνέργειες 

σε όλους τους τομείς (παραγωγή, εμπορία, διοικητικές & χρηματοοικονομικές λειτουργίες) και  

συνετέλεσαν σε συνδυασμό με την εφαρμογή του πλάνου λειτουργικής αναδιάρθρωσης και 
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εφαρμογής νέας εμπορικής πολιτικής,  στην οργανική ανάπτυξη και περαιτέρω ενδυνάμωση της 

Εταιρίας κατά το 2016.  

 

Οι βασικότερες πολιτικές και δράσεις  που συνετέλεσαν στην κερδοφόρα οργανική ανάπτυξη της Εταιρίας 
είναι:  

• η στρατηγική  τοποθέτηση της Εταιρίας σε συγκεκριμένες διεθνείς αγορές και η επιτάχυνση της 
διείσδυσης στις αγορές της Ευρώπης και Αμερικής, 

• η ανάπτυξη και ενίσχυση των εμπορικών δικτύων διάθεσης και η  αύξηση του μεριδίου αγοράς στα 
μεγάλα διεθνή Super Market. 

• η ανάπτυξη προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας   

• η βελτίωση της κοστολογικής της δομής,  

• η αύξηση της παραγωγικότητας των μονάδων εκτροφής, η προσαρμογή του προγράμματος 
πωλήσεων/εξαλιεύσεων στις νέες απαιτήσεις της αγοράς,  

• η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος που αποβλέπει στην αναβάθμιση των παραγωγικών 
λειτουργιών (Ιχθυογενετικοί Σταθμοί, Μονάδες εκτροφής, Συσκευαστήρια και Μονάδες 
Επεξεργασίας). 

• η αναδιοργάνωση των πληροφορικών συστημάτων  και των συστημάτων Διοίκησης(MIS) 

• η διακοπή μη αποτελεσματικών ή με προβλήματα διαχείρισης επενδυτικών κινήσεων που δε 
συμβάλλουν στην εξυγίανση της οικονομικής διάρθρωσης και στη βελτίωση της επιχειρησιακής 
αποτελεσματικότητας του Ομίλου Σελόντα. 

 

 Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είχε σαν αποτέλεσμα: 
• την αύξηση πωλήσεων των νωπών ψαριών, που αποτελεί το 90% των πωλήσεων και των 

δραστηριοτήτων  κατά 31,6% σε ποσότητες και 27,6% σε αξίες. 
• την μείωση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα πώλησης κατά περίπου 6%-8%. 
• την βελτίωση των παραγωγικών  δεικτών επιδόσεων («KPI’s» ), συγκεκριμένα  (δείκτης απόδοσης 

βιομάζας προς καταναλωθείσα τροφή (FCR: Feed Conversion Ratio), θνησιμότητες- παραχθείσα 
βιομάζας προς εργαζόμενο, κ.ά.) 

• την μείωση του κόστους συσκευασίας ανά μονάδα συσκευαζόμενου κατά περίπου 11% 
 

2. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Ομίλου 

Ο Όμιλος αξιολογεί την αποδοτικότητα του κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης και 
διάρθρωσης που χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες διεθνώς και είναι οι εξής:  

-EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) - «Αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων»: Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος 
«EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά 
αποτελέσματα, και για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων)  

-Καθαρό περιθώριο ΕBΤ: Ο δείκτης διαιρεί τα Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων με το συνολικό κύκλο εργασιών. 

-Καθαρό περιθώριο ΕΑΤΑΜ: Ο δείκτης διαιρεί τα Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους και δικαιωμάτων (EATAM) 
με το συνολικό κύκλο εργασιών. 

-Γενική Ρευστότητα: Ο δείκτης διαιρεί το άθροισμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των πάγιων 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων προς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

-Άμεση Ρευστότητα: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού μείον τα βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία προς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
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Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των ανωτέρω αλλά και άλλων βασικών οικονομικών μεγεθών και 
δεικτών του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και η σύγκριση τους ως προς την προηγούμενη περίοδο.  

31.12.2016  31.12.2015 %Δ

Κύκλος Εργασιών 169.957.246 140.396.585 21%

EBITDA 18.817.955 5.805.145 224%

Κέρδη/ζημιές προ Φόρων 12.561.581 -4.148.641 403%

Κέρδη/ζημιές μετά φόρους & δικαιώματα 8.787.215 -4.395.718 300%

31.12.2016  31.12.2015 %Δ

Σύνολο Ενεργητικού 278.466.263 217.659.485 28%

Σύνολο Υποχρεώσεων 251.409.463 202.581.892 24%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 27.056.799 15.077.592 79%

31.12.2016  31.12.2015 %Δ

Κύκλος Εργασιών 167.522.062 148.690.787 13%

EBITDA 19.378.212 11.584.665 67%

Κέρδη/ζημιές προ Φόρων 7.002.203 -10.350.178 168%

Κέρδη/ζημιές μετά φόρους 2.417.085 -11.507.086 121%

Κέρδη/ζημιές μετά φόρους & δικαιώματα 1.820.172 -12.659.145 114%

31.12.2016  31.12.2015 %Δ

Σύνολο Ενεργητικού 276.029.212 207.130.763 33%

Σύνολο Υποχρεώσεων 268.116.498 203.524.658 32%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.912.812 3.606.107 119%

31.12.2016 31.12.2015

Περιθώριο EBTIDA % 11,57% 7,79%

Καθαρό Περιθώριο (ΕΑΤΑΜ) % 1,09% -8,51%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 30,55% -319,10%

31.12.2016  31.12.2015

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 33,88 56,44

Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια 0,97 0,98

Γενική Ρευστότητα 1,76 1,83

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

 

Επίσης παρουσιάζουμε τους οικονομικούς δείκτες εξέλιξης και οικονομικής ανάλυσης για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία για την περίοδο 1/1-31/12/2016 και  την αντίστοιχη σχετική περσινή: 
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ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Δεκ-16 Δεκ-15 Δεκ-16 Δεκ-15

Κύκλου Εργασιών 12,66% 21,06%

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) 67,27% 224,16%

Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (ΕΒΙΤ) 100,19% 547,88%

Κερδών προ φόρων (EBT) 167,65% 402,79%

Κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας(ΕΑΤΜ) 114,38% 299,90%

Καθαρών Παγίων 98,00% 62,00%

Συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων 33,00% 28,00%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ (%)

Περιθώριο EBITDA 11,57% 7,79% 11,07% 4,13%

Περιθώριο EBIT 8,59% 4,83% 8,40% 1,57%

Περιθώριο κερδων προ φόρων (EBT) 4,18% -6,96% 7,39% -2,95%

Καθαρό περιθώριο κέρδους (μετά φόρων & δικαιωμάτων) 1,09% -8,51% 5,17% -3,13%

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (%)

Απόδοση Ιδίων Κεφαλ  (ROE) (Κέρδη μετά φόρων/Ιδια κεφάλαια) 30,55% -319,10% 32,48% -29,15%

Απόδοση Συν. Απασχ/νων κεφαλαίων (ROA) (κέρδη μετά φόρων /Μ.Ο 

Ενερητικού)
1,00% -5,24% 3,54% -2,02%

Δεκ-16 Δεκ-15 Δεκ-16 Δεκ-15

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)

Γενική Ρευστότητα 1,76 1,83  1,79 1,81

Άμεση Ρευστότητα 0,44 0,41 0,58 0,40

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

Δανειακής Επιβάρυνσης(Ξένα/Συνολικά κεφάλαια) 97% 98%  90% 93%

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (Σύν Υποχρ/Σύν Ιδίων Κεφαλαίων) 33,88 56,44  929% 1344%

Κεφαλαιακής Διάρθωσης(Ίδια/Ξένα κεφάλαια) 3% 2%  11% 7%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο Ενεργητικού 3% 2%  10% 7%

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού/Σύνολο Ενεργητικού 58% 53%  54% 51%

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού/Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων 20,32 30,72  552% 739%

Δείκτης κάλυψης τόκων 1,72 0,86 1,76 0,34

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, εμπορία/διάθεση νωπών αλιευμάτων μεσογειακής 
ιχθυοκαλλιέργειας, προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας στην αλυσίδα των τροφίμων, σε αγορές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά και εκτός όπως Αμερική, Καναδά, Ισραήλ. Το ποσοστό των εξαγωγών σε έτοιμο προϊόν/ψάρι  
84,11%, αυξημένο κατά 5,7% έναντι του 2015 (78,4% το 2015) υποδηλώνει και τον έντονα εξαγωγικό 
χαρακτήρα και την εξωστρέφεια του Ομίλου. 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της τρέχουσας χρήσης σε σχέση και με την προηγούμενη αναλύονται παρακάτω: 

• Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο για το 2016 παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 13% 
ανερχόμενος σε €168 εκ. έναντι  €149 εκ. της προηγούμενης περιόδου, ενώ για την Εταιρεία 
παρουσίασε αύξηση 21% ανερχόμενος σε  €170 εκ. έναντι €140 εκ. της προηγούμενης περιόδου.  

Στον Όμιλο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση είχαμε  αύξηση της αξίας των πωλήσεων ιχθύων, που 
αποτελούν τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου (90% του συνολικού τζίρου)  κατά 27,1% που 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ποσοτήτων πωλήσεων κατά 31,6%. Η εταιρία με την εφαρμογή 
νέας εμπορικής πολιτικής και την επανατοποθέτηση των προϊόντων (repositioning) σε νέες αγορές,  
πέτυχε τη σημαντική αύξηση των όγκων/ποσοτήτων πωλήσεων (+31,6%). Η μεσοσταθμική τιμή 
πώλησης ιχθύων μειώθηκε κατά 3,3% έναντι της προηγούμενης χρονιάς κυρίως λόγω της σημαντικής 
μείωσης της τιμής της τσιπούρας οφειλόμενης στον έντονο ανταγωνισμό των Τούρκων παραγωγών. 

Οι πωλήσεις γόνου σε τρίτους πελάτες μειώθηκαν σε τεμάχια κατά 3,7%.  

Οι πωλήσεις τροφών μειώθηκαν οφειλόμενες  κυρίως στην από-ενσωμάτωση της θυγατρικής Περσεύς 
και την ενοποίηση της με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (από την 24.11.2015) αλλά και στη μείωση 
πωλήσεων α & β υλών στην ΔΙΑΣ ΑΕ στα πλαίσια της ομαλοποίησης της παραγωγικής της διαδικασίας. 
Oι πωλήσεις τροφών για το 2016 ανήλθαν σε € 3 εκατ., ενώ το 2015 σε € 17 εκατ.  
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• Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA): Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) 
για τον Όμιλο, διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 19,38 εκατ. έναντι κερδών € 11,6 εκ. της προηγούμενης 
περιόδου. Στο EBITDA της προηγούμενης περιόδου περιλαμβάνεται το λειτουργικό όφελος 
(αποτέλεσμα) της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ ποσού € 5,9 εκατ. (2015), η οποία 
ενσωματώνεται πλέον με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Εάν η εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ ενοποιούνταν 
την χρήση 2016 με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης το λειτουργικό αποτέλεσμα του  Ομίλου θα ήταν 
αυξημένο κατά  € 3,7 εκατ. (EBITDA εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ 2016), ήτοι το EBITDA του Ομίλου θα 
ανερχόταν σε € 23,08 εκ. 

H ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ από τα τέλη Νοεμβρίου 2015 είναι πλέον συγγενής εταιρία, καθώς η Σελόντα δεν είχε 
πλέον την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία Σελόντα ασκεί 
από τη στιγμή εκείνη δεσπόζουσα επιρροή, και όχι έλεγχο επί της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ. Συνεπώς, από 
24/11/2015 η ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ είναι συγγενής εταιρία 

Για την Εταιρεία τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη €18,8 εκ. έναντι 
κερδών €5,8 εκ. της προηγούμενης περιόδου. Η αύξηση των κερδών σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου 
και της Εταιρείας οφείλονται κυρίως στην βελτίωση του κόστους παραγωγής μέσω της αύξησης της 
παραγωγικότητας και βελτίωσης παραγωγικών δεικτών, στην μείωση του κόστους συσκευασίας αλλά 
και στις αυξημένες πωλήσεις ιχθύων. Στο EBITDA της  προηγούμενης  περιόδου περιλαμβάνονται 
κέρδη από τις συναλλαγές με την εταιρεία ΔΙΑΣ ΑΒΕΕ (αγορές βιομάζας). 

Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου χωρίς την επίδραση της αποτίμησης των 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων θα ανέρχονταν σε € 15,1 εκατ., όπως αναλύεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Όμιλος

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 7.002.199

Αποσβέσεις 4.990.026

Χρηματοοικονομικά Έσοδα -2.165

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 8.346.021

Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων -1.098.418

Κέρδη (Ζημιές) από Συγγενείς Επιχειρήσεις -237.453

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων 378.000

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
19.378.210

Επίδραση από την μεταβολή των Βιολογικών Περιουσιακών 

Στοιχείων στην Εύλογη Αξία
-4.307.650,35

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

προ επίδρασης Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων

15.070.560

 

 

• Ίδια Κεφάλαια: Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €8 εκατ., έναντι € 4 εκ. της 
προηγούμενης χρήσης ενώ για την εταιρεία ανήλθαν σε € 27 εκατ. έναντι € 15 εκατ. της προηγούμενης 
χρήσης. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στα κέρδη € 2,4 εκατ.  της περιόδου για τον Όμιλο και  € 9 εκατ.  
για την Εταιρεία αλλά και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου € 3,5 εκατ. της μητρικής εταιρείας 
από την ολοκλήρωση της εισφοράς του ενεργητικού και μέρος του παθητικού της ΔΙΑΣ. 

• Το επενδυτικό πρόγραμμα (CAPEX) του Ομίλου για το 2016 ανήλθε σε €6,7 εκατ. από €1,9 εκατ. την 
προηγούμενη περίοδο. Οι επενδύσεις βασικά αφορούν εξοπλισμούς των μονάδων εκτροφής-
πάχυνσης ιχθύων (ιχθυοκλωβούς, δίχτυα, μηχανήματα), συσκευαστηρίων, ιχθυογεννητικών σταθμών 
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αλλά και συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης της ορθής επιχειρηματικής λειτουργίας 
για το βέλτιστο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα.    
   

• οι Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου για το 2016 ανήλθαν σε - € 
15 εκατ, εναντι - € 9 εκατ την προηγούμενη περίοδο. Η διαφορά σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση 
οφείλεται στη μείωση των μη ταμειακών προσαρμογών, με κύρια επίδραση από το αποτέλεσμα της 
εισφοράς του ΔΙΑ το 2016 ενώ τη προηγούμενη χρήση από την αποενσωμάτωση του Περσεύς.  

 

3. Παράγοντες Δημιουργίας Αξίας  

Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των βασικών επιχειρηματικών τομέων του που 
είναι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας (παραγωγή - εμπορία γόνου και ιχθύων),ο κλάδος παραγωγής 
ιχθυοτροφών, ο κλάδος εμπορίας λοιπών αποθεμάτων πλην ιχθύων και υπηρεσιών(υπηρεσίες εκτροφής, 
συσκευασίας, μεταποίησης κ.α.) 

 Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις είναι ο τομέας της ιχθυοκαλλιέργειας, που 
στην παρούσα περίοδο είχε λειτουργικά αποτελέσματα  €14 εκατ. 

Τέλος, ο κλάδος της παραγωγής ιχθυοτροφών,  εμπορίας και των λοιπών πωλήσεων στην παρούσα περίοδο 
είχε λειτουργικά κέρδη €0,5 εκ.  

Παραθέτουμε κατωτέρω τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα έως τα λειτουργικά κέρδη της περιόδου του 
2016 σε ενοποιημένη βάση και κατά κλάδο δραστηριότητας:  

Αποτελέσματα τομέα την  31/12/2016 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές
Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο

Πωλήσεις 161.306.892 3.663.340 10.287 2.541.544 167.522.062

Πωλήσεις σε άλλους τομείς 0 0 0 0 0

Καθαρές πωλήσεις 161.306.892 3.663.340 10.287 2.541.544 167.522.062

Κέρδη εκμέταλλευσης

Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων 26.624.266 0 0 0 26.624.266

Κόστος αποκτηθέντων ιχθύων από εισφορά ΔΙΑ -14.635.377 0 0 0 -14.635.377

Κόστος υλικών/αποθεμάτων -95.033.586 -2.994.303 -8.668 -1.396.069 -99.432.627

Παροχές στο προσωπικό -22.337.054 -170.555 -639 -1.042.967 -23.551.214

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
-4.888.822 -5.065 -454 -95.684 -4.990.025

Λοιπά έξοδα -37.274.468 -65.652 -179 51.389 -37.288.909

Άλλα λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα) 140.006 140.006

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα 13.901.857 427.766 347 58.212 14.388.182

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Χρηματοοικονομικά έσοδα 2.166 0 0 0 2.166

Χρηματοοικονομικά έξοδα -8.161.771 -182.856 -28 -1.365 -8.346.021

Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων 1.098.418 0 0 0 1.098.418

(Ζημιές) από επανεκτίμηση ακινήτων 0 0 0 -378.000 -378.000

Κέρδη (Ζημιές) από Συγγενείς Επιχειρήσεις 0 0 237.453 0 237.453

Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων 0 0 0 0 0

Κέρδη Προ Φόρων 6.840.671 244.910 237.771 -321.153 7.002.199

Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι -4.670.932 -4.762 -282 90.858 -4.585.118

Κέρδη περιόδου 2.169.739 240.148 237.490 -230.296 2.417.081  

 

4. Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης(ΕΔΜΑ) 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση 
και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των 
χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς 
και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε 
καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 
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-ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους με 
την καθαρή θέση του Ομίλου.  

-Σύνολο καθαρού δανεισμού προς σύνολο ιδίων κεφαλαίων: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των δανείων μείον 
τα ταμειακά διαθέσιμα με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 

-Ξένα / Συνολικά κεφάλαια: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των υποχρεώσεων με το σύνολο του ενεργητικού.  

-Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων προς Σύνολο ενεργητικού: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων προς το 
σύνολο του ενεργητικού 

-Ξένα / Ίδια κεφάλαια: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των υποχρεώσεων με την καθαρή θέση του Ομίλου.  

-Σύνολο καθαρού δανεισμού προς Σύνολο ενεργητικού: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο δανείων μείον τα 
ταμειακά διαθέσιμα με το σύνολο του ενεργητικού. 

-Δείκτης κάλυψης τόκων: Ο δείκτης διαιρεί τα Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) προς τα χρηματοοικονομικά έξοδα. 

-Λειτουργικές ταμειακές ροές προς Πωλήσεις: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των λειτουργικών ταμειακών ροών 
με το σύνολο των πωλήσεων. 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των ανωτέρω οικονομικών μεγεθών και δεικτών του Ομίλου και 
της Εταιρείας καθώς και η σύγκριση τους ως προς την προηγούμενη περίοδο. 

 Δεκ-16 Δεκ-15 Δεκ-16 Δεκ-15

Απόδοση Ιδίων Κεφαλ  (ROE) (Κέρδη μετά φόρων/Ιδια κεφάλαια) 30,55% -319,10% 32,48% -29,15%

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού/Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων 20,32 30,72  5,52 7,39

Δανειακής Επιβάρυνσης(Ξένα/Συνολο Ενεργητικού) 97% 98%  90% 93%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο Ενεργητικού 3% 2%  10% 7%

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού/Σύνολο Ενεργητικού 58% 53%  54% 51%

Δείκτης κάλυψης τόκων-(ΕΒΙΤ/Χρημκά έξοδα) 172% 86% 176% 34%

Λειτουργικές ταμειακές ροές /Πωλήσεις -9,10% -6,39% -9,37% -9,57%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(ΕΔΜΑ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

II. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο έτος 2016 είναι τα ακόλουθα: 

1. Αναδιοργάνωση Βραχυπροθέσμων δανείων με μετατροπή σε Μακροπρόθεσμα.  

Ολοκληρώθηκε την 3.6.2016 η διαδικασία της αναδιοργάνωσης των δανείων της εταιρείας με την έκδοση των 
νέων ομολογιακών δανείων ύψους €14,945 εκ. που αναχρηματοδότησαν τα υπαρχόντα βραχυπρόθεσμα 
δάνεια της Εταιρείας. Επίσης, εγκρίθηκε η χορήγηση νέου Ομολογιακού δανείου ύψους €11,500 εκ, για 
κεφάλαιο κίνησης στα πλαίσια της υλοποίησης των αποφάσεων της ΓΣ της εταιρείας την 11/4/2016. 

Με το νέο δάνειο ενισχύθηκε σημαντικά το κεφάλαιο κίνησης και η ρευστότητα της εταιρείας προκειμένου να 
συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη και την δημιουργία ισχυρών χρηματοοικονομικών δομών του επιχειρησιακού 
μοντέλου που έχει σχεδιάσει η διοίκηση.      

 

2. Ολοκλήρωση της συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» των πιστωτών της 
και της Εταιρείας – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την εξαγορά  
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Την 30.04.2015 η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ αιτήθηκε την άμεση επικύρωση Συμφωνίας 
Εξυγίανσης κατ’ άρθρο 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007 όπως ισχύει, στην οποία Συμφωνία συμμετείχαν 
και συνυπέγραψαν οι συμβαλλόμενες πιστώτριες τράπεζες («Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», «ALPHA 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς»), η «Eurobank Ergasias 
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.», η μέτοχος της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ με την επωνυμία «Linnaeus 
Capital Partners BV», η εταιρεία «BIOMAR HELLENIC Α.Β.Ε.Ε.Ι.» καθώς και η ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ ως εκ τρίτου 
συμβαλλομένη.  

Στην Συμφωνία Εξυγίανσης προβλεπόταν η μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού και τμήματος του 
παθητικού της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ στην ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ κατά € 12,4 εκ. (έκδοση 41.261.980 κοινών 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 ανά μετοχή). H εν λόγω συμφωνία βασίσθηκε σε σχετική 
έκθεση εμπειρογνώμονα βάσει του Ν. 3588/2007 άρθρο 100 παρ. 3 και σε αποτιμήσεις των δύο εταιριών, τις 
οποίες διενήργησε ανεξάρτητος συμβουλευτικός οίκος. 

Η εν λόγω Συμφωνία Εξυγίανσης εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ στις 
30.4.2015 και από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 25.6.2015. Από τη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ εγκρίθηκε στις 17.7.2015. 

Στις 03.11.2015 η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ' αριθ. 619/2015 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε τη 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την επιχείρηση ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ του 
ελέγχου της επιχείρησης ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, μέσω της απόκτησης του συνόλου του ενεργητικού και 
μέρους του παθητικού της τελευταίας, δυνάμει της από 30.4.2015 συμφωνίας εξυγίανσης κατά τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007 όπως ισχύει). 

Την 02.03.2016 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δυνάμει της υπ’ αριθ. 185/02.03.2016 απόφασης, έκανε 
δεκτή την αίτηση και επικύρωσε την από 30.04.2015 συμφωνία εξυγίανσης. Η ημερομηνία απόκτησης είναι η 
02.03.2016, επειδή την ημερομηνία αυτή άρθηκε η τελευταία αναβλητική αίρεση που είχε θέσει η Γενική 
Συνέλευση της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ την 25.06.2015 για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού της 
κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του ενεργητικού και μέρους του παθητικού της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, που 
ήταν η επικύρωση της συναλλαγής από το αρμόδιο Δικαστήριο. Επομένως την ημερομηνία αυτή θεωρήθηκε 
πως αποκτήθηκε ο έλεγχος της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. 

Με απόφαση της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ στις 11.04.2016 
εξειδικεύτηκαν οι όροι αναφορικά με την προφασισθείσα κατά την 25.6.2015 αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση, α) συμπλήρωσε - εξειδίκευσε την από 25.06.2015 
εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 την τιμή 
διάθεσης των άνω μετοχών, β) διαπίστωσε την πλήρωση της αίρεσης που είχε τεθεί με την από 25.06.2015 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνέχεια της έκδοσης της υπ’ αριθμόν 
185/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και γ) διαπίστωσε ότι παρέλκει η κατάργηση του 
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 
καθώς πρόκειται για αύξηση με εισφορά σε είδος στην οποία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της 
Εταιρείας δεν γεννάται δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και κατά συνέπεια τροποποίησε την από 
25.06.2015 απόφασή της με τη διαγραφή της αναφοράς σε κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. 

Στη συνέχεια, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ προχώρησε στην αύξηση του 
μετοχικού της κεφαλαίου, όπως προβλεπόταν στη Συμφωνία Εξυγίανσης. Η τελική έγκριση πραγματοποιήθηκε 
την 26.04.2016 με τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού της στο μητρώο του ΓΕΜΗ και την από 
02.06.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ που πιστοποίησε την αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 
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Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 12.378.594 με εισφορά σε είδος του 
ενεργητικού καθώς και τμήματος του παθητικού της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ όπως ορίζει 
ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, και την έκδοση 41.261.980 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστική 
αξίας € 0,30 η κάθε μία.  

Συνεπεία αυτής της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 73.649.149,20, 
διαιρούμενο σε 245.497.164 ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.   

Σαν τίμημα για την απόκτηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ θεωρήθηκε 
η εύλογη (χρηματιστηριακή) αξία των μετοχών της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ που αποφασίσθηκε να εκδοθούν, με 
ημερομηνία 2/3/2016 (τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ κατά την ημερομηνία της 
εξαγοράς).  

Επομένως το τίμημα προσδιορίστηκε στο ποσό των € 3.466.006 (41.261.980 νέες μετοχές * 0,084 τιμή 
κλεισίματος μετοχής ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ στις 2/3/2016).  

Η πιστοποίηση της αύξησης πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ την 2/6/2016. 

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πλευρά, η διοίκηση της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ αξιολόγησε την εισφορά του 
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μέρους των υποχρεώσεων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν συνιστούν επιχείρηση και επομένως εάν η συγκεκριμένη συναλλαγή εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων».  

Η εισφορά των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ εμπίπτει στις πρόνοιες του 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επομένως η διοίκηση της εταιρίας προέβη στην διαδικασία 
προσδιορισμού της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων, προκειμένου να συντελεστεί ο επιμερισμός του τιμήματος εξαγοράς (Purchase Price Allocation) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων».  

H διαδικασία προσδιορισμού της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, η οποία δεν δύναται 
να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους από την ημερομηνία της απόκτησης (2/3/16), ολοκληρώθηκε στις 
31/12/2016. Το διάστημα αυτό ήταν απαραίτητο δεδομένου του σημαντικού πλήθους και της γεωγραφικής 
κατανομής των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Όσο αφορά τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις και 
λοιπές απαιτήσεις) η Διοίκηση της Εταιρείας διενήργησε εκτεταμένη επισκόπηση της ανακτησιμότητας τους.  

Τα Περιουσιακά στοιχεία αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές του Ομίλου ΔΙΑΣ (οι μη ελέγχουσες 
συμμετοχές) έχουν υπολογιστεί στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των εισφερόμενων θυγατρικών την 
2/3/2016. Με δεδομένο πως την 2/3/2016 οι συνολικές υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου 
ΔΙΑ ήταν υψηλότερες σε σχέση με τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρθηκαν, οι μη ελέγχουσες 
συμμετοχές ανέρχονταν στο ποσό των - € 765 χιλ..  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 3, εφόσον το τίμημα το οποίο προσδιορίστηκε για την απόκτηση των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ υπερέβαινε την εύλογη τους αξία, η διαφορά 
θα αναγνωριζόταν ως υπεραξία (goodwill), ενώ στην περίπτωση κατά την οποία το τίμημα ήταν μικρότερο από 
την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η Διοίκηση της εταιρίας θα έπρεπε να 
επανεκτιμήσει την εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων καθώς και το κόστος της συνένωσης και να αναγνωρίσει αμέσως στο κέρδος ή στη 
ζημιά της περιόδου την διαφορά μετά την επανεκτίμηση αυτή.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες, η διαφορά η 
οποία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης σε επίπεδο μητρικής εταιρίας και ομίλου ανέρχεται στο ποσό 
των € 6.520 χιλ. και € 1.050 χιλ. αντίστοιχα. 

Διαφορά που αναγνωρίζεται στα Αποτελέσματα Περιόδου περιλαμβάνεται στο κονδύλι της Κατάστασης 
Συνολικών Εσόδων «Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων».  
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Σημειώνεται πως το αρνητικό goodwill προέκυψε καθώς η εν λόγω συναλλαγή ήταν Bargain purchase, καθότι η 
ΔΙΑΣ ήταν σε διαδικασία εξυγίανσης των οικονομικών μεγεθών της σε συνεργασία με τους πιστωτές της. 
Σημειώνεται πως αν δεν οριστικοποιούνταν η εν λόγω συναλλαγή, ο Όμιλος ΔΙΑ δεν θα ήταν σε θέση να 
αξιοποιήσει τις επενδύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν ούτε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τις οφειλές 
του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. 

Τέλος σημαντικό είναι να αναφερθεί πως  οι τρεις θυγατρικές του ΔΙΑ , συμβάλουν κατά 15% στην συνολική 
παραγωγή βιομάζας του Ομίλου  κατά το 2016. Οι θυγατρικές αυτές κατά το 2018/2019 θα έχουν αδειοδοτική 
δυναμικότητα που θα αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής του Ομίλου. 

 

I. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

1. Δράσεις Διοίκησης 

Ο Όμιλος Σελόντα είναι ένας ισχυρός, εξωστρεφής  Ελληνικός όμιλος που δραστηριοποιείται από το 1981 στον 
τομέα της Ιχθυοκαλλιέργειας, που αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες της Ελληνικής 
οικονομίας.  

Η ΣΕΛΟΝΤΑ από την Ίδρυση της  είναι πρωτοπόρος στον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας σήμερα δε 
κατέχει ηγετική θέση στις διεθνείς αγορές. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην  αναπαραγωγή,  εκτροφή και 
εμπορία μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας ( κυρίως τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, κρανιό, μυτάκι) με σκοπό 
την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.  

Η Σελόντα μέσω μίας πλήρως καθετοποιημένης διαδικασίας παράγει πάνω από 32.000 τόνους ιχθύων σε 
ετήσια βάση που εξάγονται στο μεγαλύτερο μέρος (πάνω από 80%) τους σε 35  χώρες σε όλο τον κόσμο, 
κυρίως στις χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας στη βάση ενός στρατηγικού και λειτουργικού πλάνου έχει  κύριους  στόχους  την 
επίτευξη βιώσιμης, κερδοφόρας ανάπτυξης  και την αύξηση της αξίας της εταιρίας. 

Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού και λειτουργικού πλάνου του 2017 για τον Όμιλο είναι:  

• η διατήρηση της ηγετικής θέσης της Εταιρίας στην παγκόσμια αγορά μέσω εφαρμογής 
αναθεωρημένης εμπορικής πολιτικής με έμφαση στην στρατηγική  τοποθέτηση (strategic positioning) 
των προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση των 
εμπορικών δικτύων και την ενδυνάμωση της επικοινωνιακής πολιτικής που στοχεύει στην βελτίωση 
της εταιρικής ταυτότητας. 

• η υλοποίηση επενδύσεων που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό, διατήρηση της άριστης ποιότητας, 
βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και διαφοροποίηση σε προϊόντα υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται και στις νέες ανάγκες των τελικών καταναλωτών.  

• η υλοποίηση του νέου παραγωγικού μοντέλου στις Μονάδες εκτροφής.  

• η συνεχής βελτίωση της παραγωγής με βελτίωση των παραγωγικών KPI’s με στόχο την αύξηση της 
παραγωγικότητας, αύξηση των δεικτών επιβίωσης των ιχθύων και τελικά μείωση του κόστους 
παραγωγής και αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. 

• η επιπλέον αξιοποίηση των παραγωγικών assets  του Ομίλου και η συνεχής οργανωτική βελτίωση. 

• η διαρκής βελτίωση των οργανωτικών και λειτουργικών δομών με στόχο την περαιτέρω αύξηση της  
αποτελεσματικότητας και την περαιτέρω μείωση του κόστους. 

• η αναδιοργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων Διοίκησης. 

• η εφαρμογή των αυστηρών προδιαγραφών και διαδικασιών και πιστοποιήσεων που αποβλέπουν στη  
βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη.  
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• η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη με έμφαση στη γενετική επιλογή των ιχθυδίων (Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε να υλοποιείται το καλοκαίρι του 2016). 

• η ενίσχυση της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους και την επιχείρηση. 
 

Όλες οι ανωτέρω δράσεις  αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της 
Εταιρείας κατά το διαχειριστικό έτος 2017. 
 
Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση 2017 τελούν σε άμεση συνάρτηση με την διατήρηση του κλίματος 
αβεβαιότητας και αστάθειας στην εγχώρια καθώς και στις διεθνείς αγορές.  
Εν τούτοις, η ισχυρή εξωστρέφεια του  Ομίλου σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές 
τις οποίες διαθέτει, προσδίδουν στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά 
τυχόν δυσκολίες που πιθανόν ανακύψουν και να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της 
πλάνου 

 

2. Ανάπτυξη – Προοπτική Κλάδου 

Οι αυξανόμενες ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού σε τρόφιμα και ειδικότερα σε τροφές με υψηλή  
διατροφική αξία σε συνδυασμό με την ελάττωση των ιχθυο-αποθεμάτων ελεύθερης αλιείας θα οδηγήσουν σε 
αύξηση ζήτησης στα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας.  

Η ζήτηση στα προϊόντα μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας που στηρίζεται κυρίως στην εκτροφή τσιπούρας και 
λαυρακιού αναμένεται επίσης ισχυρή, ειδικότερα σε χώρες που με «καθυστέρηση» γνωρίζουν τα προϊόντα 
αυτά (Β. Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς). Η ΣΕΛΟΝΤΑ, ως μια από τις σημαντικότερες εταιρίες παγκόσμια στον κλάδο 
θα πρωταγωνιστεί στο χώρο αυτό, αναθεωρώντας τη στρατηγική της ανάλογα. 

Η εκτροφή τσιπούρας και λαυρακιού γίνεται παγκόσμια σε 20 χώρες, κυρίως στην ευρύτερη περιφέρεια της 
Μεσογείου. Το 60% της παραγωγής πραγματοποιείται σε δύο χώρες της Αν. Μεσογείου, στην Ελλάδα και την 
Τουρκία. Η Ελλάδα με παραγωγή στα δυο αυτά είδη, που κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια μεταξύ 100.000-
110.000 τόνους αποτελούσε παραδοσιακά την μεγαλύτερη παραγωγό χώρα μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας 
(τσιπούρα και λαβράκι), αντιπροσωπεύοντας το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ελλάδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παράγωγος ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο ως προς τον όγκο 
(19% περίπου επί ευρωπαϊκού ΕΕ συνόλου), όσο και ως προς την αξία (23-24% επί ευρωπαϊκού ΕΕ συνόλου). Η 
Τουρκία, ο βασικός μας ανταγωνιστής, με τις επενδύσεις που έχει υλοποιήσει τα τελευταία τρία έτη, θα 
καταστεί πιθανότατα το 2017 ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιπούρας και λαυρακιού.  Αναμένεται ότι θα 
υπάρξει ισορροπία ή καλύτερη σχέση στον κύκλο της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων μεσογειακής 
ιχθυοκαλλιέργειας, η δε ΣΕΛΟΝΤΑ εργάζεται στην κατεύθυνση αυτή. 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας παραμένει για τη χώρα μας ο δυναμικότερος κλάδος πρωτογενούς 
παραγωγής και αποτελεί πυλώνα της Εθνικής οικονομίας και της εξωστρέφειας της χώρας  με κυρίαρχο ρόλο 
κυρίως στη Νότια Ευρώπη. Η εκτροφή τσιπούρας και λαυρακιού αποτελεί το 96-98% των προϊόντων 
ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα μας.           

Η Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια μετά από μια περίοδο στασιμότητας, μπορεί να αναπτυχθεί και να συμβάλλει 
στην ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας. Οι Μακρό-συνθήκες διεθνώς είναι ευνοϊκές, απαιτούνται 
συγκεκριμένες δράσεις σε εθνικό και εταιρικό επίπεδο, όπως η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η 
άμεση εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού για την οριστική χωροθέτηση των μονάδων, η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας μέσω καινοτόμων μεθόδων μείωσης κόστους και η παραγωγή νέων προϊόντων 
υψηλότερης αξίας για να δώσουν τη νέα δυναμική ανάπτυξης.   

Τέλος, η Διοίκηση του Ομίλου έχει εκφράσει την πρόθεση της να συμβάλλει θετικά σε οποιεσδήποτε ενέργειες 
έχουν στόχο την συνολική αναδιοργάνωση του κλάδου των Ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών και τη δημιουργία 
εκείνων των συνθηκών και προϋποθέσεων, οι οποίες θα του επιτρέψουν να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο του 
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και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων, αλλά και εν γένει 
της Ελληνικής Οικονομίας. Στα πλαίσια αυτά επιθυμεί και προωθεί σε θεσμικό επίπεδο ενέργειες που θα 
συμβάλουν στην συνεργασία των εταιριών του κλάδου για την βελτίωση της ακολουθούμενης εμπορικής 
πολιτικής (προβολή της «ελληνικότητας»/ Greek origin των προϊόντων) και την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του παραγωγικού και εν γένει επιχειρησιακού μοντέλου.     

 

II. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχών-τουλάχιστον δεκαπενθημέρου- εταιρικών 
ενημερώσεων και παρουσιάσεων στελεχών το οποίο υποστηρίζει τη Διοίκηση στη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση των εταιρικών 
κινδύνων, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και οργανωτικά μέτρα ελέγχου και 
παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση κινδύνων, με κύριο στόχο τη διαφύλαξη της ομαλής 
επιχειρησιακής λειτουργίας και της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας του Ομίλου με βιώσιμο τρόπο. Οι 
ενέργειες διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, στοχεύουν στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης 
στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να προκύψουν από την αδυναμία πρόβλεψης 
των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Οι 
βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση του Ομίλου και εφαρμόζονται 
κυρίως από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (Corporate Treasury Department) το οποίο δρα ως 
ένα κέντρο αξιοποίησης πληροφοριών και το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων 
εγκεκριμένων από τη Διοίκηση.  

Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στη συνέχεια αφορούν στους σημαντικούς παράγοντες, που είναι γνωστοί και 
συγκεκριμένοι για τον Όμιλο. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή δεν θεωρούνται 
ουσιώδεις, μπορούν επίσης να επιδράσουν δυσμενώς στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του 
Ομίλου. Σημειώνεται, επίσης, ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους 
όσον αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα επέλευσης καθενός από αυτούς. 

 

A. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή λειτουργικές 
δραστηριότητές του. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις 
σε τράπεζες, δάνεια, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές, λογαριασμούς προεξόφλησης 
απαιτήσεων (factoring) και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι 
παρακάτω κίνδυνοι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω επηρεάζονται σημαντικά από τους επιβαλλόμενους 
ελέγχους κεφαλαίων (Capital Controls) καθώς και το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον 
στην Ελλάδα  αλλά και παγκόσμια. 

1.1. Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά 
στοιχεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία λήξης τους 
(τουλάχιστον τους επόμενους 12 μήνες). Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την 
επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για 
κάλυψη του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη 
συστηματική παρακολούθηση και διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών, ώστε ο Όμιλος να 
ανταποκρίνεται απρόσκοπτα στις ταμειακές του υποχρεώσεις.  Ο Όμιλος διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση τις 
ανάγκες ρευστότητας (Cash-flow) και παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των 
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υποχρεώσεων, με στόχο την επίτευξη της άριστης ισορροπίας και την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων 
κεφαλαίων κίνησης. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι συνέπειες της 
επιβολής των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που εξακολουθούν να υφίστανται, τα θέματα  
ρευστότητας τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και στην οικονομία  γενικότερα εκτιμάται ότι ίσως επηρεάσουν, 
αλλά σε απολύτως ελεγχόμενο βαθμό την ρευστότητα του Ομίλου.  

Ο Όμιλος έχοντας πάντα ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών που τον απαρτίζουν και 
φροντίζοντας να εξασφαλίζει έγκαιρα την μέγιστη δυνατή ρευστότητα, ήταν από τους πρώτους του κλάδου 
που υπέβαλλε αίτημα αναδιάρθρωσης των δανειακών του υποχρεώσεων, καθώς και των βραχυπρόθεσμων 
γραμμών χρηματοδότησης και την υλοποίησε. 

Την 3.6.2016 υπογράφηκε μεταξύ της Εταιρείας και των Πιστωτριών Τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, ALPHA 
BANK, Eurobank-Ergasias, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής), νέα σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου 
μη μετατρέψιμου σε μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας € 26,45 εκατ. σε δύο σειρές  Α΄& Β΄. Η εκταμίευση 
της Ά σειράς πραγματοποιήθηκε εντός του Ιουνίου 2016 ενώ η Β Σειρά έχει ληφθεί σταδιακά μέχρι και την 
31/12/2016, καθόσον σχετίζονταν με τις ανάγκες του κεφαλαίου κίνησης. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών επετεύχθη η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του συνόλου 
πλέον του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και πλέον οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καλύπτονται από 
το κυκλοφορούν ενεργητικό, καθιστώντας το κεφάλαιο κίνησης θετικό. 

Η ωρίμανση (Ληκτότητα-Maturity) των δανειακών υποχρεώσεων για τον Όμιλο και την Εταιρία την 31/12/2016 
παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία το 2016 παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα.   

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 0 έως 6 μήνες 6 μήνες - 1 έτος 2 έτη - 5 έτη Άνω από 5 έτη Σύνολο

Δάνεια μακροπρόθεσμα 0 0 55.434.628 75.986.834 131.421.462

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 1.314.594 2.807.717 0 0 4.122.311

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 4.459.287 30.669.412 35.128.698

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 72.430.868 4.530.913 1.195.805 0 78.157.586

78.204.748 38.008.042 56.630.433 75.986.834 248.830.057

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 0 έως 6 μήνες 6 μήνες - 1 έτος 2 έτος - 5 έτη Άνω από 5 ετη Σύνολο

Δάνεια μακροπρόθεσμα 0 0 55.422.879 64.053.958 119.476.837

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 1.314.594 2.547.903 0 0 3.862.497

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 4.459.287 30.669.412 0 0 35.128.698

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 70.900.837 4.530.913 1.195.805 0 76.627.555

76.674.717 37.748.228 56.618.684 64.053.958 235.095.587

Όμιλος

Εταιρεία

 

Σε κάθε περίπτωση για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, οι εταιρείες του 
Ομίλου ετοιμάζουν προβλέψεις ταμειακών ροών σε μηνιαία βάση και οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας 
γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά από το Group Treasury Dept. 

1.2. Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο 
οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος 
προέρχεται κυρίως από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες 
ή χρεώστες.  
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση αφορούν 
τοποθετήσεις κυρίως σε χρεόγραφα (μετοχές & ομόλογα). Ωστόσο, αυτές οι κατηγορίες χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων λόγω της μικρής τους αξίας εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο σε σημαντικό 
πιστωτικό κίνδυνο. 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.                        
Ο Όμιλος παρακολουθεί μέσω του τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου τις εμπορικές του απαιτήσεις. Εφαρμόζει με 
συνέπεια, σαφή πιστωτική πολιτική, ούτως ώστε η χορηγουμένη πίστωση να μην υπερβαίνει το εγκεκριμένο 
πιστωτικό όριο ανά πελάτη. Διασφαλίζει περαιτέρω την σε κάθε περίπτωση είσπραξη τους, μέσω συμβολαίων 
ασφάλισης πιστώσεων, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις  παρακράτησης της κυριότητας των πωλούμενων 
προϊόντων γόνου έως την ολοσχερή εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων. Δεν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι 
για μη είσπραξη απαιτήσεων δεδομένου ότι ο Όμιλος έχει εφαρμόσει αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης με 
κριτήρια που ελαχιστοποιούν τον σχετικό κίνδυνο. Δεδομένης της μεγάλης διεύρυνσης του πελατολογίου, δεν 
υφίσταται σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές αυτές απαιτήσεις, 
καθώς κατανέμεται σε μεγάλο αριθμό πελατών.  

H έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης της Οικονομικής Θέσης 
αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 9.903.601 6.515.889 9.067.792 5.817.303

Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες 24.251.281 20.598.911 43.518.764 20.132.250

Λοιπές Απαιτήσεις 17.587.198 10.521.491 15.486.395 10.436.732

Σύνολο 51.742.080 37.636.291 68.072.951 36.386.285

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα θεωρείται ότι εμπεριέχουν πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες 
μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα ασκούν σημαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος λόγω των ευνοϊκών συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά την 
ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών Τραπεζών με τις οποίες ο Όμιλος συναλλάσσεται.  

1.3. Κίνδυνος αγοράς χρηματοπιστωτικού τομέα 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει ο Όμιλος. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην 
προσπάθεια του Ομίλου να διαχειρίζεται και να ελέγχει την έκθεσή του σε αποδεκτά όρια. 

Οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο 
περιγράφονται παρακάτω: 

 
1.3.1. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Οι 
δραστηριότητες του Ομίλου είναι στενά συνδεδεμένες με τα επιτόκια εξαιτίας των μακροπρόθεσμων και 
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 

Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα 
διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
του ενεργητικού είναι να τοποθετεί (όταν υπάρχει δυνατότητα) τα ταμειακά διαθέσιμά του σε κυμαινόμενα 
επιτόκια ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση.  
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Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής στα επιτόκια της αγοράς σχετικά με τα στοιχεία των 
υποχρεώσεων, αφορά τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο. Με 
την πραγματοποιηθείσα αναδιοργάνωση δανείων την 3.6.2016 αλλά και τη λήψη των δανείων της εταιρείας 
Δίας μετά την απόκτηση μέρους του Παθητικού της βάσει της προβλεπόμενης συμφωνίας, ο Όμιλος περιόρισε 
το συνολικό επιτόκιο δανεισμού, αφού το σύνολο του δανεισμού μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο και 
υπόκειται πλέον σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 1,5% (δάνεια Δίας) και 
4,25% (τα υπόλοιπα δάνεια). Ως εκ τούτου, ο μοναδικός κίνδυνος έκθεσης του Ομίλου προκύπτει από τις 
μεταβολές της βάσης του επιτοκίου δανεισμού (Euribor εξαμήνου ή τριμήνου). Η επίδραση στα αποτελέσματα 
του Ομίλου του 2016, από μία μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +/-1% υπολογίζεται σε €1,4 εκ. 
περίπου. 

1.3.2. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 
συναλλάγματος.  

Οι πωλήσεις του Ομίλου σε Ευρώ κατά το 2016 αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο του 90% του συνόλου του κύκλου 
εργασιών. Για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (κυρίως σε USD και GBP) δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία 
αντιστάθμισης κινδύνου. Η Διοίκηση της εταιρίας αξιολογεί ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος από τις 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα δεν είναι σημαντικός.  

Tο 2016 ποσοστό άνω του 80% των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από τις πωλήσεις προϊόντων και 
εμπορευμάτων ιχθύων σε χώρες εκτός Ελλάδας. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα του Ομίλου, 
μετατρεπόμενες σε Ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος αναλύονται ως εξής: 

GBP JPY USD GBP CHF JPY USD

Ονομαστικά ποσά

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  773.220  -  1.160.811 943.760  12.828 4 1.233.171

Χρημ/κές υποχρεώσεις  14.986  61.875  -  30.995  23.280  6.023 

Βραχυχρόνια έκθεση  758.234  (61.875)  1.160.811  912.765  12.828  (23.276)  1.227.148 

31/12/2016 31/12/2015

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης και των Ιδίων 
Κεφαλαίων σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, τη συναλλαγματική 
ισοτιμία του Ευρώ έναντι των Ξένων Νομισμάτων.  

Υποθέτουμε ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιείται μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία 
Ευρώ/ Ξένου Νομίσματος της τάξεως του +/-10%. Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία σε ξένο νόμισμα που κατέχει ο Όμιλος για κάθε περίοδο αναφοράς. Σε περίπτωση όπου το Ευρώ 
ανατιμηθεί ή υποτιμηθεί κατά τα ανωτέρω ποσοστά, τότε η επίπτωση στο αποτέλεσμα της χρήσης και στα Ίδια 
Κεφάλαια έχει ως ακολούθως: 

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ 

φόρων)
 (67.663)  134.925  (5.625)  6.875  (102.439)  132.068 

Καθαρή Θέση  (159.725)  (15.019)  (3.994)  4.881  (72.732)  93.768 

31/12/2016

GBP JPY USD

 



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)     22 

+10% -10% +10% -10% +10% -10% +10% -10%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ 

φόρων)
 178.239  467.251  (23.632)  (26.492)  1.990  (2.663)  (177.986)  56.265 

Καθαρή Θέση  244.987  629.482  (23.632)  (26.492)  1.990  (2.663)  (177.986)  56.265 

31/12/2015

GBP CHF JPY USD

 

Οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι που δεν επηρεάζουν τις ταμειακές ροές του Ομίλου (π.χ. τους κινδύνους που 
προκύπτουν από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των αλλοδαπών δραστηριοτήτων στο νόμισμα 
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου) γενικά δεν αντισταθμίζονται. 

 

B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Ο Όμιλος δραστηριοποιούμενος στον κλάδο (Ιχθυοκαλλιέργειας και Εμπορίας ιχθύων) αντιμετωπίζει έναν 
αριθμό διαφορετικών παραγόντων κινδύνου. Συνεπώς, η έκθεσή του σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου 
ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση ή τα λειτουργικά του 
αποτελέσματα. 

1. Κίνδυνος μείωσης των τιμών πώλησης προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας  

Διάφοροι παράγοντες μπορεί να επιδράσουν στη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. 

Η εξέλιξη της προσφοράς (παραγωγής) και ζήτησης των ιχθύων λαυράκι και τσιπούρα, τα οποία κυρίως 
εκτρέφει ο Όμιλος μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές πώλησης. Ο διεθνής ανταγωνισμός και ειδικά η Τουρκία, 
που τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά στην ιχθυοκαλλιέργεια και στα ίδια προϊόντα, επηρεάζει 
τον κύκλο και την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει διεθνώς αύξηση στη ζήτηση αλιευτικών προϊόντων, στα οποία η 
ιχθυοκαλλιέργεια κατέχει σημαντικό μερίδιο. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε μεγάλες πληθυσμιακές 
ομάδες παγκοσμίως οδηγεί στην αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών και στη στροφή τους σε πιο 
υγιεινούς τρόπους διατροφής και ζωής.  

Η διαμόρφωση των τιμών δεν επηρεάζει μόνο την αξία των πωλήσεων αλλά και την αποτίμηση των 
βιολογικών αποθεμάτων που αποτελούν κατά κανόνα το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο των εταιριών 
ιχθυοκαλλιέργειας. Τα βιολογικά αποθέματα, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εάν λοιπόν υπάρχουν 
μειώσεις των τιμών πώλησης των ιχθύων, θα μειωθεί και η αξία αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων, 
χωρίς να υπάρχει κάποιο αρνητικό παραγωγικό γεγονός. 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι Μάκρο-προοπτικές είναι ιδιαίτερα θετικές για το προϊόν. 

2. Κίνδυνος αύξησης της τιμής πρώτων υλών ή σημαντικοί ετεροχρονισμοί/ Κίνδυνος μείωσης 
διαθεσιμότητας πρώτων υλών 

Η βασική πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία είναι οι Ιχθυοτροφές, οι πρώτες ύλες των οποίων είναι 
κυρίως ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια και δημητριακά. Οι τιμές των πρώτων υλών οι οποίες καθορίζονται κυρίως από 
τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση του Ομίλου 
στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών λόγω της προσφοράς από τους παραγωγούς ή από την 
διακύμανση της ισοτιμίας του νομίσματος που προσφέρονται με το Ευρώ. 

Με την συμμετοχή στην Περσεύς ΑΒΕΕ, εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών και τη  μακροπρόθεσμη 
συνεργασία με την εταιρεία ΒΙΟΜΑΡ ΑΒΕΕΙ επίσης προμηθευτή ιχθυοτροφών διασφαλίζει την απρόσκοπτη 
σίτιση σε κάθε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος με την ύπαρξη και δεύτερου αξιόπιστου συνεργάτη.     
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Οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει λόγω διεθνών συγκυριών ενδέχεται να έχει επιρροή στις τιμές των Α’ υλών. 
Ο Όμιλος λόγω της  μορφής του ανταγωνισμού της αγοράς δεν είναι εύκολο να περάσει αμέσως στην τελική 
τιμή, ενδεχόμενες αυξήσεις τιμών και να ισοσταθμίσει ενδεχόμενο κίνδυνο που δημιουργείται. Αυτό 
επιτυγχάνεται συνήθως με μικρή χρονική υστέρηση. 

Όσον αφορά ορισμένες πρώτες ύλες, ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν προσωρινές ελλείψεις λόγω 
καθυστερήσεων στην παραγωγή, τη μεταφορά ή άλλους παράγοντες (φυσικά φαινόμενα, παγκόσμια ζήτηση 
κ.α.). Σε αυτήν την περίπτωση η Διοίκηση εκτιμά ότι λόγω της ύπαρξης πλήθους προμηθευτών τροφών, ο 
Όμιλος θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πρώτες ύλες από άλλες πηγές, ενδεχομένως όμως με 
λιγότερο ευνοϊκούς εμπορικούς όρους, σε σχέση με αυτούς που έχει εξασφαλίσει από τους βασικούς του 
προμηθευτές.   

 

3. Κίνδυνος Αγοράς – Εξάρτηση από Προμηθευτές 
 

Κλάδος Ιχθυοκαλλιέργειας  

Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους αγοράς, έχει εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμβάσεις με τη 
συγγενή εταιρία Περσεύς ΑΒΕΕ και την εταιρεία ΒΙΟΜΑΡ ΑΒΕΕΙ για την προμήθεια ιχθυοτροφών που αποτελεί 
τη βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων του ως εκ  τούτου, η έκθεση στον ανωτέρω κίνδυνο 
είναι μη αξιολογήσιμη. Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης  της ιχθυοκαλλιέργειας, έχει αναπτυχθεί στην χώρα μας 
μία ισχυρή αγορά προμηθευτών ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τις 
εταιρίες του κλάδου. 

4. Κίνδυνος έλλειψης εξειδικευμένου Παραγωγικού Ανθρώπινου Δυναμικού  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού του Ομίλου, ιδιαίτερα στις 
παρούσες δύσκολες συνθήκες και στις απομακρυσμένες γεωγραφικά μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας όπου η 
προσφορά εξειδικευμένης εργασίας είναι περιορισμένη. Η επιτυχία του Ομίλου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στις υπηρεσίες των στελεχών, των διευθυντών και του ειδικευμένου προσωπικού υπαλληλικού και εργατικού. 
Η απώλεια στελεχών εξειδικευμένων στην ιχθυοκαλλιέργεια θα μπορούσε να αποφέρει σοβαρές συνέπειες 
στην παραγωγική διαδικασία του Ομίλου. Η υποδομή του Ομίλου, η μακρόχρονη ιστορία του, η ηγετική του 
θέση στον κλάδο και η υπάρχουσα οικονομική συγκυρία του επιτρέπουν να έχει ικανά στελέχη που μπορούν 
να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση και εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα επί των εξελίξεων στην 
ιχθυοκαλλιέργεια. Η πρόσφατη ενσωμάτωση του ΔΙΑ, εμπλούτισε το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας και 
δημιούργησε μια δυνατή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

5. Υγιεινή, ασφάλεια και περιβαλλοντικοί νόμοι και ρυθμίσεις  

Οι λειτουργίες του Ομίλου και τα προϊόντα του, υπόκεινται σε διεθνείς και εθνικούς νόμους, κανονισμούς και 
πρότυπα που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, τη διαφύλαξη της υγείας και την ασφάλεια. Οι νόμοι 
και οι κανονισμοί αυτοί διέπουν μεταξύ άλλων, τη χρήση του νερού, τους φυσικούς πόρους, την ασφάλεια των 
προϊόντων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των βιομηχανικών χώρων. Ο Όμιλος συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς μέσω της υιοθέτησης τους σε όποιο στάδιο και τομέα απαιτούνται.  

Περιβαλλοντικά ζητήματα για τα οποία μπορεί ο Όμιλος να είναι υπεύθυνος, είναι πιθανό να προκύψουν 
μελλοντικά είτε στις παρούσες εγκαταστάσεις του Ομίλου, είτε σε εγκαταστάσεις τρίτων που διαχειρίζεται ή 
ακόμα προηγούμενης λειτουργίας, έστω και αν μέχρι σήμερα δεν είναι ή δεν θα μπορούσαν να είναι γνωστά 
στη Διοίκηση ή δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί. Επιπλέον, οι αρμόδιες κρατικές αρχές απαιτούν την απόκτηση 
αδειών ιχθυοκαλλιέργειας στις περιφέρειες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων του 
Ομίλου σε συνεργασία με τη Διοίκηση, παρακολουθεί το καθεστώς Αδειοδοτήσεων και συμμορφώνεται στους 
κανόνες και νόμους με ταμειακές εκροές το οποίο συμπεριλαμβάνει και τη διενέργεια επενδύσεων μόνο για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού(Global Gap,κ.α.). (Βλέπε και κεφάλαιο «Μη χρηματοοικονομική 
κατάσταση») 
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6. Εξάρτηση της παραγωγής  από τις άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

Ο Όμιλος διαθέτει για τις εγκαταστάσεις του σχεδόν το σύνολο των απαιτούμενων αδειών, ενώ για ορισμένες 
βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης ανανέωσης ή επέκτασης με υποβολή αιτημάτων – μελετών στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου . Παρόλο που ο Όμιλος εκτιμά ότι θα λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες, 
ενδεχόμενη μη λήψη των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, ή άρσης των υφιστάμενων αδειών ή μη 
συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους και επιβολή προστίμων, καθώς και μη λήψη των 
απαιτούμενων αδειών για νέες μονάδες ή/και σταθμούς παραγωγής θα επηρεάσει δυσμενώς την παραγωγή, 
τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου. 

7. Κίνδυνος από την ευαισθησία των αποθεμάτων 

Ο Όμιλος, με στόχο τη διαρκή τροφοδότηση της αγοράς με ιχθυρά και γόνο, διατηρεί σημαντικά ζωντανά 
αποθέματα. Λόγω της αυξημένης ευαισθησίας των βιολογικών αποθεμάτων, υπάρχει πάντοτε, παρά τους 
διαρκείς ποιοτικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας που διενεργούνται, κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από 
την πιθανή εμφάνιση ασθενειών από παθογόνα βακτήρια και λοιπές μολύνσεις. Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε να 
τηρούνται οι βέλτιστες συνθήκες πυκνότητας εντός των κλωβών ανάπτυξης των Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων (Livestock) καθώς και οι αναγκαίες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας προκειμένου να περιορίζεται η 
πιθανότητα εμφάνισης παθογόνων στοιχείων. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν 
παράγοντες, είτε λόγω κλίματος είτε λόγω κάποιας βακτηριακής ασθένειας, οι οποίοι να επηρεάσουν σε μικρό 
ή μεγάλο βαθμό τον αριθμό και την ποιότητα του αποθέματος. Παρά το γεγονός ότι τα αποθέματα του Ομίλου 
ασφαλίζονται από μια πλειάδα κινδύνων, ενδεχόμενη βλάβη στην ποιότητα των αποθεμάτων είναι πιθανό ότι 
θα έπληττε τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

8. Καθυστερήσεις ή προβλήματα στο σύστημα διανομής  

Ο Όμιλος βασίζεται στα αποτελεσματικά και εξειδικευμένα δίκτυα διανομής για την παράδοση των προϊόντων 
στους πελάτες του. Κάθε έκτακτο γεγονός, λειτουργική βλάβη ή διαταραχή στα συστήματα διανομής των 
προϊόντων λόγω απεργιών, που θα μπορούσαν να διαταράξουν την απαραίτητη «αλυσίδα ψύξης» ή για 
άλλους λόγους, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πωλήσεις. Ο Όμιλος συνεργάζεται με εξειδικευμένες 
εταιρίες μεταφοράς για τη μεταφορά των προϊόντων από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου σε αυτές των 
πελατών. 

9. Κίνδυνος μεταβολής στις αξίες των επενδυτικών ακινήτων (κίνδυνος τιμών) 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από την μεταβολή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων η οποία μπορεί να 
προέρχεται: α) από τις εξελίξεις της κτηματαγοράς, β) από τα χαρακτηριστικά των εν λόγω ακινήτων του 
Ομίλου.  

Ο Όμιλος διενεργεί περιοδική αποτίμηση των ακινήτων του Ομίλου από ανεξάρτητο εκτιμητή με σκοπό την 
αναγνώριση της εύλογης αξίας στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης αξιολογεί τις εξελίξεις στο χώρο και 
αναζητά τρόπους αποδοτικότερης αξιοποίησης των ακινήτων. Η διοίκηση έχει αποφασίσει την πώληση των 
επενδυτικών της ακινήτων και ήδη έχει λάβει πρωτοβουλίες για εκποίηση τους.     

10. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου  

Οι βασικές δανειακές συμβάσεις του Ομίλου προβλέπουν την τήρηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων, οι οποίες 
ενδεχομένως να μην τηρηθούν πλήρως στο μέλλον.  

Οι εν λόγω συμβάσεις που έχει συνάψει ο Όμιλος περιγράφουν λόγους καταγγελίας, για τους οποίους η 
Εταιρία εκτιμά ότι δεν θα ισχύσουν για το άμεσο μέλλον. 

Από τις δανειακές συμβάσεις, που έχει συνάψει ο Όμιλος, προβλέπονται υποχρεώσεις και περιορισμοί, οι 
σημαντικότεροι των οποίων παρατίθενται κατωτέρω: 
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10.1. Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας ποσού €100.000.000  

• υποχρέωση να διατηρεί νόμιμο τίτλο επί των περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων παρέχει 
εξασφαλίσεις, 

• υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η αξία των αποθεμάτων, επί των οποίων υφίσταται εξασφάλιση βάσει 
της σύμβασης κυμαινόμενης ασφάλειας, ανά πάσα στιγμή δεν υπολείπεται της αξίας των € 80 εκατ. 
Σε περίπτωση που η αξία των αποθεμάτων υπολείπεται των € 80,0 εκατ., να διασφαλίζει ότι η αξία 
των αποθεμάτων θα επανέλθει στο ποσό των € 80,0 εκατ. εντός έξι μηνών, 

• υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η αξία του εξοπλισμού βάσει της σύμβασης πλασματικού ενεχύρου επί 
εξοπλισμού επί του οποίου υφίσταται εξασφάλιση ανά πάσα στιγμή δεν υπολείπεται των € 4,9 εκατ., 
και 

• υποχρέωση να διατηρεί σε ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια των δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα 
προσημειωμένα ακίνητα, τα αποθέματα (πλην των αποθεμάτων γόνου στους ιχθυογεννητικούς 
σταθμούς), τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού), αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική. 

 

10.2.  Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας ποσού €26.445.450  

• υποχρέωση να διατηρεί νόμιμο τίτλο επί των περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων παρέχει 
εξασφαλίσεις, 

• υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η αξία των αποθεμάτων, επί των οποίων υφίσταται εξασφάλιση βάσει 
της σύμβασης κυμαινόμενης ασφάλειας, ανά πάσα στιγμή δεν υπολείπεται της αξίας των € 30 εκατ. 
Σε περίπτωση που η αξία των αποθεμάτων υπολείπεται των € 30,0 εκατ., να διασφαλίζει ότι η αξία 
των αποθεμάτων θα επανέλθει στο ποσό των € 30,0 εκατ. εντός έξι μηνών, 

• υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η αξία του εξοπλισμού βάσει της σύμβασης πλασματικού ενεχύρου επί 
εξοπλισμού επί του οποίου υφίσταται εξασφάλιση ανά πάσα στιγμή δεν υπολείπεται των € 2,5 εκατ., 
και 

• υποχρέωση να διατηρεί σε ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια των δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα 
προσημειωμένα ακίνητα, τα αποθέματα (πλην των αποθεμάτων γόνου στους ιχθυογεννητικούς 
σταθμούς), τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού), αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική. 

Σε περίπτωση που καταγγελθούν οι δανειακές συμβάσεις λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων 
από την Εταιρία ή/και τον Όμιλο, ο Όμιλος θα πρέπει να προβεί ενδεχομένως σε σημαντικές αναπροσαρμογές 
στο εύρος των δραστηριοτήτων του, στους στόχους του ή/και στον τρόπο ή χρόνο εφαρμογής του επενδυτικού 
του σχεδίου. Συνεπώς, ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική 
κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 

11. Λοιποί Κίνδυνοι  

Η Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment) στον Όμιλο είναι μια δομημένη διεργασία όσον αφορά την 
αναγνώριση, ανάλυση, αποτίμηση και την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων, με στόχο τη λήψη 
βέλτιστων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας για τη διαχείριση και αντιμετώπισή τους και την 
παρακολούθηση υλοποίησης των σχετικών μέτρων. (Βλέπε και 1η παράγραφο σε κεφάλαιο ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ) 

  

12. Έκτακτα Γεγονότα  



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)     26 

Τα έκτακτα γεγονότα, συμπεριλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών, πολέμου ή τρομοκρατικών δράσεων, μη 
προγραμματισμένων διακοπών της παραγωγικής λειτουργίας, διακοπών τροφοδοσίας ή ανεπάρκειας του 
εξοπλισμού ή/ και των διαδικασιών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές, μπορούν να αυξήσουν το κόστος 
και να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Επίσης, οι ισχύοντες όροι ασφάλισης του 
Ομίλου πιθανόν να μην παρέχουν προστασία ικανή να καλύψει το σύνολο της ζημιάς που μπορεί να προκύψει 
από τέτοιες συγκυρίες. 

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

1. Σημαντικές Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων  

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της 
χρήσεως 2016, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε 
καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 
μέλλον.  

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές της 
Εταιρίας, με τις θυγατρικές της και τις συνδεδεμένες εταιρείες καθώς και των μελών της Διοίκησης, κατά την 
περίοδο του 2016, καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31.12.2016. Τα 
ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και προς θυγατρικές, τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη και τα 
μέλη της Διοίκησης όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 
την 01.01.2016 έως και τη λήξη αυτής την 31.12.2016 έναντι της περιόδου από 01.01.2015 έως 31.12.2015, 
καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών την 31.12.2016 έναντι 
αυτών της 31.12.2015 έχουν ως εξής: 
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ 2.812.459 3.894.841 5.582.622 0

ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ Αν.ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εΤ. 2.019.661 5.772.611 12.510.347 0

ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ 1.040.658 413.286 2.882.753 0

ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ 3.000 0 6.537 0

INTERNATIONAL AQUATECH LTD 0 0 0 25.228

SELONTA INTERNATIONAL LTD 0 0 0 0

AQUAVEST Α.Ε. - ΕΠΕΝ. ΥΔΑΤ/ΩΝ 3.000 0 363.000 37.035

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. 0 0 18.843 155.830

AQUANET Α.Ε. 0 0 3.089 1.173.384

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. 3.000 0 201.000 69.411

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ Α.Ε. 3.000 0 154.000 35.112

ΠΟΑΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3.000 0 3.720 0

ΠΟΑΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.000 0 3.720 0

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ 0 0 105 0

ΠΟΑΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0 0 393 0

Σύνολο 5.890.777 10.080.738 21.730.130 1.496.001

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0 41.727.956 0 34.073.025

BLUE FIN TUNA HELLAS A.E. 0 11.449 0 26.067

BLUE FIN TUNA HELLAS ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 184 0 226 0

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ - ΖΩΟΝΟΜΗΑΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 0 0 496.434 0

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. - ΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. 0 0 0,00 16.898

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε. 321.418 111.251 5.150 20.500

ΜΕΛΗ ΔΣ 0 363.577 0 50.604

ΜΕΤΟΧΟΥΣ (Τράπεζες) 451 7.026.522 9.125.626 158.468.033

Σύνολο 322.053 49.240.755 9.627.435 192.655.127

Γενικό Σύνολο 6.212.831 59.321.492 31.357.565 194.151.128

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2016

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2016

 

Οι συναλλαγές προς τις θυγατρικές εταιρείες αφορούν πωλήσεις γόνου, ιχθύων και ιχθυοτροφών, ενώ από τις 
θυγατρικές αφορούν κυρίως αγορές ιχθύων και υπηρεσίες πάχυνσης ή συσκευασίας. Οι συναλλαγές με τις 
συγγενείς και κοινοπραξίες αφορούν κυρίως πωλήσεις τροφών, γόνου, ιχθύων και ενοίκια κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 
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31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Έσοδα

Θυγατρικές 0 0 5.890.777 67.213

Συγγενείς 321.418 232.429 321.418 232.429

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 0 59 0 59

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 184 45.085 184 45.085

Μετόχους (Τράπεζες) 525 32.192 451 32.192

Σύνολο 322.127 309.765 6.212.831 376.978

Έξοδα 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Θυγατρικές 0 0 10.080.738 43.920.744

Συγγενείς 41.839.207 4.983.794 41.839.207 4.983.794

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 643.870 1.890.300 363.577 868.465

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 11.449 283.520 11.449 283.520

Μετόχους (Τράπεζες) 7.277.809 6.160.991 7.026.522 6.160.991

Σύνολο 49.772.336 13.318.605 59.321.492 56.217.514

Απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Θυγατρικές 0 0 21.730.130 1.394.620

Συγγενείς 5.150 393.839 5.150 393.839

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0

Κοινοπραξίες 496.434 493.264 496.434 493.264

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 226 213.758 226 213.758

Μετόχους (Τράπεζες) 9.490.531 5.624.817 9.125.626 5.570.512

Σύνολο 9.992.341 6.725.677 31.357.565 8.065.993

Υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Θυγατρικές 0 0 1.496.001 181.058

Συγγενείς 34.093.525 37.589.756 34.093.525 37.589.756

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 50.604 82.911 50.604 82.911

Κοινοπραξίες 16.898 20.841 16.898 20.841

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 26.067 64.153 26.067 64.153

Μετόχους (Τράπεζες) 170.612.656 117.267.052 158.468.033 117.267.052

Σύνολο 204.799.750 155.024.713 194.151.128 155.205.771

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τέλος, οι συναλλαγές (αμοιβές) των διευθυντικών στελεχών και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των 
εταιριών του Ομίλου για το 2016 και την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο έχουν ως εξής:  
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Περίοδος 01.01-31.12.2016 Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 254.477 157.486

Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές 389.394 206.091

643.870 363.577

Περίοδος 01.01-31.12.2015 Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 1.092.335 70.500

Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές 797.965 797.965

1.890.300 868.465  

 
2. Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσεως 2016  

Εντός του Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβουλιο της εταιρείας αποφάσισε την απορρόφηση των 

εταιρειών ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ και ΝΙΜΟΣ Α.Ε., με ημερομηνία ισολογισμών 

μετασχηματισμού 28/2/2017. 

Πέραν των ανωτέρω γεγονότων που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα 

μετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την 

εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
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ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 6 του κ. ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή 
του από το νόμο 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125/7.7.2016) στην Έκθεση Διαχείρισης της χρήσεως 2016 
συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση η οποία περιέχει πληροφορίες, 
στον βαθμό που απαιτείται, για την κατανόηση της εξέλιξης των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των 
δραστηριοτήτων του Ομίλου σε σχέση με τα εξής θέματα: 
   

• Περιβαλλοντικά  

• Κοινωνικά  

• Εργασιακά  και το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

Η αναλυτικότερη αποτύπωση των δράσεων της ΣΕΛΟΝΤΑ θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερη φάση,  στην Ετήσια 
Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας.  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ιδρύθηκε το 1981 σαν Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΕΠΕ και ξεκίνησε την παραγωγική της 
δραστηριότητα στον ομώνυμο Όρμο Σελόντα στην Κορινθία. Η Εταιρεία έλαβε την σημερινή της μορφή το 
1990 από την συγχώνευση των εταιριών «Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.» και «ΣΕΛΟΝΤΑ Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε.».  

Οι μετοχές της ΣΕΛΟΝΤΑ διαπραγματεύονται από το 1994 στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ από την ίδρυση είναι πρωτοπόρος στον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας σήμερα δε 

κατέχει ηγετική θέση στις διεθνείς αγορές. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην  αναπαραγωγή,  εκτροφή και 

εμπορία μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας ( κυρίως τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, κρανιό, μυτάκι) με σκοπό 

την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.  

Η ΣΕΛΟΝΤΑ μέσω μίας πλήρως καθετοποιημένης διαδικασίας παράγει πάνω από 32.000 τόνους ιχθύων σε 

ετήσια βάση που εξάγονται στο μεγαλύτερο μέρος τους (άνω του 80%) σε 35  χώρες σε όλο τον κόσμο, κυρίως 

στις χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής. 

Στο παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου περιλαμβάνονται: 

- 6 ιχθυογεννητικοί σταθμοί στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής άνω των 180 εκατ. τεμαχίων 

γόνου.  

- 55 θαλάσσιες μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα, τσιπούρας και λαυρακιού καθώς και «νέων ειδών» στα 

οποία περιλαμβάνεται ο κρανιός, το φαγκρί και η χιόνα ή μυτάκι. H γεωγραφική διασπορά των μονάδων 

αποτελεί στρατηγική επιλογή της Σελόντα και διασφαλίζει σταθερή παραγωγή στη διάρκεια του έτους, 

μειώνοντας τον κίνδυνο από πιθανές δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.  

- 7 μονάδες συσκευασίας σε 2 από τις οποίες υπάρχουν μονάδες μεταποίησης για την παραγωγή 

καθαρισμένων ψαριών και φιλέτου. 

-  1 κέντρο διανομής/ logistics. 

Οι παραγωγικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος είναι οι ακόλουθοι:  

1. O τομέας Ιχθυοκαλλιέργειας με αντικείμενο δραστηριότητας (i) την παραγωγή γόνου που είτε τοποθετείται 

στις μονάδες εκτροφής του Ομίλου είτε πωλείται σε τρίτους, (ii) την παραγωγή ιχθύων  στις  μονάδες 

εκτροφής στη θάλασσα με τη μέθοδο των πλωτών κλωβών, (iii) την συσκευασία,  (iv) την επεξεργασία και 

(vi) την πώληση του τελικού προϊόντος και της εμπορίας των αντίστοιχων ειδών. 
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2. Ο τομέας Εμπορίας που περιλαμβάνει τις αγορές αγαθών πλην προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (γόνου και 

ιχθύων) και τις πωλήσεις ιχθυοτροφών, υλικών και εμπορευμάτων σε τρίτους.  

3. Ο τομέας της παραγωγής ιχθυοτροφών, ο οποίος αφορά τη συνδεδεμένη εταιρία (θυγατρική έως το 

Νοέμβριο 2015), ΠΕΡΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε και ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην Θέση Απιδιά Ν. Επιδαύρου του 

Νομού Αργολίδας. 

4. Ο τομέας Υπηρεσιών που περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής υποστήριξης, συσκευασίας, εκτροφής  και 

διοικητικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών. 

H Εταιρία διακρίνεται για την άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος και του γόνου. Το τελικό προϊόν εξάγεται 
σε περίπου 35 χώρες. Οι κύριοι πελάτες της Εταιρίας είναι οι μεγαλύτερες αλυσίδες Super Market καθώς και 
μεταποιητές και μεγάλοι επώνυμοι χονδρέμποροι που με τα ισχυρά δίκτυα διανομής που διαθέτουν 
εξασφαλίζουν την σωστή προώθηση των προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές.  
 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 
Η Εταιρία αναγνωρίζει ότι ο Κλάδος της Ιχθυοκαλλιέργειας απόκτα σταθερά μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην 
παγκόσμια Παραγωγή Τροφών. Η αυξημένη σπουδαιότητα δημιουργεί και αυξημένες ευθύνες και 
υποχρεώσεις. H ΣΕΛΟΝΤΑ πιστεύει ότι οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η σημερινή ικανοποίηση των 
αναγκών μας δεν θα εμποδίσει και τις επόμενες γενιές (τα παιδιά μας) να πετύχουν τον ίδιο.   
 
H Εταιρία έχει σαν πρωταρχικό στόχο την οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αειφόρο και βιώσιμη 
παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Η βιωσιμότητα προϋποθέτει ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον, 
την οικονομία και την κοινωνία. Η Εταιρία  σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα,  στοχεύει 
σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία. Επίσης  
αναγνωρίζει και υιοθετεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι εφικτή μόνο εάν θεμελιώνεται σε ορθές εταιρικές 
πολιτικές (corporate policies)  που λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες και τις προκλήσεις αειφορίας.  Επιπλέον 
η πολιτική αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να καλύπτει όλη την αλυσίδα αξίας ( value chain) και να 
περιλαμβάνει τη παραγωγή, συσκευασία, logistics, διακίνηση και διάθεση, έως τα προϊόντα να φτάσουν στον 
τελικό καταναλωτή. 
 
Η Εταιρία επιδιώκει και ακολουθεί πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, και δεσμεύεται μέσω των πολιτικών της να 
εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, της 
τοπικής κοινωνίας και του κοινού. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρίας, σκοπό έχει την βελτιστοποίηση της 
αξίας που παράγει για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τη μείωση του ρίσκου σε περιβαλλοντικό, 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι  πολιτικές  της Εταιρείας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής 
της  δραστηριότητας δίνουν έμφαση: 
 

• στην παροχή υψηλής ποιότητας  προϊόντων και υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πελατών. 

• τον σεβασμό για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες, λαμβάνοντας  μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και  συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία  και τους εγκεκριμένους σε 
σχέση με την άδεια λειτουργίας της περιβαλλοντικούς όρους. 

• την συμμόρφωση με τις νομικές κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή των 
παραγόμενων προϊόντων. 

• την έρευνα και ανάπτυξη για την παραγωγή νέων μεσογειακών ειδών προϊόντων προστιθεμένης αξίας 
και την αύξηση της επιβίωσης των παραγόμενων ιχθύων. 

• Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών 
αρχών και κανόνων, που έχουν στόχο την ανάπτυξη του μεγαλύτερου κεφαλαίου της Εταιρίας «των 
ανθρώπων» της.  

Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους και εφαρμόζει πολιτικές για την αποτελεσματική επίτευξη των 

στόχων της όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη.  
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I. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ - ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ & ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ. 

H ΣΕΛΟΝΤΑ παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων των 

καταναλωτών. Για να διασφαλίσει ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές και για να διασφαλίσει την ηγετική της 

θέση στον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας η ΣΕΛΟΝΤΑ έχει δεσμευθεί για την Ποιότητα και την 

Ασφάλεια των προϊόντων της, την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας, την Ευζωία των εκτρεφόμενων και την 

προστασία του Περιβάλλοντος με την εφαρμογή καλών πρακτικών αειφόρου παραγωγής και βιώσιμης 

ιχθυοκαλλιέργειας. Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ένα σύνολο διεθνών προτύπων που διασφαλίζουν την 

συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές στους τομείς αυτούς, καθώς και με το πρότυπο Global G.A.P.v5 για 

την ασφαλή και βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια, σύμφωνα με το οποίο έχει αναπτύξει ενιαίο σύστημα διαχείρισης 

που υλοποιείται σε όλους τους τομείς που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια, την υγιεινή και το 

περιβάλλον. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που έχουν αναγνωριστεί όσον αφορά την λειτουργία της Εταιρείας σε σχέση την 
ποιότητα και την ασφάλεια των καταναλωτών έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι το παραγόμενο προϊόν 
εκτρέφεται στο φυσικό του περιβάλλον, στην θάλασσα, και είναι ευαίσθητο σε πληθώρα παραγόντων. Οι 
κυριότεροι από αυτούς περιλαμβάνουν: 

α.  Την επιμόλυνση των ιχθύων που προορίζονται  να γίνουν τρόφιμα σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 
αλυσίδας από την εκτροφή, την αλίευση, την διαδικασία συσκευασίας, την μεταποίηση και την μεταφορά 
έως τον τελικό καταναλωτή. 

β. Τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών ή άλλων παθογόνων καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την ποιότητα. 

γ. Τους κινδύνους για την ασφάλεια του ιχθυοπληθυσμού τόσο από φυσικούς όσο και τον ανθρώπινο 
παράγοντα. 

 

Πολιτικές που εφαρμόζονται 

Α. Ποιότητα:  

Η Εταιρεία έχει ως βασική πολιτική της να διατηρεί τα πλέον υψηλά επίπεδα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων αλιευμάτων - τροφίμων με τα παρακάτω κριτήρια:  

Ως ποιότητα ενός Τροφίμου, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ορίζεται ο βαθμός προσαρμογής του στις 
απαιτήσεις του καταναλωτή τις σχετικές με την θρεπτική του αξία και τις οργανοληπτικές του ιδιότητες 
(άρωμα, γεύση, σύσταση, φρεσκότητα, υγιεινή) και εξαρτάται από την ποιότητα των πρώτων και βοηθητικών 
υλών και την τεχνολογία παραγωγής και η οποία διασφαλίζεται από την αυστηρή τήρηση  των   ορίων ανοχής 
των παραμέτρων που τη χαρακτηρίζουν. 

Η Πολιτική Ποιότητας στη ΣΕΛΟΝΤΑ υλοποιείται  στους  παρακάτω κύριους  πυλώνες: 

i) Τα Προγράμματα Ποιότητας, όπως αυτά εκφράζονται με τα προσαρμοσμένα πρωτόκολλα Καλής 
Παραγωγικής και Υγιεινής  Πρακτικής. 

ii) Τις Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης των εφαρμοσμένων πρακτικών αναφορικά με ευρωπαϊκά και 
παγκόσμια πρότυπα  

iii) Τις επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές τους φορείς πιστοποίησης τους πελάτες, καθώς και τους 
επισταμένους εσωτερικούς ελέγχους (αυτοελέγχους). 

iv) Την επικύρωση της ποιοτικής διαβάθμισης των προϊόντων στα εργαστήρια του Ομίλου και σε 
πιστοποιημένα εξωτερικά εργαστήρια. 



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)     33 

Σημειώνεται πως ο Όμιλος Σελόντα διαθέτει μερικές από τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό στην Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, γεγονός που βοηθά στην τήρηση των αυστηρών πρωτοκόλλων 

που χαρακτηρίζουν την ποιότητα. 

Τα πρωτόκολλα Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων και Διεργασιών, εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια του 

κύκλου της παραγωγής, συσκευασίας και διακίνησης και συγκεκριμένα: 

• Στους Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς, από το στάδιο των γεννητόρων, των εκκολαφθέντων αυγών στα 

στάδια των λαρβών και των ιχθυδίων, μέχρι την τοποθέτηση του γόνου, στις μονάδες Εκτροφής. 

• Στο έτοιμο προϊόν, δηλαδή το φρέσκο ψάρι υδατοκαλλιέργειας, από την εισαγωγή του γόνου στις 

πλωτές εγκαταστάσεις και την εκτροφή του για 18 μήνες, στη διαδικασία της αλίευσης, τη μεταφορά 

στους σύγχρονους σταθμούς συσκευασίας, τη συσκευασία του και τη μεταφορά του στους πελάτες. 

• Στην προμήθεια των Α΄ υλών/Υπηρεσιών /Ιχθυοτροφών,  

       Η πολιτική της Εταιρίας επιβάλει : 

• Την προμήθεια και χρήση Ιχθυοτροφών οι οποίες προέρχονται από βιώσιμες αειφόρες 

παραγωγικές διαδικασίες.  

• Την σταδιακή μείωση της χρήσης Α’ υλών στις Ιχθυοτροφές που είναι ανταγωνιστικές για τη 

διατροφή του ανθρώπου και κυρίως στηρίζονται στους ιχθύς (ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια). 

Ενδιαφέρει επίσης ότι και για την παραγωγή των συγκεκριμένων ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων  

των ιχθυοτροφών να χρησιμοποιούνται αλιεύματα που έχουν μαζική παραγωγή, μικρό 

βιολογικό κύκλο και προέρχονται από περιοχές που εφαρμόζουν αυστηρή αλιευτική πολιτική.  

• Για όλες τις Ιχθυοτροφές  που χρησιμοποιούνται ενδιαφέρει να τηρούνται οι αρχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης στο κύκλο παραγωγής και διακίνησης (επιπτώσεις αποβλήτων, εκπομπών 

ρύπων,  biodiversity, ασφάλεια και υγιεινή, κοινωνική ευθύνη κλπ.) 

• Οι Ιχθυοτροφές με τις οποίες τρέφεται ο ιχθυοπληθυσμός στα διάφορα στάδια της 

παραγωγής, να είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να προσομοιάζουν στη φυσική τροφή των 

εκτρεφόμενων ειδών και καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις τους σε κάθε στάδιο της 

ανάπτυξης. Οι χρησιμοποιούμενες Ιχθυοτροφές παράγονται σε πιστοποιημένα εργοστάσια 

κάτω από τους αυστηρότερους ελέγχους. 

• Την συνεργασία αποκλειστικά με προμηθευτές που ικανοποιούν προδιαγραφές  και οδηγίες 

βιωσιμότητας και  έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώνουν  τόσο τις συνήθεις όσο και τις 

έκτακτες απαιτήσεις του Ομίλου.  

• Οι προμηθευτές επαναξιολογούνται σε ετήσια βάση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση 

του προσανατολισμού στην ασφαλή και βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια. 

• Την εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης της Υγείας του ιχθυοπληθυσμού σε συνδυασμό με  καλές 

πρακτικές όσον αφορά την υγεία και τις συνθήκες ευζωίας και την βιοασφάλεια για τον 

περιορισμό και έλεγχο της μετάδοσης παθογόνων μέσων, της διαρκούς παρακολούθησης των 

παραμέτρων υγείας και υγιεινής από την εξειδικευμένη ομάδα Κτηνιάτρων και 

Ιχθυοπαθολόγων της Εταιρίας. 

• Στην τεχνογνωσία για την παραγωγικότητα της διαδικασίας εκτροφής μέσω των κατάλληλων 

τεχνικών παραγωγής και διατροφής  ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις των καταναλωτών σε 

σχέση με την θρεπτική αξία και τις οργανοληπτικές ιδιότητες των προϊόντων. 

• Στην εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας που διασφαλίζει την ταυτοποίηση της 

προέλευσης τόσο στα ψάρια - τρόφιμα όσο και στις Ιχθυοτροφές και στα συστατικά τους κατά 

την διακίνηση τους προς παραγωγή και κατανάλωση. Η επιχείρηση καλύπτει τις ανάγκες με 
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εφαρμογή  ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφών. Ο γραμμωτός κώδικας (barcode - ΕΑΝ 

128) στη σήμανση των συσκευασιών, είναι γνωστός σε όλους κυρίως από την παρουσία του 

στην πλειονότητα των συσκευασμένων προϊόντων και αποτελεί µία από τις πολλές εφαρμογές 

που ανήκουν στην κατηγορία των τεχνολογιών AIDC (Αυτόματη Αναγνώριση Στοιχείων και 

Κτήση Δεδομένων), που επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη λήψη και αποθήκευση της 

πληροφορίας, την στιγμή που αυτή δημιουργείται με ασύρματους laser barcode scanners 

χειρός σε: 1. Σημεία λιανικής πώλησης, 2. ∆ειγµατοληπτικούς ελέγχους (παραγωγή, quality 

control, κ.α.), 3.Παραλαβή προϊόντων, 4.Packing και 5.Ιχνηλάτιση. 

 

Επικύρωση των πολιτικών αυτών 

Η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ποιότητας και εφαρμογής καλών πρακτικών: 

Ι. ΕΝ ISO 9001:2008 αναφορικά με την Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών. 

ΙΙ.  GlobalG.A.P.v5, που καλύπτει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, σε όλα τα στάδια της παραγωγής 

και οι οποίες αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις υπεύθυνων πρακτικών αειφορίας και βιώσιμης 

παραγωγής, ενώ συμπεριλαμβάνουν όλους του εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα 

περιλαμβανομένων των προμηθευτών και υπεργολάβων του Ομίλου.  

ΙΙΙ. ΕΝ ISO 22000:2005: για την ασφάλεια των τροφίμων που εφαρμόζεται σε όλη την αλυσίδα  παραγωγής 

ζώων που προορίζονται να γίνουν τρόφιμα από το “κλουβί του παραγωγού” έως το “ράφι του 

καταναλωτή”, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή ως την 

μεταποίηση, τη συσκευασία, την πώληση και την μεταφορά των ιχθύων 

Ως επιβεβαίωση της διεξοδικής και υπεύθυνης εφαρμογής των παραπάνω προτύπων εντός του έτους 2016 

δεν έλαβε χώρα  καμία ανάκληση πιστοποίησης και καμία καταγραφή μη συμμόρφωσης από τους επισήμους 

ελέγχους του κράτους. 

 

Β.  Ασφάλεια τροφίμων:  

Καθορίζει τις βασικές συνθήκες στις λειτουργίες και το περιβάλλον που απαιτούνται για την παραγωγή 

τροφίμων που να ικανοποιούν τις ανάγκες της Δημόσιας Υγιεινής, μέσω υλοποίησης πρακτικών και 

κανονισμών βιοασφάλειας υπό την συνεχή επίβλεψη των υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού 

ελέγχου. 

• Σε όλες τις εγκαταστάσεις της εφαρμόζεται σύστημα HACCP που επικεντρώνεται στον έλεγχο των α’ 

υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων µε σκοπό την αποδοχή τους ή την απόρριψη τους, το οποίο 

τεκμηριώνεται κατάλληλα και επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση για την ασφάλεια των παραγόμενων 

προϊόντων. Με το σύστημα HACCP έχουν προσδιοριστεί τα κρίσιμα σημεία ελέγχου αναφορικά με την 

ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, επιτρέποντας την 

προληπτική δράση για την εξουδετέρωση δυνητικών κινδύνων. 

• Η Εταιρία  ανταποκρινόμενη  στα σύγχρονα δεδομένα επιπλέον εφαρμόζει σχεδιασμούς και ενεργεί 

δοκιμασίες/test άμεσης ανταπόκρισης σε ετήσια βάση στα εξής  κομβικά πεδία εφαρμογής   :  

➢ Σχέδιο Βιοασφάλειας τροφίμων, 

➢ Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης Διατροφικού προϊόντος,  

➢ Σχέδιο Προστασίας τροφίμου από κακόβουλες ενέργειες, 

➢ Σχέδιο  Έκτακτης Ανάγκης Απόσυρσης Τροφίμων (ιχνηλασία ) 
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➢ Σχέδιο Ελέγχου Ποιότητας τελικού προϊόντος  σε όλα τα σημεία. 

➢ Σχέδιο Διαχείρισης δηλώσεων πελατών για απόκλιση προϊόντος από τις προδιαγραφές (claims)  

➢ Σχέδιο Αξιολόγησης προμηθευτών : 

- Ά υλών, 

- μεταποίησης ( Συσκευασία τροφίμου σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα / ΜΑΡ ) και 

- διακίνησης ( Logistics – Ψυκτικές αποθήκες )  

 

και  ούτως παρέχει υψηλό επίπεδο διαφάνειας με τον προσδιορισμό της κατάστασης του προϊόντος σε 

όλη την αλυσίδα παραγωγής και προμήθειας από την πρωτογενή παραγωγή στο σημείο λιανικής 

πώλησης. 

• Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση του Σχεδίου Ελέγχου 

Ποιότητας σε όλα τα παραπάνω σημεία καθώς και Σχέδιο αξιολόγησης προμηθευτών προμήθειας 

A’υλών, υπηρεσιών μεταποίησης (Συσκευασία τροφίμου σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα / ΜΑΡ ) και 

διακίνησης ( Logistics & Ψυκτικές αποθήκες). 

 

Επικύρωση των πολιτικών αυτών 

Η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και καλών πρακτικών 

παραγωγής / μεταποίησης, αναγνωρισμένα από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων (GFSI) : 

• ΕΝ ISO 9001:2008 αναφορικά με την Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών 

• FSSC 22000:2005: συστήματος ασφάλειας τροφίμων που παρέχει ένα πλαίσιο για την αποτελεσματική 

διαχείριση των ευθυνών της ασφάλειας των τροφίμων. 

• GlobalGAP v5  

• BRC για την ορθή παρασκευαστική πρακτική που εκδίδεται από το Σύνδεσμο Λιανέμπορων της 

M.Βρετανίας, (British Retail Consortium) και αποτελεί θεμελιώδες πρότυπο, παγκόσμιας αναγνώρισης, 

των απαιτήσεων  των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας. 

• IFS (International Food Standard), τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων που έχει 

αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής για τις επιχειρήσεις που, παράγουν 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, προς εξαγωγή ή προϊόντα που απευθύνονται σε Super Market, με στόχο 

την δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης για την επίτευξη πλήρους διαφάνειας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. 

Ως επιβεβαίωση της διεξοδικής και υπεύθυνης εφαρμογής, σχετικά με τα ανωτέρω, αναφέρεται το εξής 
σημαντικό αποτέλεσμα αυτοελέγχου: «κανένα συμβάν σχετικά με την Ασφάλεια τροφίμων δεν έλαβε χώρα 
εντός του έτους 2016». 

Εντός του έτους 2016, σχεδόν το σύνολο των μεγάλων πελατών, supermarket & χονδρέμποροι, 

πραγματοποίησαν επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις του Ομίλου, που κατέδειξαν πως τα προϊόντα ήταν 

σύμφωνα με τις συμφωνημένες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύεται τόσο από τη συνέχιση της συνεργασίας όσο και από την αύξηση των  όγκων πωλήσεων που 

επακολούθησε. 

Τα αποτελέσματα των τακτικών αλλά και των απροειδοποίητων ελέγχων από τις εμπλεκόμενες κρατικές 

υπηρεσίες είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Εκτός των άλλων, η ΣΕΛΟΝΤΑ συμμετέχει στο κρατικό πρόγραμμα 

ελέγχου καταλοίπων, κατά το οποίο τυχαία δείγματα ιχθύων από μονάδες εκτροφής του Ομίλου 

απροειδοποίητα επιλέγονται από τις κρατικές υπηρεσίες και ελέγχονται για την  ύπαρξη καταλοίπων. Τέλος τα 
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αποτελέσματα από τα εργαστήρια του Ομίλου (Ιχθυοπαθολογικό, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, 

Αναλυτικό) και από τα συνεργαζόμενα εξωτερικά εργαστήρια, αναφορικά με τα μικροβιολογικά, αλλά και 

φυσικοχημικά κριτήρια, επιβεβαίωσαν την Ασφάλεια και την Υψηλή Ποιότητα των προϊόντων της επιχείρησης. 

Ως επιβεβαίωση της διεξοδικής και υπεύθυνης εφαρμογής των παραπάνω πολιτικών κανένα συμβάν σχετικά 

με την Ασφάλεια Τροφίμων δεν έλαβε χώρα εντός του έτους 2016. 

 

II. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ  

Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά προληπτικά μέτρα για αποφυγή διαταραχών στη γήινη βιόσφαιρα και 

στο φυσικό περιβάλλον οι οποίες συνηθίζεται να αποδίδονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ έχει υιοθετήσει πολιτικές για την λειτουργία των μονάδων της σε αρμονία με το περιβάλλον και 

έχει δεσμευθεί για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή καλών πρακτικών αειφορίας και 

βιώσιμης ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που έχουν αναγνωριστεί όσον αφορά την λειτουργία της εταιρείας σε σχέση με τα 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο ιχθυοπληθυσμός είναι 
ευαίσθητος στις μεταβολές στην ποιότητα του περιβάλλοντος όπως και κάθε άλλος ζωντανός οργανισμός. Οι 
κυριότεροι από αυτούς τους κίνδυνους που σχετίζονται με το περιβάλλον συμπεριλαμβάνουν: 

• Τον κίνδυνο επιβάρυνσης του περιβάλλοντος που μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό ανάπτυξης του 
ιχθυοπληθυσμού μέσω της επιδείνωσης των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 

• Τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών, παρασίτων ή άλλων παθογόνων καταστάσεων σαν αποτέλεσμα 
μεταβολών στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

• Την αλληλεπίδραση με άλλα είδη και άγρια ζώα που μπορεί να επηρεάσουν την βιοποικιλότητα. 

• Τον κίνδυνο ρύπανσης και μόλυνσης που μπορεί να επηρεάσει την υγιεινή του ιχθυοπληθυσμού και 
κατ’ επέκταση την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

 

Πολιτικές που εφαρμόζονται 

Η εταιρεία, όσον αφορά την διαχείριση του περιβάλλοντος εφαρμόζει πολιτικές που σαν στόχο έχουν: 

• την ελαχιστοποίηση διαδικασιών που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον (πρόκληση δυσμενών 
αλλαγών στον αέρα, το νερό ή το έδαφος). 

• την συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

• την συνεχή βελτίωση  όσον αφορά τα παραπάνω μέσω της εκπόνησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης και 
της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού. 

Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζονται προγράμματα βελτιώσεων: 

α. Για την βελτίωση στην αποδοτικότητα και την ορθολογική χρήση των πόρων στην παραγωγική διαδικασία 

όπως: 

• τον έλεγχο της αποδοτικότητας των τροφών μέσω της παρακολούθησης δεικτών όπως το FCR (Feed 

Conversion Ratio), το ισοζύγιο αζώτου και πραγματοποίησης δοκιμών πεπτικότητας. 
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• την υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης της ημερήσιας σίτισης και συνέχων ελέγχων της σύστασης των 

ιχθυοτροφών από τα πρώιμα στάδια μέχρι το τελικό προϊόν στο ειδικευμένο εργαστήριο  διατροφής 

της επιχείρησης. 

• Τον εξορθολογισμό των μετακινήσεων με όλα τα μέσα μεταφοράς, οδικά και θαλάσσια. 

β. Για την μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και απορριμμάτων με: 

• την συμμετοχή στην ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) για την ανακύκλωση των 

χρησιμοποιημένων συσκευασιών. 

• την πλήρη ανακύκλωση επικίνδυνων και μη αποβλήτων μέσω εξειδικευμένων συνεργατών. 

• την πλήρη αξιοποίηση των υποπροϊόντων από την επεξεργασία των ψαριών (απεντέρωση & 

φιλετοποίηση) για την παραγωγή νωπών ιχθυοτροφών σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση.  

• την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων στις μονάδες συσκευασίας και επεξεργασίας. 

γ. Για την προστασία της βιοποικιλότητας προβλέπονται: 

• η πιστοποίηση ότι οι α’ ύλες των ιχθυοτροφών δεν προέρχονται από απειλούμενα είδη. 

• η εφαρμογή οικολογικών μεθόδων απομάκρυνσης θηρευτών.  

• οι έλεγχοι επιβάρυνσης του θαλασσίου περιβάλλοντος με αναλύσεις σε βιοτικές και αβιοτικές 

παραμέτρους νερού και του υποστρώματος του βυθού.  

• η διαχείριση αλλαγών διχτυών και εφαρμογή πρωτοκόλλων ως προς την ιχθυοπυκνότητα. 

• οι έλεγχοι του ιχθυοπληθυσμού όσον αφορά τις διαφυγές με ημερήσιες καταδύσεις από συνεργεία 

επαγγελματιών δυτών. 

• η εφαρμογή σχεδίου εμβολιασμών και η αποφυγή θεραπευτικών αγωγών. 

 

Επικύρωση των πολιτικών αυτών 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO:14001:2004 το οποίο καθορίζει τα κριτήρια 

ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρέχει διαβεβαίωση στη διαχείριση καθώς και τα 

εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη ότι η περιβαλλοντική επίπτωση έχει μετρηθεί και βελτιωθεί. 

Ως επιβεβαίωση της συστηματικής και υπεύθυνης εφαρμογής των πολιτικών για την προστασία του 

περιβάλλοντος δεν διαπιστώθηκε κανένα συμβάν που να αφορά την προστασία του περιβάλλοντος κατά την 

διάρκεια του έτους 2016. 

 

Δείκτες επιχειρησιακών επιδόσεων 

Επιπλέον, οι δείκτες επιχειρησιακών επιδόσεων όπως ορίζονται από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και παρακολουθούν τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε σχέση με την 

κατανάλωση υλικών, την κατανάλωση φυσικών πόρων, τη διαχείριση αποβλήτων κλπ, διαμορφώνονται ως 

εξής: 
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 2015 2016 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 0,003125 tn/tn προϊόντος 0,00327 tn/tn 

ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ 0,0069 tn/tn προϊόντος 0,07108 tn/tn 

ΖΥΠ 0,00031 tn/tn προϊόντος 0,00403tn/tn 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 0,0002 tn/tn προϊόντος 0,00062 tn/tn, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,000175 KWh/tn προϊόντος 0,000175 KWh/tn 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 0,1488 tn CO2/ tn προϊόντος 0,1488 tn CO2/ tn 

 

 
ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 
2015 2016 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 158,545 Kgr/106 ιχθύδια 87,81 Kgr/ 106 

ΝΕΡΟ 131,27 m3/ 106 ιχθύδια 320,90 m3/ 106 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 0,727 Kgr/106 ιχθύδια 0,727 Kgr/106 

ΖΥΠ 36,36 Kgr/106 ιχθύδια 33,28 Kgr/106 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 18,75 lt /106    ιχθύδια 18,75 lt /106 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 157,33 tn CO2/106 ιχθύδια 140,79 tn CO2/106 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ 

 

2015 2016 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 0,00169 tn/tn  προϊόντος 0,001484 tn/tn 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 

 

0,000036 tn/tn 

ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ 0,000042 tn/tn  προϊόντος 0,000057 tn/tn 

ΧΑΡΤΙ 0,0005 tn/tn  προϊόντος 0,000374 tn/tn 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,00016565 KWh/tn  προϊόντος 0,0002198 KWh/tn 

ΝΕΡΟ 2,1189 m3/tn  προϊόντος 0,0037 m3/tn 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0,000015 tn/tn  προϊόντος 

 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 0,00000363 tn/tn  προϊόντος 

 
CO2 0,141 tn CO2/tn προϊόντος 0,186 tn CO2/tn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακύκλωση Υλικών 
KG / Τόνο Παραγωγής 

2016 2015 

Πλαστικά 48,66 84,09 

Ορυκτέλαια/ λιπαντικά 10,01 9,59 

Λαμπτήρες 0,40 0,40 

Σύνολο 59,07 94,08 

 

ΜΜ / τόνο 

παραγωγής 
2016 2015 

Κατανάλωση Νερού M3 160,45 67,75 

Εκπομπές CO2 KG  405,20 368,47 
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III. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ το 2016 απασχολούσε 1.176 εργαζομένους διαφορετικών φύλων, ηλικιών και εθνικοτήτων στους 

ιχθυογεννητικούς σταθμούς, τις μονάδες εκτροφής και τα συσκευαστήρια του διατηρεί. Προσεγγίζουμε τα 

θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακολουθώντας 

τις δραστηριότητες μας στους εξής τομείς: 

• Υγιεινή και ασφάλεια. 

• Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας. 

• Εκπαίδευση εργαζομένων. 

 

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρίας  η  διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης 
και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η Εταιρία μεριμνά για την λήψη όλων των 
αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με 
τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Η Εταιρία δεσμεύεται και υποστηρίζει την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και 

συμμορφώνεται με τη σχετική Νομοθεσία. 

 

A. ΥΓΙΕΙΝΉ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ 

Η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην Εταιρεία αποτελεί κύριο μέλημα της διοίκησης όπως επίσης 

και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους καθώς και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι 

Όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, οι κίνδυνοι που εντοπίζονται έχουν να κάνουν με το 

περιβάλλον εργασίας καθώς η παραγωγική διαδικασία είναι αποκεντρωμένη και στο μεγαλύτερο μέρος της 

υλοποιείται σε θαλάσσιους χώρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα όσον αφορά: 

▪ Εργατικά ατυχήματα σαν αποτέλεσμα πλημμελούς εφαρμογής των κανονισμών ασφαλείας. 

▪ Την κατάχρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή τον αποκλεισμό ατόμων λόγω της φυλής, του 

φύλου, της ηλικίας, της θρησκείας ή άλλων χαρακτηριστικών εκ μέρους των κατά τόπους 

προϊσταμένων. 

▪ Την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά την τήρηση των προγραμμάτων και του 

ωραρίου εργασίας. 

 

Πολιτικές που εφαρμόζονται 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ έχει ως βασική προτεραιότητα τα θέματα υγείας και ασφάλειας του προσωπικού και για τον 

σκοπό αυτό συνεργάζεται με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες προστασίας και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Μέσω της εμπειρίας και των γνώσεων των στελεχών της, τεχνικών 

ασφαλείας και ιατρών εργασίας, η Εταιρεία έχει διαμορφώσει καλές πρακτικές και δοκιμασμένες λύσεις που 

συμβάλουν στην μείωση των κινδύνων στο χώρο εργασίας. 

Επίσης το 2015 δημιουργήθηκε τμήμα Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία το οποίο υπάγεται στην 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο με αυτοψίες στις μονάδες του Ομίλου αλλά και μέσω συνεχούς 

παρακολούθησης των δεικτών επικινδυνότητας, που έχουν καταγραφεί και ποσοτικοποιηθεί στις Μελέτες 
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Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, οργανώνει και συντονίζει δράσεις και εκπαιδεύσεις για τη μείωση 

των επαγγελματικών κινδύνων. 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ εφαρμόζει πολιτικές ίσων ευκαιριών και απαγόρευσης της παιδικής εργασίας και έχει 

πιστοποιηθεί για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με το πρότυπο BS OHSAS 

18001:2007 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και 

ασφάλειας στην εργασία. 

To 2016 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του κινδύνου για την κοινωνική πρακτική (GRASP - GLOBALG.A.P. RISK 

ASSESSMENT ON SOCIAL PRACTICE, έκδοση 5), στα πλαίσια της πιστοποίησης GLOBAL G.A.P v5, η οποία είναι 

μια εθελοντική αξιολόγηση που διεξάγεται ταυτόχρονα με την επιθεώρηση του GLOBALG.A.P v5 και σαν στόχο 

έχει την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κοινωνική πρακτική στην πρωτογενή παραγωγή. Το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης χρησιμεύει ως πρόσθετη πληροφόρηση στους συνεργάτες και τα μέρη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας έως τον τελικό καταναλωτή. 

 

Αποτελέσματα των πολιτικών αυτών 

Η μείωση των δεικτών επικινδυνότητας σε σχέση με το 2015 μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις όπως 

φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί: 

Περιφέρεια Κίνδυνος 2015 Κίνδυνος 2016 Διαφ. Διαφ. % 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 11.388 10.732 656 -6 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 5.416 3.550 1.866 -34 

ΑΤΤΙΚΗ 3.240 2.916 324 -10 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 14.200 7.620 6.580 -46 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.376 3.300 76 -2 

ΣΥΝΟΛΟ 37.620 28.118 9.502 -25 

Η ποσοτικοποίηση των δεικτών επικινδυνότητας έχει βασιστεί σε μια εκτίμηση κινδύνων κατά την οποία 

λαμβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η σοβαρότητα του πιθανού περιστατικού, η συχνότητα έκθεσης στον 

συγκεκριμένο κίνδυνο και η πιθανότητα να συμβεί ένα περιστατικό.  

Η βελτίωση των συνθηκών αποτυπώνεται και από τη συνολική πτώση του δείκτη ατυχημάτων ενώ θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη ότι εντός του 2016 δεν υπήρξε κανένα σοβαρό ατύχημα που να οδήγησε σε απουσία από 

την εργασία άνω των 30ημερών. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ > 

30 ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ < 

30 ΗΜΕΡΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

ΛΟΓΩ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

2015 275.805 8 1 7 148 0,054 

2016 350.136 9 0 9 176 0,050 
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B. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Όσον αφορά την επιλογή προσωπικού η ΣΕΛΟΝΤΑ εφαρμόζει την πολιτική των ίσων ευκαιριών σε όλο της το 

προσωπικό ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, φυλή ή εθνικότητα και δεν ανέχεται την οποιασδήποτε μορφής 

διάκριση ή παρενόχληση.  

Οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης βασίζονται στα προσόντα, επιδόσεις και δεξιότητες των 

υποψηφίων ή των εργαζομένων χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψη το φύλο, την καταγωγή, τη φυλή, τη θρησκεία, 

την ηλικία και οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του χαρακτήρα ή του σώματος μπορεί να διαφοροποιεί ένα 

άτομο. Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες όπου παρουσιάζεται 

η κατανομή των εργαζομένων ανά ηλικία και φύλο: 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ % 

18-20 6 1 

21-30 149 13 

31-40 412 35 

41-50 404 34 

51-60 180 15 

> 61 25 2 

ΣΥΝΟΛΟ 1.176 100 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ % 

ΑΝΔΡΕΣ 854 73 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 322 27 

ΣΥΝΟΛΟ 1.176 100 

 

Γ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας στις μονάδες σημαντικό ρόλο εκτός από  την πρόληψη 
έχει διαδραματίσει η εκπαίδευση του προσωπικού.  

Η ΣΕΛΟΝΤΑ για τα έτη 2015 και 2016 έχει υλοποιήσει πρόγραμμα εκπαιδεύσεων με θέματα σχετικά με την 
υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία τόσο από εξειδικευμένα στελέχη όσο και από εξειδικευμένους 
εξωτερικούς συνεργάτες. Στην διετία 2015 & 2016 εκπαιδεύτηκαν 881 εργαζόμενοι σε πάνω από 3.000 
εργατοώρες εκπαίδευσης ενώ το κόστος εκπαίδευσης ανήλθε σε € 78.000 ευρώ. 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 

2015 

 

2016  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ  708 270 978 1.336 700 2.036 

ΚΟΣΤΟΣ 14.160 10.530 24.690 26.720 26.760 53.480 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 316 565 
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IV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑ  

Η ΣΕΛΟΝΤΑ απασχολεί πάνω από 1100 εργαζόμενους στις παραγωγικές μονάδες σε όλη σχεδόν την Ελληνική 

επικράτεια και για την υλοποίηση του σκοπού της αλληλοεπιδρά και συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες, 

κοινωνικούς φορείς και αρμόδιες αρχές. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι όσον αφορά την εταιρική εικόνα προς τις τοπικές κοινωνίες  αφορούν: 

- Την συνύπαρξη σε σχέση με ανταγωνιστικές δραστηριότητες (όπως πχ η τουριστική ανάπτυξη) καθώς η 

μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με τις δραστηριότητες αυτές που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. 

- Την εξάρτηση της παραγωγής από τις άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων και το υφιστάμενο 

χωροταξικό σχέδιο, καθώς και τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων, οι οποίες χορηγούνται από τις αρμόδιες 

Περιφέρειες. 

- Την κανονιστική συμμόρφωση όσον αφορά την πολεοδομική νομοθεσία καθώς και την νομοθεσία για την 

προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές 

(δασικές και σε κοντινή απόσταση με την θάλασσα). 

 

Πολιτικές που εφαρμόζονται 

- Απασχόληση και τοπικές κοινωνίες: Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων της Εταιρείας με συμβάσεις 

πλήρους απασχόλησης βρίσκεται στην επαρχία και προέρχεται από τις τοπικές κοινότητες. Πολιτική του 

Ομίλου είναι η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσω της προσφοράς ευκαιριών απασχόλησης και 

ενεργής υποστήριξης των τοπικών φορέων. 

- Υποστήριξη κοινωνικών φορέων: Πέρα από την προσφορά απασχόλησης η Εταιρεία πραγματοποιεί 

δωρεές σε φορείς, συλλόγους και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν ευάλωτες μονάδες του 

πληθυσμού για την ενίσχυση τους και την αύξηση της συνεισφοράς τους στις τοπικές κοινωνίες. 

- Ενεργή συμμετοχή στην εφαρμογή του χωροταξικού πλαισίου για την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών: 

Η Εταιρία συμμετέχει ενεργά στη σύσταση φορέων για τη διαχείριση των Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχών 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), φορέων που σαν σκοπό έχουν την ανάπτυξη της 

ιχθυοκαλλιέργειας  στις περιοχές που δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού 

πλαισίου για την ισόρροπη ανάπτυξη και  λειτουργία των ιχθυοκαλλιεργειών σε σχέση με τις άλλες τοπικές 

δραστηριότητες. 

Αποτελέσματα των πολιτικών αυτών 

-  Στην διάρκεια του 2016 το 80% των εργαζομένων απασχολούνταν σε περιοχές εκτός Αττικής 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών: 

Νησιά Αιγαίου 175 15% 

Στερεά Ελλάδα 288 24% 

Δυτική Ελλάδα 134 11% 

Πελοπόννησος 342 29% 

Σύνολο εργαζομένων 1.176 100% 

- Η Εταιρεία κατά το 2016 πραγματοποίησε δωρεές προς συλλόγους και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

ύψους € 13 χιλ. ενώ διέθεσε για κοινωφελείς σκοπούς περίπου 2 τόνους αλιευμάτων. 
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V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

Οι μετοχές της ΣΕΛΟΝΤΑ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ως εκ τούτου έχει επιπλέον 

υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης σε θέματα δημοσιότητας, εταιρικής διακυβέρνησης και ίσης 

μεταχείρισης των ενδιαφερομένων μερών. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι 

- Η αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς μπορεί να βλάψει σημαντικά την εταιρική εικόνα και να επηρεάσει 

σημαντικά τις σχέσεις της Εταιρείας με τους πελάτες, τους προμηθευτές της ή αλλά ενδιαφερόμενα μέρη. 

- Σε συνέχεια του παραπάνω κινδύνου τυχόν περιπτώσεις ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας μπορεί να 

επιφέρουν σημαντικές επιβαρύνσεις και πρόστιμα για παράβαση του ρυθμιστικού πλαισίου και των 

κανόνων του ανταγωνισμού. 

 

Πολιτικές που εφαρμόζονται 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές που προβλέπονται από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

και έχει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που προβλέπει την διαφάνεια στην λήψη αποφάσεων και την 

λογοδοσία σε όλα τα στάδια της ιεραρχίας και περιλαμβάνει διαδικασίες για τον εντοπισμό και περιορισμό 

των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και μη αποδεκτών πρακτικών. Όλοι οι εργαζόμενοι τηρώντας τον 

Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, ενεργούν με ειλικρίνεια, σεβασμό και ακεραιότητα και συντελούν στην 

πρόληψη και ορθή διαχείριση οποιουδήποτε φαινομένου κατάχρησης η μη σωστής πρακτικής και συμβάλλουν 

στην προστασία της καλής φήμης του Ομίλου. 

Επιπλέον η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Κώδικα Δεοντολογίας που απαγορεύει ρητά την κατάχρηση των 

παρεχόμενων αρμοδιοτήτων για προσωπικά οφέλη καθώς και κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ότι εκτρέπεται από την επιχειρηματική ηθική και τον υγιή ανταγωνισμό όπως η λήψη δώρων, η κατάχρηση 

εμπιστευτικών πληροφοριών κλπ. 

Σταθερή δέσμευση του ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ είναι να διεξάγει την επιχειρηματική του δραστηριότητα με 

ακεραιότητα, σύμφωνα με τα πρότυπα ηθικής και εφαρμόζοντας τους ισχύοντες νόμους.  

 

Αποτελέσματα των πολιτικών αυτών 

Κατά το 2016 δεν υπήρξαν καταδίκες και δεν επιβλήθηκαν πρόστιμα στην Εταιρεία για παραβάσεις σε θέματα 

διαφθοράς ή παράτυπων πρακτικών. 

Επίσης δεν υπήρξαν καταγεγραμμένες περιπτώσεις καταγγελιών για παραβάσεις του κανονιστικού πλαισίου 

που διέπει τις εισηγμένες εταιρείες. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

H Εταιρεία στην παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου παρέχει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 2 του Ν. 3873/2010 όπως 
ισχύουν. 

I. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα εννέα 
χιλιάδες εκατό σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 73.649.149,20) διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα 
πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατό εξήντα τέσσερεις (245.497.164) κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών στον κλάδο Τρόφιμα & Ποτά – Γεωργία & Αλιεία.  

II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας  

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού 
της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.  

III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 και 11 του Ν.3556/2007 

Οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης είναι οι εξής: 

Μέτοχος Δικαιώματα ψήφου % 

Τράπεζα Πειραιώς 32,9235 % 

Alpha Bank 21,9723 % 

Eurobank Ergasias  13,2850 % 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 11,4372 % 

IV. Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου  

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  

V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου  

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από 
τις μετοχές της Εταιρείας. 

VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας  

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας η ύπαρξη τυχόν συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες να 
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που 
απορρέουν αυτές. 

VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού  

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

VIII. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την 
έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του 
συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του 
κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω 
εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από 
τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.  

IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου 
κατόπιν δημόσιας πρότασης.  

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 
έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.  

X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας που να προβλέπουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της 
απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι 
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 
βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την νομοθεσία που ρυθμίζει την συμπεριφορά των εισηγμένων εταιρειών και επιπλέον 
έχει υιοθετήσει οικειοθελώς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ό οποίος εκδόθηκε τον Οκτώβριο 
του 2013 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (“ΕΣΕΔ”). 

Το κείμενο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
http://www.esed.org.gr/esed και εκτός των «γενικών αρχών» που απευθύνονται σε όλες της εταιρίες, 
περιλαμβάνει και «ειδικές πρακτικές» που αφορούν μόνο σε εισηγμένες εταιρίες.  

Η Εταιρεία σαν αποτέλεσμα της υιοθέτησης των ειδικών πρακτικών του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη των αποκλίσεων που αναφέρονται κατωτέρω, εφαρμόζει πρακτικές 
εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των προβλεπόμενων από τους σχετικούς νόμους, όπως η σύσταση της 
Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η σύνθεση του ΔΣ που αποτελείται κατά πλειοψηφία από μη 
εκτελεστικά μέλη και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του ΔΣ. Οι ειδικές πρακτικές που 
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περιγράφονται στο Παράρτημα V του 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις γενικές αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Όσον αφορά τις ειδικές πρακτικές του κώδικα, που αφορούν εισηγμένες εταιρείες υφίστανται ορισμένες 
περιπτώσεις μη εφαρμογής, για τις οποίες ακολουθεί σύντομη ανάλυση και αιτιολόγηση: 

Ειδ. Πρακτική 

Νο 

Περιγραφή απόκλισης Αιτιολόγηση 

Α.2.1 Το Δ.Σ. είναι πενταμελές και 

αποτελείται από τέσσερα μη 

εκτελεστικά και ένα εκτελεστικό μέλος, 

ενώ η σχετική ειδική πρακτική του 

Κώδικα προτείνει τουλάχιστον 

επταμελές ΔΣ. 

Το υφιστάμενο ΔΣ είναι σύμφωνο με το 

καταστατικό και εκλέχθηκε από την Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

3/12/2015 στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της 

Εταιρείας. Το μέγεθος είναι επαρκές για την 

διασφάλιση της ευελιξίας στην λήψη 

αποφάσεων και παράλληλα την τήρηση των 

υπόλοιπων αρχών του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. 
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Ειδ. Πρακτική 

Νο 

Περιγραφή απόκλισης Αιτιολόγηση 

Γ.1.3 Δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι το Δ.Σ. 

μπορεί είτε να αναστείλει την 

καταβολή των πρόσθετων αμοιβών 

απόδοσης (bonus), είτε να απαιτήσει 

την επιστροφή όλου ή μέρους του 

bonus που έχει απονεμηθεί, λόγω 

αναθεωρημένων οικονομικών 

καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων 

ή γενικώς βάσει εσφαλμένων 

χρηματοοικονομικών στοιχείων, που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό 

του bonus αυτού 

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, καθώς 

υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας οι 

οποίες διασφαλίζουν τη σωστή αποτύπωση 

και την αξιοπιστία των δημοσιευμένων 

οικονομικών στοιχείων.  

 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας περιλαμβάνει τις λειτουργικές δομές, 
πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν στην προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος, την επίτευξη των 
εταιρικών στόχων και προσθήκη αξίας στους μετόχους και άλλους συνεργάτες της. 

Οι εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία πολιτικές και διαδικασίες αποτυπώνονται στο Καταστατικό της, τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και τους λοιπούς Κανονισμούς και πολιτικές που ρυθμίζουν τις 
επιμέρους λειτουργίες της.   

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το ΔΣ, τη 
Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη 
συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς. 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου καθορίζεται και εφαρμόζεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσμοθετήσει διαδικασίες και πολιτικές για την αναγνώριση, 
κατηγοριοποίηση και αντιμετώπιση των επιχειρηματικών και λοιπών κινδύνων, την διασφάλιση της 
προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και την αποδοτική λειτουργία της εταιρείας. Το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου περιλαμβάνει πρακτικές και διαδικασίες για την τήρηση της νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας και την διασφάλιση της ορθής αποτύπωσης της οικονομικής θέσης και των επιδόσεων της 
Εταιρείας και του Ομίλου μέσω των οικονομικών ή μη οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων του ΔΣ.  

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου με την υποστήριξη της  Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου η οποία έχει σαν κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εξέταση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας που το απαρτίζουν ώστε να είναι σε θέση να 
εκφέρει γνώμη για το εάν αυτό παρέχει ικανοποιητική διασφάλιση ότι οι αντικειμενικοί στόχοι και επιδιώξεις 
της Εταιρίας θα εκπληρωθούν αποτελεσματικά και οικονομικά. 

Διαχείριση κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Οι διαδικασίες και οι πολιτικές για την διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την διαδικασία σύνταξης 
των οικονομικών καταστάσεων σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με 
τους κανόνες που έχουν τεθεί από το Δ.Σ., και στοχεύουν: 

• στην σε τακτική βάση παρακολούθηση της κατάστασης και την ορθή καταγραφής της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων, ιδίως των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας 

• την έγκαιρη αναγνώριση και καταγραφή των εσόδων και δαπανών, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων με 
σκοπό την παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των επιδόσεων της Εταιρείας 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

• την τήρηση των υποχρεώσεων σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, την εταιρική και την φορολογική 
νομοθεσία. 

Σκοπός των παραπάνω είναι η διασφάλιση της ορθής αποτύπωσης της οικονομικής θέσης και των επιδόσεών 
της μέσω της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης. Οι προαναφερόμενες πολιτικές και διαδικασίες 
περιλαμβάνουν:  

• την εφαρμογή συγκεκριμένων λογιστικών αρχών και παραδοχών και την διαδικασία παρακολούθησης και 
αναφοράς της τήρησης τους από ανεξάρτητους ελεγκτές. 

• την σύνταξη προϋπολογισμών και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους τόσο στο σκέλος των εσόδων 
όσο και των δαπανών μέσω μηνιαίων αναφορών προς το ΔΣ. 

• την τακτική παρακολούθηση της κατάστασης και την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΛΠ. 

• την τήρηση των βιβλίων της Εταιρείας σε αξιόπιστο και σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα με την 
παράλληλη εφαρμογή κανόνων ασφαλείας για τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτό. 

• την έγκριση των εσόδων και των δαπανών, την παρακολούθηση της τήρηση των όρων που αφορούν τις 
σχετικές συμβάσεις και την έγκριση τόσο των παραστατικών όσο και των πληρωμών. 

• την θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση και αναφορά των συναλλαγών, των απαιτήσεων και των 
υποχρεώσεων με συνδεδεμένα μέρη. 
 
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, το ανώτατο όργανο της 
εταιρείας που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους 
μετόχους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους.  

Για το σκοπό αυτό δημοσιοποιεί, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, πρόσκληση για σύγκληση 
Γενικής Συνέλευσης, 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη πραγματοποίηση της στην οποία αναφέρονται με 
σαφήνεια ο τόπος και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι που έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα 
ψήφου. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εφόσον παρίσταται η εκπροσωπείται τουλάχιστον 
το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκτός των περιπτώσεων που σύμφωνα με το 
άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν 2190/1920 απαιτείται αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας ή 
του αντικειμένου της επιχείρησης, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και τη συγχώνευση, 
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. 

Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: 

α) την τροποποίηση του καταστατικού 
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β) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 

γ) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών. 

δ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. 

ε) την διάθεση των ετήσιων κερδών. 

στ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και     
τον διορισμό εκκαθαριστών. 

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των 
μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί 
χρέη ψηφολέκτη. 

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην 
ημερήσια διάταξη. 

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του  

Η περίληψη των Πρακτικών με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας 
εντός 5 ημερών από τη Γ.Σ. και δημοσιοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία περί ρυθμιζόμενων 
πληροφοριών. 

Δικαιώματα μετόχων 

Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το 
Καταστατικό της Εταιρείας. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως και αποδοχή του Καταστατικού 
της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Καταστατικό, από τα διάφορα όργανα 
της Εταιρείας. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του 
κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα 
που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:  

• το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας.  

• Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού ή κερδών 
αποτίμησης διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση 
πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά 
την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο 
μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα 
είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την 
παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.  

• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που 
αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση,  

• το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την 
ανάληψη νέων μετοχών,  

• το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών 
και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

• το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα: 
νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.  
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• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης.  

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.  

 

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
4.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το Καταστατικό της διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία 
(3) έως έντεκα (11) μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας 
ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη. 

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αντικατάσταση τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε 
επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.  

Το Δ.Σ. αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά είναι 
αυτά που απασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης και εκπροσωπούν την Εταιρεία. Ως μη 
εκτελεστικά μέλη είναι αυτά που δεν έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης και συμμετέχουν στην διαχείριση των 
εταιρικών ζητημάτων μέσω της συμμετοχής του στο ΔΣ και τις Επιτροπές του. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται 
από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως αυτές ορίζονται 
από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Δηλαδή δεν είναι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 
0,5% του μετοχικού κεφαλαίου, δεν έχουν άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή συνδεδεμένη με αυτή 
επιχείρηση, δεν έχουν διατελέσει στελέχη της ή ελεγκτές της τουλάχιστον κατά τα 3 προηγούμενα έτη και δεν 
έχουν λάβει άλλη αμοιβή πέραν αυτών που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων σαν αμοιβές ΔΣ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά βάσει ετησίου προγράμματος, ή/και σύμφωνα με τις ανάγκες 
της εταιρείας, και ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. 
Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις 
οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ ο οποίος γνωστοποιεί και τα θέματα 
ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος αντικαθίσταται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον 
εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. 

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, ώστε να ενημερώνουν τους μετόχους και να τους 
παρέχουν διευκρινίσεις επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. Για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους, 
διατίθεται επαρκής χρόνος από τον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη 
και εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 03.12.2015, έχει ως εξής: 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Πρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος. 

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ. Από το 1987 εργάστηκε ως ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στην ίδρυση και λειτουργία εταιριών 
χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού ενδιαφέροντος. Από το 2004 έως το 2009, ανέλαβε Γενικός 
Γραμματέας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος και Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών. Από το καλοκαίρι του 2012 έως το 
καλοκαίρι του 2014, διετέλεσε Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα εμπορίου και βιομηχανίας. 

2. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ. Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος. 
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Γεννήθηκε το 1961. Είναι χημικός μηχανικός με πτυχίο από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και 
κάτοχος πτυχίου ΜΒΑ από το Imperial College London – University of London. Από το 1998 έως το 2004 
υπήρξε Head of Business Strategy & Development – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Group Sales and Marketing 
Director καθώς και Μέλος του Management Team στον Όμιλο Μαϊλλη. Από το 2005 έως και το 2015 
κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. στον Όμιλο Eurodrip (Eurodrip 
Group). Έχει βραβευτεί δύο φορές (2010, 2011) από την ICAP με το βραβείο “ICAP Greek Business Leaders 
Award” ενώ το 2012 βραβεύτηκε με το “Houlihan Lokey Global Successful CEO’s Transactions Award”. 

3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΛΑΖΑΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος. 

Η κα Αδαμαντίνη Λάζαρη, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1958. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού 
Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος M.Sc. Οικονομικών από το London School Of Economics, με εξειδίκευση 
στις Βιομηχανικές Σχέσεις και στη Διοίκηση Προσωπικού, καθώς και του European Master in Business 
Administration σε θέματα οπτικοακουστικών πολυμέσων. Διατέλεσε συνεργάτης του Οικονομικού 
Γραφείου του Πρωθυπουργού και της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Από 
το 1986 ως το 2009 εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα στην Διεύθυνση Προσωπικού και Διεθνών 
Δραστηριοτήτων και ως Σύμβουλος Διοίκησης (1994-2009). Από το Νοέμβριο του 2001 έως το Μάρτιο 
2004, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Αγροτικής Τράπεζας. Από το 2002 έως το 2005 ήταν Πρόεδρος του ΔΣ & 
Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ΕΒΙΣΑΚ ΑΕ.  Το Δεκέμβριο 2009, ανέλαβε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – 
Υποδιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, από την οποία αποχώρησε τα τέλη του Ιουλίου του 2012 για να 
επιστρέψει στην Εμπορική Τράπεζα ως τα τέλη του Οκτωβρίου 2012. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του 
Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ), ενώ σήμερα είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του 
Ταμείου. Επίσης έχει διατελέσει μέλος σε Δ.Σ. διαφόρων εταιριών και μέλος διυπουργικών επιτροπών, ενώ 
συμμετείχε και σε εθνικές αντιπροσωπείες. 

Είναι μέλος ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Στρατηγικής Επιτροπής Επενδύσεων της Ε.Χ.Α.Ε. 

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Γεννήθηκε το 1948. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Από το 1975 έως το 1976, εργάστηκε στην εταιρία DATA TECHNICAL PAPAKOSMAS LTD στο 
τομέα μηχανογραφικής οργάνωσης επιχειρήσεων, ενώ από το 1976 έως το 1981 εργάστηκε σε κατάστημα 
της Bank Of America, στην Αθήνα στη διαχείριση δανείων. Από το 1982 έως το 1993, διετέλεσε Μanager 
στην Credit Lyonnais Greece S.A. Από το 1994 έως το 1996, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Fisheries 
S.A., μέλος του ομίλου Νηρέα, και Financial Controller του ομίλου Νηρέα. Την περίοδο 1997-2004, 
εργάστηκε στην ελβετική τράπεζα Banque Cantonale Vaudoise, στα γραφεία της στη Αθήνα, όπου 
κατέλαβε διάφορες θέσεις με τελευταία αυτής του Assistant Vice President. Από το 2005 έως το 2010, 
εργαζόταν ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε διάφορες εταιρίες όπως NUTRIA S.A., VELESTINO S.A., 
καθώς και σε εταιρίες Real Estate, ενώ από το 2011 έως σήμερα, είναι ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος. 

5. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Γεννήθηκε το 1944. Είναι κάτοχος πτυχίου της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Από το 1962 έως το 2002, εργάστηκε στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Διετέλεσε Διευθυντής των δύο μεγαλύτερων καταστημάτων, καθώς και των 
Διευθύνσεων Ανάπτυξης (Project Finance) και Επαγγελματικής Πίστης. Από το Δεκέμβριο 2002 έως το 
Φεβρουάριο 2007, διετέλεσε Διευθυντής Οργάνωσης και Project Manager της ASPIS BANK. Από το Μάρτιο 
2007 έως τον Απρίλιο 2010, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) 
Ltd. 

Η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τέσσερα (4) έτη έως την 
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους 2020, η οποία θα εκλέξει νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία. 

 

4.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, στον εποπτικό του ρόλο υποστηρίζεται από τις παρακάτω επιτροπές 

4.2.1 Επιτροπή Ελέγχου  

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ τα οποία διαθέτουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και η σύνθεση της που 
καθορίστηκε από το ΔΣ της 03.12.2015 είναι η ακόλουθη: 

1. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΛΑΖΑΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 

3. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Η Επιτροπή Ελέγχου, έχει ως κύριο έργο, την παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
σχετικά με την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων, των 
ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων, την διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει και διασφαλίζει την ανεξαρτησία των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της 
Εταιρείας και λαμβάνει γνώση των ευρημάτων τους καθώς και των Εκθέσεων Ελέγχου επί των ετησίων ή 
ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.  

Παράλληλα, προτείνει διορθωτικές ενέργειες και διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν 
ευρήματα ή αδυναμίες σε περιοχές που σχετίζονται με την παροχή οικονομικής πληροφόρησης ή άλλων 
σημαντικών λειτουργιών της Εταιρείας. 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποστηρίζει την Επιτροπή Ελέγχου στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της. 

Ως υπεύθυνος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου έχει οριστεί ο κος Αναστάσιος Χατζηδήμας. Κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα 
της Εταιρείας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 

4.2.2 Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων (Remuneration & Nomination Committee) 

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι τριμελής, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και η 
σύνθεση της που καθορίστηκε από το ΔΣ της 05.02.2016 είναι η ακόλουθη: 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ. 

3. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Ειδικά για την επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Διευθυντής Προσωπικού της 
Εταιρείας κος Σωτήριος Χατούπης. 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων περιλαμβάνουν: 

Α) Όσον αφορά την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων: 
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• τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του ΔΣ, την διεκπεραίωση της 
διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων, και την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για την 
ανάδειξη των υποψήφιων μελών του 

• την υποβολή προτάσεων για την πολιτική πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των 
φύλων, 

• την περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του ΔΣ, καθώς και την υποβολή σε αυτό 
προτάσεων προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του, 

• την αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων και εμπειρίας 
σε σχέση με τους εταιρικούς στόχους βάσει αυτής της αξιολόγησης, την σαφή περιγραφή του ρόλου και 
των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων. 

Β) Αναφορικά με τον καθορισμό και την εφαρμογή της Πολιτικής Αμοιβών: 

• Την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές, 

• την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, 
συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών βάσει κινήτρων. 

• Την τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών τού ΔΣ και άλλων όρων των συμβάσεών 
τους με την εταιρεία συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης. 

• την εξέταση και υποβολή προτάσεων στο ΔΣ, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών 
(δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση, 

4.3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 έχουν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της 28/7/2016 και περιλαμβάνουν: 

- Ετήσια αμοιβή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου χρόνου. Επιπλέον παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, η χρήση εταιρικής πιστωτικής κάρτας, 
μισθωμένου αυτοκινήτου και εταιρικού κινητού τηλεφώνου. 

- Ετήσια αμοιβή του Προέδρου του ΔΣ ως αμοιβή για την συμμετοχή και παράσταση στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ δόθηκαν αμοιβές στις οποίες περιλαμβάνεται η αμοιβή για 
την συμμετοχή και την παράσταση στις συνεδριάσεις του ΔΣ καθώς και η αμοιβή για την συμμετοχή στην 
Επιτροπή Ελέγχου. 

Πέραν των παραπάνω δεν καταβλήθηκε καμία επιπλέον αμοιβή και παροχή στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας.  
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5.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ  

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτική πολυμορφίας στη στελέχωση της όσο και στην σύνθεση του ΔΣ 
περιλαμβανομένης και της ισορροπίας ιδίως όσον αφορά την ηλικία, την αντιπροσώπευση των δύο φύλων, τις 
γνώσεις και την εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται ευρύτερη συσσώρευση ικανοτήτων και εμπειριών καθώς και 
διεύρυνση της οπτικής με στόχο την εξυπηρέτηση των εταιρικών στόχων, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της καινοτομίας που προκύπτει από τον ευρύτερο συνδυασμό 
γνωστικών αντικειμένων, εμπειριών και δεξιοτήτων. 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πολιτικής αυτής περιγράφονται στην επισυναπτόμενη 
χρηματοοικονομική κατάσταση. Όσον αφορά την Διοίκηση η συμμετοχή των Γυναικών στο ΔΣ της Εταιρείας 
βρίσκεται στο 20%, ενώ η συμμετοχή στους στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας κατά το 2016 ανέρχεται 
στο 21%.  

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 

Μιχάλης Παναγής   

 

Διευθύνων Σύμβουλος     
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Δ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» στις 21/04/2017 και έχουν δημοσιοποιηθεί με 

την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.selonda.com ή www.selonda.gr καθώς και στον 

διαδικτυακό χώρο του ΧΑ, όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 

  

 

 

 

http://www.selonda.com/
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη και Εταιρική) 

(ποσά σε €) 01/01-

31/12/2016

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2016

01/01-

31/12/2015

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης χρήσης 17. -123.578.304 -105.982.921 -123.578.304 -105.982.921

Αποκτώμενα Βιολογικά Αποθέματα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις/ Εισφορά 

Ενεργητικού ΔΙΑ 17. -14.635.377 0 -1.760.350 0

Αγορές κατά την Διάρκεια της Χρήσης 17. -3.325.342 -17.847.701 -2.996.310 -17.766.801

Πωλήσεις κατά την Διάρκεια της Χρήσης 17. 154.626.950 112.921.928 146.971.468 112.897.183

Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης χρήσης 17. 150.202.570 123.578.304 134.916.260 123.578.304

Κέρδη από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων λήξης χρήσης 163.290.497 112.669.610 153.552.764 112.725.765

Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού 32. 12.731.896 29.253.044 22.767.156 27.051.825

Πωλήσεις Ιχθυοτροφών ιδιοπαραγωγής 32. 10.287 6.515.177 10.287 426.492

Πωλήσεις Υπηρεσιών 32. 152.932 638 208.335 21.085

Κόστος πωληθέντων Εμπορευμάτων και υπηρεσιών 33. -11.307.537 -29.103.583 -22.231.595 -25.651.351

Κόστος Αναλώσεων Α΄& Β΄υλών 33. -84.799.748 -59.707.096 -77.261.223 -65.431.785

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 34. -23.551.215 -16.398.245 -21.316.177 -14.693.648

Αμοιβές τρίτων & Παροχές τρίτων 35. -21.649.547 -18.663.375 -20.910.158 -16.755.608

Λοιπά Έξοδα -15.639.360 -11.055.123 -14.879.729 -10.237.082

Άλλα λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα) 37. 140.005 -1.926.382 -1.121.705 -1.650.548

Αποσβέσεις -4.990.026 -4.397.404 -4.541.018 -3.601.512

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 36. 2.165 127.402 2.093 41.224

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 36. -8.346.021 -8.344.384 -8.093.022 -6.445.149

Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων 38. 1.098.418 -7.069.553 6.375.573 51.651

Κέρδη/ (Ζημιές) από Συγγενείς Επιχειρήσεις 237.453 139.096 0 0

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων 11. -378.000 -2.390.000 0 0

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 7.002.199 -10.350.180 12.561.581 -4.148.642

Φόρος εισοδήματος 39. 0 -1.151.385 0 0

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 39. -4.585.118 373.204 -3.774.366 -62.556

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 39. 0 -378.727 0 -184.519

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων 2.417.081 -11.507.088 8.787.215 -4.395.717

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους: 2.417.081 -11.507.088 8.787.215,00 -4.395.717

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων -619.209 -626.821 -619.209 -626.821

Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημίες) 27. -44.566 -246.088 -69.329 -246.088

Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων που δεν 

αναταξινομούνται 579.686 565.055 586.868 575.773

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

εξωτερικού -59.850 51.781 0 0

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού : 0

  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 0 -235.967 0 0

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 0 -27.495 0 0

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης:

  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -495.451 -61.836 0 0

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 0 -18.005 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων -639.389 -599.376 -101.670 -297.136

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 1.777.692 -12.106.464 8.685.545 -4.692.853

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα σε :

Ιδιοκτήτες της μητρικής 1.820.168 -12.659.147 8.787.215 -4.395.717

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 596.912 1.152.059 0 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα αποδιδόμενα σε :

Ιδιοκτήτες της μητρικής 1.188.402 -13.216.347 8.685.545 -4.692.853

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 589.289 996.745 0 0

Κέρδη ανά μετοχή

Κέρδή Ανά Μετοχή Από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής 1.820.168 -12.659.147 8.787.215 -4.395.717

Αριθμός Μετοχών 232.383.768 204.235.184 232.383.768 204.235.184

Κέρδη ανα μετοχή 42. 0,0078 -0,0620 0,0378 -0,0215

Κέρδη προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19.378.210 11.584.664 18.817.955 5.805.145

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Ενοποιημένη και Εταιρική) 

(ποσά σε €) 01/01-

31/12/2016

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2016

01/01-

31/12/2015

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης χρήσης 17. -123.578.304 -105.982.921 -123.578.304 -105.982.921

Αποκτώμενα Βιολογικά Αποθέματα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις/ Εισφορά 

Ενεργητικού ΔΙΑ 17. -14.635.377 0 -1.760.350 0

Αγορές κατά την Διάρκεια της Χρήσης 17. -3.325.342 -17.847.701 -2.996.310 -17.766.801

Πωλήσεις κατά την Διάρκεια της Χρήσης 17. 154.626.950 112.921.928 146.971.468 112.897.183

Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης χρήσης 17. 150.202.570 123.578.304 134.916.260 123.578.304

Κέρδη από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων λήξης χρήσης 163.290.497 112.669.610 153.552.764 112.725.765

Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού 32. 12.731.896 29.253.044 22.767.156 27.051.825

Πωλήσεις Ιχθυοτροφών ιδιοπαραγωγής 32. 10.287 6.515.177 10.287 426.492

Πωλήσεις Υπηρεσιών 32. 152.932 638 208.335 21.085

Κόστος πωληθέντων Εμπορευμάτων και υπηρεσιών 33. -11.307.537 -29.103.583 -22.231.595 -25.651.351

Κόστος Αναλώσεων Α΄& Β΄υλών 33. -84.799.748 -59.707.096 -77.261.223 -65.431.785

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 34. -23.551.215 -16.398.245 -21.316.177 -14.693.648

Αμοιβές τρίτων & Παροχές τρίτων 35. -21.649.547 -18.663.375 -20.910.158 -16.755.608

Λοιπά Έξοδα -15.639.360 -11.055.123 -14.879.729 -10.237.082

Άλλα λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα) 37. 140.005 -1.926.382 -1.121.705 -1.650.548

Αποσβέσεις -4.990.026 -4.397.404 -4.541.018 -3.601.512

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 36. 2.165 127.402 2.093 41.224

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 36. -8.346.021 -8.344.384 -8.093.022 -6.445.149

Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων 38. 1.098.418 -7.069.553 6.375.573 51.651

Κέρδη/ (Ζημιές) από Συγγενείς Επιχειρήσεις 237.453 139.096 0 0

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων 11. -378.000 -2.390.000 0 0

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 7.002.199 -10.350.180 12.561.581 -4.148.642

Φόρος εισοδήματος 39. 0 -1.151.385 0 0

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 39. -4.585.118 373.204 -3.774.366 -62.556

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 39. 0 -378.727 0 -184.519

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων 2.417.081 -11.507.088 8.787.215 -4.395.717

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους: 2.417.081 -11.507.088 8.787.215,00 -4.395.717

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 25. -619.209 -626.821 -619.209 -626.821

Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημίες) 27. -44.566 -246.088 -69.329 -246.088

Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων που δεν 

αναταξινομούνται 579.686 565.055 586.868 575.773

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

εξωτερικού -59.850 51.781 0 0

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού : 0

  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 0 -235.967 0 0

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 0 -27.495 0 0

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης:

  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -495.451 -61.836 0 0

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 0 -18.005 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων -639.389 -599.376 -101.670 -297.136

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 1.777.692 -12.106.464 8.685.545 -4.692.853

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα σε :

Ιδιοκτήτες της μητρικής 1.820.168 -12.659.147 8.787.215 -4.395.717

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 596.912 1.152.059 0 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα αποδιδόμενα σε :

Ιδιοκτήτες της μητρικής 1.188.402 -13.216.347 8.685.545 -4.692.853

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 589.289 996.745 0 0

Κέρδη ανά μετοχή

Κέρδή Ανά Μετοχή Από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής 1.820.168 -12.659.147 8.787.215 -4.395.717

Αριθμός Μετοχών 232.383.768 204.235.184 232.383.768 204.235.184

Κέρδη ανα μετοχή 42. 0,0078 -0,0620 0,0378 -0,0215

Κέρδη προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19.378.210 11.584.664 18.817.955 5.805.145

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

(*) Σημειώνεται πως τα συγκριτικά ποσά που αφορούν τη χρήση του 2015 έχουν αναμορφωθεί σε σχέση με αυτά που είχαν δημοσιοποιηθεί στην Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση της χρήσης 2015. Σχετική αναφορά στη § 7 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

 ποσά σε € Μετοχικό κεφάλαιο

Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το 

άρτιο

Αποθεματικά 
Αποθεματικά Εύλογης 

Αξίας Παγίων
Αδιανέμητα Κέρδη Σύνολο

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1/1/2015 61.270.555 13.168.901 35.173.696 9.353.347 -99.009.263 19.957.236

 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 -21.260 -21.260

 Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 -165.531 -165.531

 Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 -186.791 -186.791

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/15 -4.395.717 -4.395.717

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 -3.002.485 2.375.664 -626.821

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες 0 0 0 0 -246.088 -246.088

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 491.531 84.242 575.773

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -2.510.954 2.213.818 -297.136

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 -2.510.954 -2.181.899 -4.692.853

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2015 61.270.555 13.168.901 35.173.696 6.842.393 -101.377.953 15.077.592

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1/1/2016 61.270.555 13.168.901 35.173.696 6.842.393 -101.377.953 15.077.592

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από Εισφορά ΔΙΑ 12.378.594 -8.912.588 3.466.006

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -172.343 -172.343

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 12.378.594 -8.912.588 0 0 -172.343 3.293.663

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2016 8.787.215 8.787.215

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων -1.954.352 1.335.143 -619.209

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες -69.329 -69.329

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 566.762 20.105 586.867

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -1.387.590 1.285.919 -101.671

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 -1.387.590 10.073.134 8.685.544

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2016 73.649.149 4.256.313 35.173.696 5.454.803 -91.477.162 27.056.799

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

(*) Σημειώνεται πως τα συγκριτικά ποσά που αφορούν τη χρήση του 2015 έχουν αναμορφωθεί σε σχέση με αυτά που είχαν δημοσιοποιηθεί στην Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση της χρήσης 2015. Σχετική αναφορά στη § 7 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος) (Ενοποιημένη και Εταιρική) 

(ποσά σε €)

01/01-

31/12/2016

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2016

01/01-

31/12/2015

Κέρδη προ φόρων 7.002.199 -10.350.180 12.561.581 -4.148.642

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων 5.130.630 4.721.130 4.659.974 3.925.238

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -173.618 -1.276.131 -118.955 -1.276.131

Απομείωση Απαιτήσεων 950.926 2.040.465 950.926 2.040.465

Προβλέψεις 0 614.367 0 0

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 472.643 249.809 452.381 249.809

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων -86.530 -62.478 -86.530 -62.478

Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων -63.722 0 -63.722 0

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 551.641 127.307 551.641 127.307

Κέρδη/ (ζημιές) από εκκαθάριση συμμετοχών 7.965 0 9.000 0

(Κέρδη)/ ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων 735 6.285 735 6.285

Κέρδη/ (ζημιές) εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα 378.000 2.390.000 0 0

Εκτίμηση παγίων 0 373.179 0 373.179

(κέρδη)/ ζημιές από αποενσωμάτωση θυγατρικής 0 6.962.662 0 0

Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής 

δραστηριότητας -56.727 106.891 135.551
-51.651

Έσοδα τόκων -2.165 -127.402 -2.093 -41.224

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.302.234 8.344.384 8.051.886 6.445.149

Αποτέλεσμα από εισφορά  σε είδος ΔΙΑ 4. -1.049.656 0 -6.520.123 0

Μερίδιο καθαρών (κερδών)/ζημιών από συγγενείς που ενοποιούνται 

με τη μέθοδο της καθαρής θέσης -237.453 -139.096 0
0

Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 236.421 -43.695 236.421 -43.695

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Αύξηση) / μείωση Βιολογικών και λοιπών αποθεμάτων -12.065.038 -18.535.644 -9.606.870 -18.497.667

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 3.439.604 -43.358.471 -3.137.133 -3.351.805

(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού -4.392.928 -5.454.906 -3.938.832
-5.283.856

Αύξηση /( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -16.866.001 49.454.523 -13.271.347 9.003.503

Καταβληθέντες τόκοι -6.798.050 -4.712.132 -6.545.066 -2.812.897

Καταβεβλημένοι φόροι 0 -825.201 0 -34.519

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) -15.318.891 -9.494.331
-15.680.577 -13.433.630

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων -6.647.296 -1.863.125 -5.681.240 -1.729.776

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 87.069 18.513 48.407 18.513

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις -50.000 -279.004

Τόκοι εισπραχθέντες 2.165 127.402 2.093 41.224

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 276.490 459.519 276.490 459.519

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -6.281.571 -1.257.691
-5.404.249 -1.489.524

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών θυγατρικής 0 48.710 0 0

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -172.343 -21.260 -172.343 -21.260

Ποσά προοριζόμενα για Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
-576.441

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 26.230.495 9.971.287 26.205.451 8.134.537

Εξοφλήσεις δανείων -2.072.760 -7.478.459 -2.072.760 -700.000

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -19.968 -7.792 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 23.965.424 2.512.486
23.383.907 7.413.277

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) 2.364.962 -8.239.535
2.299.080 -7.509.877

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικής που ενσωματώνονται πλέον 

με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 0 -3.972.342
0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 

(συμπεριλαμβάνονται τα ταμειακά διαθέσιμα που εισφέρθηκαν στον 

Όμιλο και στην Εταιρεία την 2/3/2016)

7.538.639 18.727.765 6.768.712 13.327.180

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9.903.601 6.515.888 9.067.792 5.817.303

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ε. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Η μητρική Εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» ιδρύθηκε το 1990 με τη νομική μορφή της ανώνυμης 
Εταιρείας και την επωνυμία  “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” (ΦΕΚ 
4511/31.12.90). Προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιριών “Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.” και “ΣΕΛΟΝΤΑ 
Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε.” και την ταυτόχρονη μετατροπή της κάθε μίας από αυτές σε ανώνυμη Εταιρεία. Η Εταιρεία 
έχει έδρα Λεωφόρος Κηφισίας 56 & Δελφών, TK 151 25 Μαρούσι (εγκρίθηκε η αλλαγή έδρας βάσει της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28.07.2016). Η διάρκειά της αρχικά ορίσθηκε σε 50 έτη, το site 
είναι www.selonda.com και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά).  

Η Διοίκηση της Εταιρείας και οι διοικητικές υπηρεσίες της είναι στην έδρα της.  

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 185/02.03.2016 απόφασης, επικύρωσε την από 
30.04.2015 συμφωνία εξυγίανσης της Εταιρείας με την ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007 όπως ισχύει. Αναλυτική αναφορά στη §4.1. 

Οι εγκαταστάσεις των ιχθυογεννητικών σταθμών του Ομίλου βρίσκονται στην περιοχή Μανάγουλη του Ν. 
Φωκίδος (πρώην RIOPESCA AE.B.E.), 520χλμ. από την Αθήνα, στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας του Ν. Θεσπρωτίας 
(πρώην ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.Ι), στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας, στην Λάρυμνα Φθιώτιδας (πρώην INTERFISH Α.Ε.) και στην θέση 
Λουτρά Λέσβου (πρώην INTERFISH Α.Ε.). 

Οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής βρίσκονται στον Όρμο Σελόντα, Νήσο Πέτρο, Νήσο Οβριό, Όρμο Σελάνα, 
Κρίπιζα Παλ.Επιδαύρου (Νομού Κορινθίας), Όρμο Βουρλιάς, Νήσος Πλατειά, Άγιος Νικόλαος, Τρίκερι (Νομού 
Αργολίδας) , στη θέση Ορθολίθι, Φουσκί και Καλαμάκι (Νομού Αρκαδίας), στον Όρμο Κούραμο, Σαγιάδα και 
Παγανιά (Νομού Θεσπρωτίας), στον Αστακό (Νομού Αιτωλοακαρνανίας), στις Νήσους Εχινάδες (Νομού 
Κεφαλληνίας), στα Φαραδονήσια, στην Θέση Κατσούνι Λέρου, στην θέση Κεφαλά και Φλάσκα Καλύμνου (Νομού 
Δωδεκανήσου),στην θέση Αγριλιά, στην θέση Παλαιόλουτρος, στο Σκαλοχώρι (Νομού Λέσβου), στην Λάρυμνα 
(Νομού Φθιώτιδας), στο Φιδονήσι, στο Πόρτο Μπούφαλο και στην θέση Πράσινα (Νομού Ευβοίας).  

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και συσκευαστήρια και μονάδες τυποποίησης στην Νέα Επίδαυρο 
Αργολίδας, στο Κρανίδι Αργολίδος, στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας και στην Λάρυμνα Φθιώτιδας. Επίσης η διανομή-
διάθεση προς την Ελλάδα και το εξωτερικό γίνεται κύρια από εγκαταστάσεις εταιρείας logistic στον Ασπρόπυργο 
και Πάτρα. 

Μέσω της εισφοράς του ενεργητικού της ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες, εντός της χρήσης 2016, η Εταιρεία απέκτησε 
επιπλεόν θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής και στις περιοχές Αστυπάλαια, Πόρος, Σαλαμίνα, Ρόδος, 
Aγ.Σεραφείμ Φθιώτιδας, Βουρλιά Αργολίδος, Πλατειά Ν.Κορινθίας, Κάλυμνο και στο Νομό Βοιωτίας. Επιπλέον, 
συσκευαστήρια στον Πόρο, Aγ.Σεραφείμ Φθιώτιδας, Βουρλιά Αργολίδος, Μάνδρα Αττικής, Κάλυμνο, Ρόδο και 
στην Αστυπάλαια, και ιχθυογεννητικό σταθμό στις Τάπιες.  

Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Ιχθυοτροφεία Σελόντα ενοποιούνται με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., η οποία είναι εγκατεστημένη στην 
Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία την 31/12/2016 ανέρχεται σε 33,20%. 

Η μητρική Εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» με δραστηριότητα 
την παραγωγή-εκτροφή και πώληση προϊόντων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (γόνο, ψάρι) έχει τις κατωτέρω 
θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες : 
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Θυγατρικές: 

AQUAVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, με 
ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η εταιρεία AQUAVEST ιδρύθηκε το 1989. Βασική δραστηριότητά της αποτελεί 
η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η υλοποίηση επενδύσεων σε εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών. 
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης (30,7%) και έμμεσης (69,3%) συμμετοχής (σύνολο 100% 
συμμετοχή). H εταιρεία ιδρύθηκε το 1986. Αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκμετάλλευση ακινήτων και η 
εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων.  
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η Εταιρεία, ιδρύθηκε  το 1990 με σκοπό την  ίδρυση και 
αγορά εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ξενοδοχείων, μοτέλς, μπανγκαλόους, κάμπινγκς, 
διαμερισμάτων και βιλλών επί ιδιόκτητων ή μη ακινήτων όπως ειδικότερα περιγράφεται στο καταστατικό της. 
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 89,34%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το  1992, έχει 
έδρα στην Αγγλία-Ουαλία και είναι εταιρεία μελετών, κατασκευής - λειτουργίας και διαχείρισης  συστημάτων 
νερού. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ, με ποσοστό 
άμεσης συμμετοχής 70,36%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2015, με έδρα στην κοινότητα Κοιλάδας του Δήμου 
Ερμιονίδας-Αργολίδας. Με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και την διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια 
ζώνη και την διαχείριση των θαλλάσιων πόρων. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ, με ποσοστό άμεσης 
συμμετοχής 82,10%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2015, με έδρα στην κοινότητα Σοφικού του Δήμου Σολυγείας-
Κορινθίας. Με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και την διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την 
διαχείριση των θαλλάσιων πόρων. 
ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 95%. Έχει έδρα στην Θέση Τρύπιο Λιθάρι - Μάνδρα Αττικής. Η 
Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικότερα στην παραγωγή βιολογικών 
στοιχείων, την επεξεργασία βιολογικών στοιχείων και στο εμπόριο μη βιολογικών.  
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 70%. Έχει έδρα στο Δήμο Μάνδρας – 
Ειδυλλίας του Νομού Αττικής. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών στην εκτροφή και 
διάθεση ευρύαλων μεσογειακών ιχθύων. 
ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 70%. Έχει την έδρα της στην Θέση Τρύπιο Λιθάρι - Μάνδρα Αττικής. 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικότερα στην παραγωγή βιολογικών 
στοιχείων, την επεξεργασία βιολογικών στοιχείων και στο εμπόριο μη βιολογικών. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΡΟΔΟΥ-ΧΑΛΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. , 
με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 70%. Συγκεκριμένα είναι κατά 100% θυγατρική της ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ. Η Εταιρεία 
ιδρύθηκε το 2016, με έδρα στην Ελλάδα, και κύριο σκοπό την ανάπτυξη και την διαχείριση των 
υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την διαχείριση των θαλλάσιων πόρων. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΠΟΡΟΥ ΑΕ, με ποσοστό άμεσης 
συμμετοχής 100%. Έχει την έδρα της στην Ελλάδα, και κύριο σκοπό την ανάπτυξη και την διαχείριση των 
υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την διαχείριση των θαλλάσιων πόρων.  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με 
ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2016. Έχει την έδρα της στην Ελλάδα, και κύριο σκοπό 
την ανάπτυξη και την διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την διαχείριση των θαλλάσιων 
πόρων. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με 
ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2016. Έχει την έδρα της στην Ελλάδα, και κύριο σκοπό 
την ανάπτυξη και την διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την διαχείριση των θαλλάσιων 
πόρων. 
ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 90,38% και έμμεσης 4,56%. H εταιρεία ιδρύθηκε το 1999. Η 
δραστηριότητα της εταιρείας είναι η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες του κλάδου ή η ίδρυση κοινοπραξιών, και οι 
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μελέτες για την ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας στην ιχθυοκαλλιέργεια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της στις 29/4/2016 αποφασίστηκε η λύση και θέση της σε εκκαθάριση. Η εν λόγω 
απόφαση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 4/1/2017. 
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 90,94%. Η Εταιρεία, ιδρύθηκε  το 2005, με αντικείμενο 
την τουριστική εκμετάλλευση καταδυτικών πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της στης 25/4/2016 αποφασίστηκε η λύση και θέση της σε εκκαθάριση. Η εν λόγω 
απόφαση δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ. 

Συγγενείς: 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 41,34%. Η Εταιρεία  ιδρύθηκε 
το έτος 1968, με κύριο σκοπό την παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, 
ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα (pet) καθώς και την εμπορία αυτών, καθώς και την εκμετάλλευση 
ιχθυοτροφείων. Η εν λόγω εταιρεία μέχρι την 24 Νοεμβρίου 2015 θεωρούταν θυγατρική εταιρεία. Με βάση το 
γεγονός ότι από τα τέλη Νοεμβρίου 2015, η Σελόντα δεν είχε πλέον την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, η μητρική Εταιρεία Σελόντα ασκεί από τη στιγμή εκείνη δεσπόζουσα επιρροή, και όχι 
έλεγχο επί της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ. Συνεπώς, από 24/11/2015 η ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ είναι συγγενής εταιρία.  
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 95,00%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2005 με 
έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων. 
BLUE FIN TUNA HELLAS ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 25,00%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 με αντικείμενο 
την συλλογή ζωνταντών ψαριών τόνου και την εκτροφή-πώληση του ψαριού τόνου. 
ASTIR INTERNATIONAL S.R.L, με έδρα στην Ιταλια και ποσοστό άμεσης συμμετοχής 50%. Η εταιρία έχει ως 
αντικείμενο την εμπορία ιχθύων. 
 

2. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 που καλύπτουν τη χρήση από 
την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
Διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Επίσης, οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο 
ρευστότητας όπως αυτός περιγράφεται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Όμιλος εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, 
περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη §6, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις 
παρουσιαζόμενες περιόδους. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και την 
άσκηση κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από 
την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων του Ομίλου έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 
κατάλληλο. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου, δηλαδή 
το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι 
περισσότερες θυγατρικές της.  
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Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις 
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31/12/2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας στις 24 Απριλίου 2017.  

3. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

Οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά ισχύουν και έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσαρμοσμένες με τα νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ για 
τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2016. 

3.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή 
μεταγενέστερα. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 με τίτλο 
«Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων». Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε 
εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός των 
τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από 
τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό 
ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις.   
 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/02/2015) 

Τον Δεκέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 2010-2012», η 
οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά με επτά θέματα και αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν 
νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις 
επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του 
ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: 
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 16 /ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική 
αναδιατύπωση των σωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Υπηρεσίες Βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων Συμμετοχών σε Από Κοινού 
Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού 
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λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες 
αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους 
Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το 
ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται οι 
αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται 
στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα 
που δημιουργούνται από μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά 
αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η 
χρηματοοικονομική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι 
καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). 
Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί 
του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 
41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 27. Με τις 
εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  
 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ -  Κύκλος 2012-2014», η 
οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για 
τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα 
που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: 
Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών 
στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις.  
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
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Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και 
γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την 
κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  
 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την 
Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 
12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης 
των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα 
κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των Προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
  

3.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του ενδιάμεσου 
αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των οικονομικών 
οντοτήτων που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική 
ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση συγκεκριμένων 
τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου. 

• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι 
πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο 
των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις 
οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο 
Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο 
για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, 
παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. 
Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς 
και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)     67 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο 
περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο 
προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη 
προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ 
ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη 
ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 10 και 
στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας μεταξύ 
των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο του 
2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των 
αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης. 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του 
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα 
δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την 
παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 
Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 
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Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι 
τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν 
εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη 
ταμειακών μεταβολών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 
δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν 
λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε 
μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς 
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε 
Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της 
εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων 
συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις 
απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη 
κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με 
μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν 
ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία 
τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία 
μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με 
συμμετοχικούς τίτλους. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το 
ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της 
διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου 
για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις 
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οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες 
ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη 
μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου 
για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η 
οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος 
για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: 
ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων 
εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας 
κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 
1 και ΔΛΠ 28. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και 
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω 
Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή 
δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε 
να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο 
εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα 
περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως 
επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση 
/αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4. Σημαντικά γεγονότα 

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 είναι τα ακόλουθα: 

4.1. Ολοκλήρωση μεταβίβασης του συνόλου του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της ΔΙΑΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  
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Την 30.04.2015 o Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ και η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ συνυπέγραψαν Συμφωνία 
Εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρου 99 του 
Πτωχευτικού Κώδικα και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 106β ΠτΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 106θ του ίδιου 
νόμου, στην οποία συμμετείχαν οι αντισυμβαλλόμενες πιστώτριες τράπεζες («Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», 
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς»), η «Eurobank Ergasias 
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.», η μέτοχος της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ «Linnaeus Capital 
Partners BV» και η εταιρεία «BIOMAR HELLENIC Α.Β.Ε.Ε.Ι.».  

Στην Συμφωνία Εξυγίανσης προβλεπόταν η μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού και τμήματος του 
παθητικού της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ στην ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ κατά € 12,4 εκ. (έκδοση 41.261.980 κοινών 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 ανά μετοχή). H εν λόγω συμφωνία βασίσθηκε σε σχετική έκθεση 
εμπειρογνώμονα βάση του Ν. 3588/2007 άρθρο 100 παρ. 3 και σε αποτιμήσεις των δύο εταιριών, τις οποίες 
διενήργησε ανεξάρτητος συμβουλευτικός οίκος. 

Η εν λόγω Συμφωνία Εξυγίανσης εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ στις 
30.4.2015 και από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 25.6.2015. Από τη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ εγκρίθηκε στις 17.7.2015. 

Στης 03.11.2015 η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ' αριθ. 619/2015 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε τη 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την επιχείρηση ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ του 
ελέγχου της επιχείρησης ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, μέσω της απόκτησης του συνόλου του ενεργητικού και μέρους 
του παθητικού της τελευταίας, δυνάμει της από 30.4.2015 συμφωνίας εξυγίανσης κατά τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007 όπως ισχύει). 

Την 02.03.2016 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 185/02.03.2016 απόφασης, έκανε 
δεκτή την αίτηση και επικύρωσε την από 30.04.2015 συμφωνία εξυγίανσης. Η ημερομηνία απόκτησης είναι η 
02.03.2016, επειδή την ημερομηνία αυτή άρθηκε η τελευταία αναβλητική αίρεση που είχε θέσει η Γενική 
Συνέλευση της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ την 25.06.2015 για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού της 
κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του ενεργητικού της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, που ήταν η επικύρωση της 
συναλλαγής από το αρμόδιο Δικαστήριο. Επομένως την ημερομηνία αυτή θεωρήθηκε πως αποκτήθηκε ο έλεγχος 
της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. 

Με απόφαση της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ στις 11.04.2016 
εξειδικεύτηκαν οι όροι αναφορικά με την αποφασισθείσα κατά την 25.6.2015 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση α) συμπλήρωσε - εξειδίκευσε την από 25.06.2015 εξουσιοδότηση 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε το 
Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 την τιμή διάθεσης των άνω 
μετοχών, β) διαπίστωσε την πλήρωση της αίρεσης που είχε τεθεί με την από 25.06.2015 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνέχεια της έκδοσης της υπ’ αριθμόν 185/2016 απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και γ) διαπίστωσε ότι παρέλκει η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των 
παλαιών μετόχων της Εταιρείας στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς πρόκειται για αύξηση με 
εισφορά σε είδος στην οποία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας δεν γεννάται δικαίωμα 
προτίμησης των παλαιών μετόχων και κατά συνέπεια τροποποίησε την από 25.06.2015 απόφασή της με τη 
διαγραφή της αναφοράς σε κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. 

Στη συνέχεια, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ προχώρησε στην αύξηση του 
μετοχικού της κεφαλαίου, όπως προβλεπόταν στη Συμφωνία Εξυγίανσης. Η τελική έγκριση πραγματοποιήθηκε την 



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)     71 

26.04.2016 με τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού της στο μητρώο του ΓΕΜΗ και την από 
02.06.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ που πιστοποίησε την αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 12.378.594 με εισφορά σε είδος του 
ενεργητικού καθώς και τμήματος του παθητικού της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ όπως ορίζει ειδικότερα το 
άρθρο 106θ ΠτΚ, και την έκδοση 41.261.980 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστική αξίας € 0,30 η κάθε 
μία.  

Συνεπεία αυτής της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 73.649.149,20, 
διαιρούμενο σε 245.497.164 ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. 

Το υπέρ το άρτιο προσαρμόστηκε με την διαφορά ονομαστικής και εύλογης (χρηματιστηριακής) αξίας των νέων 
μετοχών που εκδόθηκαν κατά την ημερομηνία 02.03.2016, ημερομηνία κατά την οποία το Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 185/02.03.2016 απόφασης, έκανε δεκτή την αίτηση και επικύρωσε 
την από 30.04.2015 συμφωνία εξυγίανσης.  

 Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική Αξία 
μετοχής 

Τιμή κλεισίματος μετοχής 
την 02.03.16 

Αξία 

Ονομαστική Αξία 
μετοχών  

41.261.980 0,30 
 

12.378.594 

Χρηματιστηριακή Αξία 41.261.980 
 

0,084 (3.466.006) 

Διαφορά 
   

8.912.588 

4.2 Λογιστική Πολιτική μεταβίβασης του συνόλου του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της ΔΙΑΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Με βάση τα προαναφερθέντα, η διοίκηση της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. αξιολόγησε την 
εισφορά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μέρους των υποχρεώσεων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν συνιστούν επιχείρηση και επομένως εάν η συγκεκριμένη συναλλαγή εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων».  

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 επιχείρηση θεωρείται μία ολοκληρωμένη σειρά δραστηριοτήτων και περιουσιακών 
στοιχείων που διεξάγονται και διοικούνται για να παράσχουν: (α) απόδοση στους επενδυτές ή (β) χαμηλότερα 
κόστη ή άλλα οικονομικά οφέλη άμεσα και αναλογικά σε δικαιούχους συμβολαίων ή συμμετέχοντες. 

Μία επιχείρηση συνήθως απαρτίζεται από εισροές, διαδικασίες που εφαρμόζονται επί αυτών των εισροών και τις 
προκύπτουσες εκροές που χρησιμοποιούνται ή που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή εσόδων.  

Με την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων και μέρους των υποχρεώσεων της εταιρίας ΔΙΑΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε., πέρα από τα περιουσιακά στοιχεία (εισροές) απέκτησε 
τις υποδομές και τις λειτουργικές διαδικασίες της εταιρίας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, που θα χρησιμοποιούνται 
για την δημιουργία εσόδων. 

Η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε απέκτησε επίσης τις συμμετοχές στις εξής εταιρείες όπου είχε επενδύσει η 
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ, ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ, ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ ΑΕ, ASTIR 
INTERNATIONAL S.R.L. Οι εν λόγω εταιρείες, με εξαίρεση την ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ ΑΕ, ήταν πλήρως απομειωμένες στις 
ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. 
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Επομένως, τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ συνιστούν επιχείρηση και 
επομένως έχουν εφαρμογή οι πρόνοιες του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». 

Δεδομένου ότι την 02.03.2016, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών επικύρωσε την συμφωνία εξυγίανσης η 
συγκεκριμένη ημερομηνία θεωρείται ως ημερομηνία απόκτησης, δεδομένου ότι την ημερομηνία αυτή άρθηκε η 
τελευταία αναβλητική αίρεση που είχε θέσει η Γενική Συνέλευση της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ την 
25.06.2015 για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Επομένως την ημερομηνία αυτή 
θεωρήθηκε πως αποκτήθηκε ο έλεγχος της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. 

Σαν τίμημα για την απόκτηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ θεωρήθηκε η 
εύλογη (χρηματιστηριακή) αξία των μετοχών της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ που αποφασίσθηκε να εκδοθούν, με ημερομηνία 
2/3/2016 (τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ κατά την ημερομηνία της εξαγοράς).   

Επομένως το τίμημα προσδιορίστηκε στο ποσό των € 3.466.006 (41.261.980 νέες μετοχές * 0,084 τιμή κλεισίματος 
μετοχής ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ στις 2/3/2016). 

Όπως αναφέρθηκε η εισφορά των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ εμπίπτει στις 
πρόνοιες του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επομένως η διοίκηση της εταιρίας προέβει στην διαδικασία 
προσδιορισμού της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων, 
προκειμένου να συντελεστεί ο επιμερισμός του τιμήματος εξαγοράς (Purchase Price Allocation) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». 

H διαδικασία προσδιορισμού της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, η οποία δεν δύναται να 
είναι μεγαλύτερη του ενός έτους από την ημερομηνία της απόκτησης (2/3/16), ολοκληρώθηκε στις 31/12/2016. 
Το διάστημα αυτό ήταν απαραίτητο δεδομένου του σημαντικού πλήθους και της γεωγραφικής κατανομής των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων. Όσον αφορά τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις) η 
Διοίκηση της Εταιρείας διενέργησε εκτεταμένη επισκόπηση της ανακτησιμότητας τους.  

Τα Περιουσιακά στοιχεία αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές του Ομίλου ΔΙΑΣ (οι μη ελέγχουσες 
συμμετοχές) έχουν υπολογιστεί στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των εισφερόμενων θυγατρικών την 2/3/2016. 
Με δεδομένο πως την 2/3/2016 οι συνολικές υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΔΙΑ ήταν 
υψηλότερες σε σχέση με τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρθηκαν, οι μη ελέγχουσες συμμετοχές 
ανερχόνταν στο ποσό των - € 765 χιλ. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 3, εφόσον το τίμημα το οποίο προσδιορίστηκε για την απόκτηση των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ υπερέβαινε την εύλογη τους αξία, η διαφορά θα 
αναγνωριζόταν ως υπεραξία (goodwill), ενώ στην περίπτωση κατά την οποία το τίμημα ήταν μικρότερο από την 
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η Διοίκηση της εταιρίας θα έπρεπε να επανεκτιμήσει 
την εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων καθώς και το κόστος της συνένωσης και να αναγνωρίσει αμέσως στο κέρδος ή στη ζημιά της 
περιόδου την διαφορά μετά την επανεκτίμηση αυτή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες, η διαφορά η 
οποία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης σε επίπεδο μητρικής Εταιρίας και Ομίλου ανέρχεται στο ποσό 
των € 6.520 χιλ. και € 1.050 χιλ. αντίστοιχα και αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:  
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Ποσά σε χιλ. € 

Μητρική 

Εταιρεία 

(Διας) 

Θυγατρικές 

ΔΙΑ 
Απαλοιφές Όμιλος 

     Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 17.264 9.534 0 26.798 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 1.760 12.875 0 14.635 

Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 253 153 -60 347 

Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 19.278 22.563 -60 41.780 

Εμπορικές και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις 21.114 3.767 -16.838 8.043 

Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 2.101 2.405 63 4.570 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 23.215 6.172 -16.774 12.613 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 42.493 28.735 -16.834 54.393 

     
Δανειακές Υποχρεώσεις 23.088 12.506 0 35.594 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.940 730 0 3.670 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.479 21.684 -16.785 11.378 

Σύνολο Υποχρεώσεων 32.506 34.920 -16.785 50.642 

     Περιουσιακά στοιχεία αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες 

συμμετοχές του Ομίλου ΔΙΑΣ  
-765 

 
-765 

     Καθαρή Αξία περιουσιακών στοιχείων αποδιδόμενα στους 

μετόχους της μητρικής εταιρείας 
9.986 -6.185 -50 4.516 

     Οριστικό Τίμημα εξαγοράς 3.466 
  

3.466 

Διαφορά που Αναγνωρίζεται στα Αποτελέσματα Περιόδου 6.520 
  

1.050 

Η Διαφορά που αναγνωρίζεται στα Αποτελέσματα Περιόδου περιλαμβάνεται στο κονδύλι της Κατάστασης 
Συνολικών Εσόδων «Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων» (ανάλυση §38). 

Σημειώνεται πως το αρνητικό goodwill προέκυψε καθώς η εν λόγω συναλλαγή ήταν bargain purchase, καθότι η 
ΔΙΑΣ ήταν σε διαδικασία εξυγίανσης των οικονομικών μεγεθών της σε συνεργασία με τους πιστωτές της. 
Σημειώνεται πως αν δεν οριστικοποιούνταν η εν λόγω συναλλαγή, ο Όμιλος ΔΙΑ δεν θα ήταν σε θέση να 
αξιοποιήσει τις επενδύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν ούτε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τις οφειλές του 
κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. 

Βασει του ΔΠΧΑ 3, θα έπρεπε να γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα της δραστηριότητα του ΔΙΑ που ενοποιήθηκε στις 
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Σελόντα τη περίοδο 2/3/2016-31/12/2016. Ο εν λόγω υπολογισμός δεν 
δύναται να διενεργηθεί καθώς οι οικονομικές συναλλαγές που αφορούσαν αφορούσαν στοιχεία του Ομίλου ΔΙΑΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ έχουν γίνει στο όνομα της Ιχθυοτροφεία Σελόντα και δεν είναι πλέον διακριτές δεδομένης της 
συγχώνευσης των παραγωγικών μονάδων. 

Σημειώνεται πως το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου Σελόντα για τη χρήση 2016, αν είχε ενοποιηθεί το 
αποτέλεσμα του Ομίλου ΔΙΑ 1/1/2016 - 2/3/2016 θα ήταν κατά € 2.185 χιλ. μικρότερο, ενώ το αποτέλεσμα μετά 
φόρων θα ήταν κατά € 2.372 χιλ. μικρότερο. 

Στις Τακειακές Ροές του Ομίλου και της Εταιρείας διευκρινίζεται πως εχουν γίνει οι κάτωθι προσαρμογές 
προκειμένου να απεικονιστούν οι μεταβολές των λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης που σχετίζονται με τις 
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λειτουργικές δραστηριότητες (δηλαδή των Βιολογικών Και Λοιπών Αποθεμάτων, Απαιτήσεων, Λοιπών 
Λογαριασμών Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)), ανεπηρέαστες από τα 
στοιχεία του Ομίλου ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ που εισφέρθηκαν στον Όμιλο και την Εταιρεία της Σελόντα. 

  

Βιολογικά και 
λοιπά 
αποθέματα 

απαιτήσεων 
λοιπών 
απαιτήσε
ων 

υποχρεώσεων 
και λοιπών 
βραχ.υποχρεώεσ
ων 

Στοιχεία που εισφέρθηκαν από Όμιλο ΔΙΑ 
σε Όμιλο Σελόντα 

-15.824.492 -8.042.899 -2.356.284 -11.042.010 

Στοιχεία που εισφέρθηκαν από ΔΙΑ σε 
Σελόντα 

-2.121.029 -21.113.776 -788.962 -6.350.396 

5. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη Διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων και την άσκηση κρίσης κατά 
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις 
Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό 
υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την 
περίοδο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης επηρεάζουν 
το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται 
κατά τη διάρκεια της περιόδου για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Μία 
λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα του Ομίλου και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος, σε συσκέψεις με ειδικούς και σε άλλους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 
κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο μέλλον και ως συνέπεια, τα 
πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς. 

Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι 
παραδοχές έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες 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 ΔΛΠ 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. 
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• Προβλέψεις για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση. Οι 
μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο που εμφανίζονται. Πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των 
αποθεμάτων σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

• Έλεγχοι και διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 
Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις 
επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής 
Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και στατιστικών 
στοιχείων που διατηρεί ο Όμιλος, καθώς και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.  

• 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. 

• Προβλέψεις για Φόρο εισοδήματος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, 
πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους 
και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να 
αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.  
Οι εταιρείες του Ομίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. Για τον συνολικό 
προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της 
τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα 
με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό 
αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν 
την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

• Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών και ανακτησιμότητα αναβαλλόμενης 
φορολογικής απαίτησης 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές στον 
βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις 
φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να 
αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα 
ακολουθηθούν. Επίσης, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων, ο Όμιλος και η Εταιρεία 
αξιολογεί την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (αξιολόγηση ανακτησιμότητας). 
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2014 είχε προβεί σε αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί μέρους 
των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών της. Η Διοίκηση, βάσει των επιχειρηματικών σχεδίων που έχει 
καταρτίσει εκτιμά ότι θα ανακύψουν μεσο-μακροπρόθεσμα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, επαρκή για να 
συμψηφίσουν το αναγνωρισθέν ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Η αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον 
πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας 
μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 
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• Ενδεχόμενα γεγονότα/ Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων 
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Ο 
Όμιλος εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και 
προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά του Ομίλου, βάσει στοιχείων από τη Νομική 
Υπηρεσία, τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Η Διοίκηση 
κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου στις 
31/12/2016. 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. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις 
διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου 
στο μέλλον.  

• Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων (συντελεστές απόσβεσης) 
Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2016 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. 

• Απομείωση ενσώματων παγίων 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 
υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η 
Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και 
επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών 
ταμειακών ροών. Εναλλακτικά επιλέγει άλλη εύλογη μέθοδο που κρίνει πως απεικονίζει με αξιόπιστο τρόπο την 
ανακτήσιμη αξία των ενσώματων παγίων κατά την λήξη της χρήσης. 

• Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη 
περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των 
αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα 
εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση του 
Ομίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. 

• Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού - Αποθέματα 
Η αποτίμηση των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων υπόκειται σε σημαντικές εκτιμήσεις και κρίσεις της 
Διοίκησης, οι κυριότερες εξ αυτών είναι: 

Όγκος Βιομάζας: Ο καθορισμός του όγκου της βιομάζας ιχθύων είναι βάσει εκτίμησης καθώς οι ιχθύες δεν είναι 
απόθεμα άμεσα και εύκολα μετρήσιμο. Ο υπολογισμός για τον όγκο της βιομάζας ιχθύων που βρίσκεται στους 
ιχθυοκλωβούς εκτιμάται με βάση τον αριθμό του γόνου που τοποθετήθηκε στη θάλασσα/κλωβούς προς πάχυνση 
(παραγωγή από ιχθυογεννητικούς σταθμούς και αγορασθέν γόνος), την αναμενόμενη ανάπτυξη από τη στιγμή της 
τοποθέτησης (βάση των ιδιαιτεροτήτων έκαστης περιοχής παραγωγής, πχ της θερμοκρασίας θάλασσας, των 
οξυγονομονάδων που περιέχει, κτλ), την ακρίβεια του βιολογικού μοντέλου της Εταιρείας, την εκτιμώμενη 
θνησιμότητα βάσει των στατιστικών μοντέλων καθώς και την παρατηρούμενη θνησιμότητα σε έκαστη περιοχή 
κλπ. Η αβεβαιότητα σε σχέση με τον όγκο της βιομάζας είναι συνήθως χαμηλή, καθώς ο Όμιλος έχει εξελίξει 
σημαντικά το βιολογικού μοντέλου που χρησιμοποιεί και το βελτιώνει συνεχώς μέσω τακτικών συγκρίσεων που 
κάνει μεταξύ του εκτιμώμενου όγκου βιομάζας ιχθυοαποθεμάτων και των τελικώς εξαλιευμένων/ πωλούμενων 
ποσοτήτων. 
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Κατανομή μεγέθους ψαριών και εύλογη αξία: Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε 
υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριμότητας. Η κατανομή του μεγέθους επηρεάζει την τιμή στην οποία 
πωλούνται τα ψάρια, καθώς κάθε κατηγορία μεγέθους των ψαριών τιμολογούνται ξεχωριστά στην αγορά. Ο 
Όμιλος κατανέμει τον ιχθυοπληθυσμό σε ώριμα ή ανώριμα, ανάλογα με το αν ο ιχθυοπληθυσμός σε έναν κλωβό 
πληρεί τα εσωτερικά κριτήρια της Εταιρείας προς πώλησή τους. 

Από της 31/12/2015 και εις το εξής, η κατηγοριοποίηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων με βάση το μέσο 
βάρος των αποθεμάτων ιχθύων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης σε ανώριμα ή ώριμα πραγματοποιείται ως 
εξής: 

• το μέρος των κάτω των 340 gr ψαριών που αναμένεται να έχει φτάσει τα 340 gr σε περίοδο μετά απο ένα 
έτος από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων και ο γόνος προς ιδιόχρηση σε 
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πάγιου ενεργητικού, και  

• το μέρος των κάτω των 340 gr ψαριών που αναμένεται να έχει φτάσει τα 340 gr σε περίοδο έως ένα έτος 
από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, τα άνω των 340 gr ψάρια και ο γόνος προς 
πώληση, σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού.  

Η επιλογή του μέσου βάρους των 340 gr ως σημείο διαχωρισμού (αντί των 200 gr που χρησιμοποιούνταν έως 
τότε), έγινε με βάση την πρόθεση της διοίκησης να εξαλιεύονται πλέον αυστηρά κλωβοί με προσδοκόμενο βάρος 
άνω των 340 gr. 
Επίσης, από της 31/12/2015 η Εταιρεία προχώρησε σε τροποποίηση του μοντέλου προσδιορισμού (income 
approach) της εύλογης αξίας των ανώριμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ως εξής: 

• προσδιορίζει τη σύνθεση του μέσου βάρους των ψαριών που προκύπτουν από άνοιγμα των κλωβών σε 
κατηγορίες μέσου βάρους. 

• λαμβάνει υπόψη την αναμενόμενη τιμή πώλησης κατά την περίοδο ανοίγματος των κλωβών, και  

• λαμβάνει υπόψη το αναλογικά αναμενόμενο προ φόρων καθαρό κέρδος από την ωρίμανση των 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.  

6. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. Χρησιμοποιούνται λογιστικές εκτιμήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση 
τους (αναφορά §5). 

6.1. Ενοποίηση 

(α) Θυγατρικές 
Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Μητρική έχει τη δύναμη, άμεσα ή έμμεσα, να ελέγχει τις 
χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν 
συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου ή όταν κατέχει ποσοστό λιγότερο του 
50% αλλά έχει τον έλεγχο της διοίκησης και ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην πολιτική των αγορών-εξόδων και 
εσόδων των εταιρειών. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο η Μητρική ασκεί έλεγχο στα δικαιώματα ψήφου 
μιας άλλης οικονομικής οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα 
οποία μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν. 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος 
αποκτά τον έλεγχο, ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να υφίσταται ο 
έλεγχος. 
Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείμενες στην εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς. Αυτή 
περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής, κατά την ημερομηνία της 
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απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν την 
απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής 
περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στα αναπροσαρμοσμένα ποσά, τα οποία 
επίσης χρησιμοποιούνται ως βάση για την μετέπειτα επιμέτρηση τους σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του 
Ομίλου.  
Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, η αποκτώσα επιχείρηση αναγνωρίζει την υπεραξία που προκύπτει από τη 
συναλλαγή της απόκτησης, ως το υπερβάλλον ποσό μεταξύ: του αθροίσματος (i) του ανταλλάγματος που 
μεταβιβάστηκε αποτιμώμενο σε εύλογες αξίες, (ii) του ποσού των τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στην 
αποκτώμενη (αποτιμώμενων είτε στην εύλογη αξία τους είτε στο αναλογικό ποσοστό των μη ελεγχουσών 
συμμετοχών επί των καθαρών αναγνωρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού της αποκτώμενης) και (iii) σε συνένωση 
επιχειρήσεων που ολοκληρώνεται σε στάδια, της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης των 
συμμετοχικών δικαιωμάτων που κατείχε η αποκτώσα προηγουμένως στην αποκτώμενη, μείον της καθαρής αξίας 
κατά την ημερομηνία της απόκτησης των αποκτηθέντων αναγνωρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού και των 
αναληφθεισών υποχρεώσεων. 
Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για πιθανή απομείωση και η διαφορά μεταξύ της λογιστικής και της ανακτήσιμης 
αξίας της αναγνωρίζεται ως ζημιά απομείωσης, επιβαρύνοντας τα κέρδη ή τις ζημιές της περιόδου. Κατά την 
31/12/2016 δεν έχει αναγνωριστεί υπεραξία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
Σε αντίθετη περίπτωση, που η αποκτώσα επιχείρηση προβεί σε μία απόκτηση συμμετοχικού δικαιώματος στην 
οποία, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, η καθαρή αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των 
αναληφθεισών υποχρεώσεων υπερβαίνει τα ανταλλάγματα που μεταβιβάζονται, τότε πρόκειται για μία αγορά 
ευκαιρίας. Αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι επανέλεγχοι, το υπερβάλλον ποσό της παραπάνω διαφοράς 
αναγνωρίζεται ως κέρδος, στα αποτελέσματα της περιόδου. 
Τα κόστη που σχετίζονται με την απόκτηση των επενδύσεων σε θυγατρικές (π.χ. αμοιβές συμβούλων, νομικών, 
λογιστών, εκτιμητών και άλλες επαγγελματικές και συμβουλευτικές αμοιβές), αναγνωρίζονται ως έξοδα και 
επιβαρύνουν τα κέρδη ή τις ζημιές της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται. 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας 
όπως επίσης και των οικονομικών οντοτήτων οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο με πλήρη ενοποίηση. 
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του 
Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 
ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές πολιτικές 
των θυγατρικών εταιρειών έχουν τροποποιηθεί, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές πολιτικές 
που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών 
εταιρειών συμπίπτει με αυτή της μητρικής εταιρείας. 
Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας στις ενοποιούμενες θυγατρικές της 
αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο με τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης που αναγνωρίζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36.  
 
(β) Μεταβολές Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων σε Θυγατρικές 

Όταν πραγματοποιούνται μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε μία θυγατρική, τότε εξετάζεται εάν οι 
μεταβολές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου στη θυγατρική ή όχι. Όταν οι μεταβολές στα 
ιδιοκτησιακά δικαιώματα δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου, τότε λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων 
κεφαλαίων (δηλαδή ως συναλλαγές με ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες). Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
οι λογιστικές αξίες των ελεγχουσών και μη ελεγχουσών συμμετοχών προσαρμόζονται, έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις σχετικές συμμετοχές τους στη θυγατρική. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του 
ποσού με το οποίο οι μη ελέγχουσες συμμετοχές προσαρμόζονται και της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που 
καταβλήθηκε ή ελήφθη, αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και κατανέμεται στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής.  
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή όταν οι μεταβολές ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οδηγούν σε απώλεια ελέγχου, 
τότε η μητρική λογιστικοποιεί τις απαραίτητες εγγραφές πώλησης και αναγνωρίζει το αποτέλεσμα από την 
πώληση (αποαναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού, της υπεραξίας και των υποχρεώσεων της θυγατρικής 
κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου, αποαναγνώριση της λογιστικής αξίας των μη ελεγχουσών 
συμμετοχών, προσδιορισμός του αποτελέσματος από την πώληση). Με την απώλεια ελέγχου μίας θυγατρικής, 
τυχόν επένδυση που διακρατείται στην πρώην θυγατρική, αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39. 

 
(γ) Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές 
Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές είναι το μέρος των ιδίων κεφαλαίων μίας θυγατρικής που δεν αναλογούν, άμεσα ή 
έμμεσα, στην μητρική επιχείρηση. Οι ζημιές που αφορούν στις μη ελέγχουσες συμμετοχές (μειοψηφία) μίας 
θυγατρικής, μπορεί να ξεπερνούν τα δικαιώματα των μη ελεγχουσών συμμετοχών στα ίδια κεφάλαια της 
θυγατρικής. Τα κέρδη ή οι ζημιές και κάθε συστατικό στοιχείο των λοιπών συνολικών εσόδων, λογίζεται τόσο 
στους ιδιοκτήτες της μητρικής όσο και στις μη ελέγχουσες συμμετοχές, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι 
οι μη ελέγχουσες συμμετοχές θα παρουσιάζουν έλλειμμα. 
 
(δ) Συγγενείς Επιχειρήσεις 
Συγγενείς επιχειρήσεις είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει 
σημαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία. Σημαντική επιρροή 
είναι η εξουσία να συμμετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις οικονομικές και 
επιχειρηματικές πολιτικές της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σημαντική επιρροή συνήθως 
υπάρχει όταν ο Όμιλος κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% με 50% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω κυριότητας μετοχών 
ή μέσω άλλου είδους συμφωνίας. 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης 
χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της 
επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης.  
Όλες οι μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης 
αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του ομίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα κέρδη ή 
τις ζημιές οι οποίες δημιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση καταχωρούνται στο λογαριασμό “Κέρδη (Ζημιές) 
από Συγγενείς Επιχειρήσεις” στην ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και συνεπώς επηρεάζουν τα καθαρά 
αποτελέσματα του Ομίλου. Κατά την ενοποίηση μεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια 
κεφάλαια της συγγενούς επιχείρησης και σχετίζονται με αποτέλεσμα, για παράδειγμα που προκύπτουν από τη 
λογιστική αντιμετώπιση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων της συγγενούς επιχείρησης, αναγνωρίζονται 
στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. Οποιεσδήποτε μεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια και δεν σχετίζονται με αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα η διανομή μερισμάτων ή άλλες συναλλαγές 
με τους μετόχους της συγγενούς επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της συμμετοχής. Καμιά 
επίδραση στο καθαρό αποτέλεσμα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών. 
Παρόλα αυτά, όταν το μερίδιο ζημιών του ομίλου σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη λογιστική 
αξία της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιοδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, ο Όμιλος 
δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί με δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε 
πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης. 
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων 
απαλειφονται κατά το ποσοστό της συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες 
ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος 
στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές πολιτικές των συγγενών επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο 
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια με τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον ‘Ομιλο. 
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(ε) Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (ΔΠΧΑ 11) 
Το ΔΠΧΑ 11 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι από κοινού συμφωνίες θα πρέπει να ταξινομούνται, όταν 
δύο ή περισσότερα μέρη έχουν από κοινού έλεγχο. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: κοινές 
επιχειρήσεις (joint operations) και κοινοπραξίες (joint ventures). Η ταξινόμηση εξαρτάται από τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των μερών στη συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή και τη νομική μορφή της συμφωνίας, 
τους συμφωνηθέντες όρους από τα μέρη και, όποθ είναι σχετικό, άλλα γεγονότα και συνθήκες. 
Κοινές επιχειρήσεις θεωρούνται οι από κοινού συμφωνίες όπου τα μέρη (συμμετέχοντες) που έχουν κοινό έλεγχο 
διαθέτουν διακιώματα επί των περιουσιακών στοιχέιων και ευθύνες επί των υποχρεώσεων του σχήματος. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να λογιστικοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις (καθώς και έσοδα και 
έξοδα) που σχετίζονται με το μερίδιο τους στο σχήμα. 
Κοινοπραξίες θεωρούνται οι από κοινού συμφωνίες όπου τα μέρη (κοινοπρακτούντες) που έχουν κοινό έλεγχο 
στις συμφωνίες διαθέτουν δικαιώματα επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του σχήματος. Οι επιχειρήσεις 
αυτές λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  
Οι από κοινού συμφωνίες όπου ο Όμιλος και η Εταιρεία συμμετέχει αφορούν στην διαχείριση μονάδων εκτροφής 
ιχθύων μέσω κοινοπραξιών. Τα κοινοπρακτικά αυτά σχήματα κατατάσσονται ως κοινοπραξίες, λόγω του ότι η 
νομική τους μορφή παρέχει στα μέρη δικαιώματα επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων τους. Με βάση το 
ΔΠΧΑ 11, ο Όμιλος ενοποιεί τις κοινοπραξίες αυτές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

6.2. Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το 
λειτουργικό νόμισμα και της μητρικής εταιρείας. 
Κάθε εταιρεία του Ομίλου καθορίζει το λειτουργικό της νόμισμα και τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές καταστάσεις αυτής. Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που ενοποιούνται, οι 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα κάθε μεμονωμένης οντότητας 
χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις ημερομηνίες των συναλλαγών. Συναλλαγματικά 
κέρδη και ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές και από τη μετατροπή των υπολοίπων 
λογαριασμών με συναλλαγματικές ισοτιμίες τέλους χρήσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο κονδύλι “Άλλα 
λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα)”, εκτός από το σκέλος του κέρδους ή της ζημίας του αντισταθμιστικού μέσου που 
τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση και αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω της 
Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων. 
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα που κατατάσσονται ως διαθέσιμα 
προς πώληση διακρίνονται σε μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μεταβολή του 
αποσβεσμένου κόστους του χρεογράφου και σε λοιπές μεταβολές της λογιστικής αξίας των χρεογράφων. 
Διαφορές από τη μετατροπή που σχετίζονται με μεταβολές στο αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα, και άλλες μεταβολές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. 
Διαφορές από τη μετατροπή μη νομισματικών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων 
καταχωρούνται ως μέρος των κερδών ή ζημιών εύλογης αξίας. Διαφορές από τη μετατροπή μη νομισματικών 
στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων όπως περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως μέρος των κερδών ή ζημιών από την εύλογη αξία. 
Διαφορές από τη μετατροπή μη νομισματικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνονται στο αποθεματικό ιδίων 
κεφαλαίων που αφορά τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, όλες οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών και οι από κοινού ελεγχόμενες 
οικονομικές οντότητες, οι οποίες αρχικά παρουσιάζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας 
του Ομίλου, έχουν μετατραπεί σε ευρώ.  
Περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις έχουν μετατραπεί σε ευρώ με τις ισοτιμίες κλεισίματος που υπάρχουν 
κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών κατατάσεων. Έσοδα και δαπάνες έχουν μετατραπεί στο νόμισμα 
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παρουσίασης του Ομίλου με τις μέσες ισοτιμίες κατά την περίοδο αναφοράς, εκτός κι αν υπάρχουν σημαντικές 
διακυμάνσεις στις ισοτιμίες οπότε τα έσοδα και οι δαπάνες μετατρέπονται με την ισοτιμία κατά τις ημερομηνίες 
των συναλλαγών. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία έχουν μεταφερθεί στο 
αποθεματικό «Συναλλαγματικές Διαφορές» στα ίδια κεφάλαια. Η υπεραξία και οι προσαρμογές στην εύλογη αξία 
οι οποίες προκύπτουν κατά την απόκτηση μιας οικονομικής οντότητας στο εξωτερικό θεωρούνται περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις της οικονομικής οντότητας στο εξωτερικό και μετατράπηκαν σε ευρώ με την ισοτιμία 
κλεισίματος.  
Κατά την ενοποίηση, συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τη μετατροπή της καθαρής 
επένδυσης σε εκμεταλλεύσεις του εξωτερικό, καθώς και από δάνεια και άλλα νομισματικά μέσα τα οποία έχουν 
καθορισθεί αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, λογίζονται απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια μέσω της κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  
Όταν μια εκμετάλλευση στο εξωτερικό έχει μερικώς διατεθεί ή πωληθεί, οι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
είχαν καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο της διάθεσης ή 
πώλησης ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση.  

6.3. Πληροφόρηση 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. 

6.4. Ενσώματα πάγια 

Τα κτίρια και τα οικόπεδα, τα μηχανήματα, και τα μεταφορικά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μειωμένη με 
τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης. Οι εκτιμήσεις της εύλογης αξίας 
πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εύλογη αξία ενός 
αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου δεν διαφέρει σημαντικά από τη εύλογή του αξία. 

Η κατηγορία των παγίων «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» και «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» απεικονίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους ή στο κόστος μειωμένο κατά τις συσσωρεμένες αποσβέσεις 
και τυχόν απομειώσεις τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και το 
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ως έξοδο όταν πραγματοποιούνται. 

Το αποθεματικό αναπροσαρμογής το οποίο προκύπτει από τις εκτιμήσεις αυτές καταχωρείται στα Λοιπά Συνολικά 
Έσοδα και πιστώνεται με την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων στην καθαρή θέση. Στο βαθμό όμως 
που το κέρδος από την αναπροσαρμογή αυτή αναστρέφει μία ζημία ή απομείωση από επανεκτίμηση του ιδίου 
στοιχείου και προηγουμένως αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, τότε το κέρδος 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντίθετα, η ζημία αναπροσαρμογής απεικονίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Στην περίπτωση όμως που έχει ήδη δημιουργηθεί αποθεματικό από την 
αναπροσαρμογή, τότε μειώνεται πρώτα το αποθεματικό και το υπόλοιπο ποσό που υπερβαίνει το ύψος του 
αποθεματικού επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 
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Μια ετήσια μεταφορά από το αποθεματικό αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον γίνεται για τη διαφορά μεταξύ 
της απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και της 
απόσβεσης που βασίζεται στην αρχική αξία του παγίου. Κατά την πώληση, το τυχόν αποθεματικό 
αναπροσαρμογής που σχετίζεται με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που πωλήθηκε μεταφέρεται στα κέρδη 
εις νέον. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 
την σταθερή μέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής: 

Κτίρια 20 - 40 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός   5- 12 έτη 
Αυτοκίνητα   3 – 5 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός   3 - 5 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια βάση 
κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι 
διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες 
στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

6.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την 
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 
χρόνια.  
Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται.   

6.6. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για την δημιουργία εσόδων από ενοίκια ή κέρδους από την μεταπώληση 
τους. Τα ακίνητα που αξιοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου δεν θεωρούνται επενδυτικά 
αλλά λειτουργικά. Αυτό αποτελεί και το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών 
ακινήτων.  
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξημένο με τα 
έξοδα που σχετίζονται με τη την απόκτησή τους. Μεταγενέστερα, επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους η οποία 
αντικατοπτρίζει τις συνθήκες αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Κάθε 
κέρδος ή ζημία που προκύπτει από μεταβολή στην εύλογη αξία του επενδυτικού ακινήτου, αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία προκύπτει. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα 
προσδιορίζεται με τη χρησιμοποίηση ανεξάρτητου εκτιμητή που εφαρμόζει μοντέλο αποτίμησης το οποίο 
συστήνεται από τη Διεθνή Επιτροπή Προτύπων Αποτίμησης. 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποαναγνωρίζονται είτε κατά τη διάθεσή τους είτε όταν το επενδυτικό ακίνητο 
αποσύρεται μονίμως από τη χρήση και δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη διάθεσή του. Η 
διαφορά που προκύπτει από το καθαρό προϊόν διάθεσης και τη λογιστική αξία του αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα της περιόδου που αποαναγνωρίζεται. 
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6.7. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη. 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εξετάζεται εάν υπάρχουν 
τέτοιες ενδείξεις. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας 
λόγω χρήσης. Η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του 
Ενεργητικού (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, μετά από την 
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η 
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 
από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η αντίστοιχη ζημιά 
απομείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, 
τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να 
αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε 
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται 
ως έσοδο. Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά 
απομείωσης. 

6.8. Χρηματοοικονομικά μέσα  

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε 
μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται κατά το χρόνο απόκτησης της επένδυσης στις παρακάτω 
κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
 

i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα 
παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που 
αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός 
χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 
 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με 
αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα 
κριτήρια που θέτει η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Επιλογή της Εύλογης  Αξίας». 
 

ii) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν 
περιλαμβάνονται: 
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α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,  
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων 
αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται 
μείωση της αξίας τους καθώς και κατά τη διενέργεια της απόσβεσης.  
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 
μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Τα τελευταία 
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές 
και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη 
τους.  
Ο Όμιλος δεν κατέχει επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη. 
 

iv) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. Το διαθέσιμο προς πώληση είναι το 
χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για τα οποία δεν υπάρχει καθορισμένος χρονικός ορίζοντας κράτησης και μπορούν να 
ρευστοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες ρευστότητας, τις μεταβολές των επιτοκίων ή των τιμών. 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που ταξινομούνται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία τους να 
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά σε ειδικό 
αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι 
ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Σε περίπτωση απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που 
μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στη διαφορά μεταξύ της 
αξίας κτήσης και της εύλογης αξίας μείον κάθε ζημιά απομείωσης που έχει προηγουμένως αναγνωριστεί. Οι 
ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο ταξινομημένο 
ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. Οι ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις προηγούμενων περιόδων και οι οποίες προέρχονταν από απομείωση 
χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων, εάν η αύξηση (αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται 
με γεγονότα που συνέβησαν μετά την αναγνώριση της απομείωσης στην Κατάσταση των Αποτελεσμάτων.  

Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εμπορεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προκύπτει 
από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία αναφοράς (ημερομηνία κλεισίματος). 
Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν εμπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση γενικά 
αποδεκτές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αμφοτεροβαρείς συναλλαγές 
παρόμοιων επενδύσεων, αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης με παρεμφερή 
χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, ανάλυση προεξοφλημένων χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης 
επενδύσεων. 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, που είναι και η 
ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 
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αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον 
αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 
τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 
ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. 
Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης 
αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 
αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 
στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά 
συμμετοχικοί τίτλοι που ταξινομούνται στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
τους. 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 
συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν 
στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 
κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 
 
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων απεικονιζόμενα στο αποσβεσμένο κόστος 
Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις ή 
διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της ζημίας 
επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το 
πραγματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση. Η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου θα μειώνεται είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας 
θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  
Ο Όμιλος αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξίας μεμονωμένα για 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από μόνα τους σημαντικά και μεμονωμένα ή συλλογικά για 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα τους. Αν ο Όμιλος προσδιορίσει ότι 
δεν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη της ύπαρξης απομείωσης αξίας για χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
που αξιολογήθηκε μεμονωμένα, είτε είναι σημαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία 
αξιολογεί για απομείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για απομείωση 
μεμονωμένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης δεν 
περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για απομείωση.  
Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση σχετίζεται 
εξ’αντικειμένου με γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της απομείωσηςη ζημία απομείωσης που είχε 
αναγνωριστεί προηγουμένως θα αναστρέφεται. Το ποσό της αναστροφής αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων στον βαθμό που η λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν 
υπερβαίνει το αποσβεσμένο κόστος κατά την ημερομηνία αναστροφής της ζημιάς της απομείωσης. 



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)     86 

6.9. Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού  

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού είναι τα ζωντανά αποθέματα πριόντων ιχθυοκαλλιέργειας γόνος 
και ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου 
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13 σε συνάρτηση και με τα όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 41.  
Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού 
µετασχηματισμού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε επιπρόσθετα 
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και φυτά υπό τη διαχείριση 
µίας επιχείρησης, ενώ το γεωργικό προϊόν αποτελείται από τη συγκομιδή του προϊόντος των βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η οποία προορίζεται για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. Το 
δικαίωμα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από 
άλλο τύπο νομικής πράξης. 
Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιμάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ημερομηνία 
αναφοράς των οικονομικών καταστασεων στην εύλογη αξία του µείον το εκτιμώμενο στον τόπο της πώλησης 
κόστος, εκτός από την περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων δηλαδή με βάση την καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων. 
Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι επικρατούσες 
τιμές σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. Αν 
µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιμοποιεί την περισσότερο σχετική. Αν µία 
επιχείρηση έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιμοποιήσει την τιμή που υπάρχει στην αγορά που 
αναμένεται να χρησιμοποιηθεί.Η Εταιρεία μετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
τα αποτιμά κατά την ημερομηνία κάθε μεταγενέστερου ισολογισμού στην εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα μέχρι 
την πώλησή τους κόστη. Κέρδος ή ζημία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού 
περιουσιακού στοιχείου και την µεταγενέστερη αποτίμηση του (µείον τις εκτιμώμενες δαπάνες πώλησης και στις 
δύο περιπτώσεις),καταχωρούνται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος μπορεί να 
προκύπτει και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου. 
 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης σε υποκατηγορίες 
ανάλογα µε το στάδιο ωριμότητας (με βάση το μέσο βάρος των αποθεμάτων ιχθύων αλλά και την περίοδο στην 
οποία θα έχουν φτάσει το ελάχιστο εμπορεύσιμο βάρος), ώστε να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονομικών 
καταστάσεων να ενημερωθούν για το χρόνο των μελλοντικών ταμιακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά 
να έχει από την εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων.  
 
Την 31/12/2015 ο Όμιλος προχώρησε σε αλλαγή της κατηγοριοποίησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, 
της περιόδου την οποία λαμβάνει υπόψη προκειμένου να προσδιορίσει την τιμή αποτίμησης καθώς και σε 
τροποποίηση της μεθόδου αποτίμησης των ανώριμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. Σκοπός των 
τροποποιήσεων αυτών είναι η πιο εύλογη παρουσίαση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων η οποία θα 
καθιστά περισσότερο συγκρίσιμη την πληροφόρηση για ομοειδείς εταιρίες του κλάδου.  
 
Από της 31/12/2015 και εις το εξής, η κατηγοριοποίηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων με βάση το μέσο 
βάρος των αποθεμάτων ιχθύων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης πραγματοποιείτε ως εξής: 

• το μέρος των κάτω των 340 gr ψαριών που αναμένεται να έχει φτάσει τα 340 gr σε περίοδο μετά απο ένα 
έτος από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων και ο γόνος προς ιδιόχρηση σε 
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πάγιου ενεργητικού, και  

• το μέρος των κάτω των 340 gr ψαριών που αναμένεται να έχει φτάσει τα 340 gr σε περίοδο έως ένα έτος 
από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, τα άνω των 340 gr ψάρια και ο γόνος προς 
πώληση, σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού.  
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Η επιλογή του μέσου βάρους των 340 gr ως σημείο διαχωρισμού (αντί των 200 gr που χρησιμοποιούνταν έως 
τότε), έγινε με βάση την πρόθεση της διοίκησης να εξαλιεύονται πλέον αυστηρά κλωβοί με προσδοκόμενο βάρος 
άνω των 340 gr. 

6.10. Αποθέματα 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν Α’ & Β’ ύλες καθώς και υλικά συσκευασίας. Το κόστος των αποθεμάτων 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και 
κατάσταση. Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως ή παραγωγής και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μηνιαίου μέσου σταθμικού 
κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το 
άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η 
εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της εταιρείας, μείον το εκτιμώμενο κόστος 
που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. Για την εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η 
Διοίκηση λαμβάνει υπ’ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιμη τη στιγμή που πραγματοποιείται 
η εκτίμηση. 

6.11. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Ο 
Όμιλος έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι 
καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη 
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 
προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους 
σχετικούς κινδύνους. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος 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 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. Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να μην διαγράφεται καμία 
απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. 

6.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο καθώς και 
βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά 
ταμειακών διαθεσίμων που υπόκεινται σε μη σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 
Για τον σκοπό της σύνταξης των ενοποιημένων και εταιρικών Καταστάσεων των Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά 
διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως 
προσδιορίζονται ανωτέρω.. 

6.13. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Το 
μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας.  
(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου: Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται 
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, καθαρά από φόρους.  
(β) Μερίσματα μετοχών: Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από 
την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 
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(γ) Ίδιες Μετοχές: Οι μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή από τις θυγατρικές της, αναγνωρίζονται 
στην αξία κτήσης τους, περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Ίδιες Μετοχές» και απεικονίζονται αφαιρετικά των 
ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έως ότου ακυρωθούν, επανεκδοθούν ή επαναπωληθούν. Η αξία κτήσης των ιδίων 
μετοχών περιλαμβάνει και έξοδα συναλλαγών, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που αναλογεί σε 
αυτά. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατέχονται από την Εταιρεία δεν μειώνει τον αριθμό των μετοχών που 
βρίσκονται σε κυκλοφορία, ωστόσο επηρεάζει τον αριθμό των μετοχών που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό 
των κερδών ανά μετοχή. Οι ίδιες μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία δεν ενσωματώνουν δικαίωμα 
είσπραξης μερίσματος. Η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και του οριστικού τιμήματος από την επαναπώληση (ή 
επανέκδοση) των ιδίων μετοχών, καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια και δεν περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του 
καθαρού αποτελέσματος της χρήσης. Κατά την 31/12/2016 ο Όμιλος δεν είχε στην κατοχή του ίδιες μετοχές. 

6.14. 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 και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.  

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 

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 (όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις) και σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 
ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Όλες 
οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 
μέρος των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων χρήσης. 

Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 

Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά βάρη ή 
οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές 
σε διαφορετικές χρήσεις. 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. Ο 
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στη χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
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υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε 
ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Σε περίπτωση 
αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο 
φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, 
χρήση. 

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. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 
και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο 
για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 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 μέλλον.  

6.15. Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους 

Βραχυπρόθεσμες παροχές 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε 
χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό 
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 
παροχών, η εταιρεία αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) 
μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν συντάξεις και άλλες εισφορές (εφ΄ άπαξ αποζημίωση) 
που παρέχει η εταιρεία μετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. 
Συνεπώς, περιλαμβάνουν μόνο προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Το δεδουλευμένο κόστος των 
προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
 
     α) Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης (Προγράμματα καθορισμένων παροχών) 
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 
απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται 
από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή 
συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα 
χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.  
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
υπολογίζονται στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των 
στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις 
μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η 
δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου 
της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της χρήσης 2016 το 
επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του δείκτη των ευρωπαϊκών ομολόγων iBoxx AA Corporate Overall 10+ 
EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα 
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αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, 
όπως και ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες προβλέψεις. 
Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη 
προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την 
περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων και συνίστανται από 
το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές 
και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
 
      β) Κρατικά Ασφαλιστικά Ταμεία (Προγράμματα καθορισμένων εισφορών) 
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 
ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) και τον (ΟΓΑ) για τους εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, επειδή θεωρείται αγροτική εκμετάλλευση, 
που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να 
συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στα Ταμεία, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την 
Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των 
συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή 
υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. Η πληρωτέα εισφορά από τον 
Όμιλο σε ένα κρατικό ασφαλιστικό ταμείο, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς 
που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.  
 

6.16. Επιχορηγήσεις 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 
α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η εταιρεία έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί µε τους 
όρους της επιχορήγησης, και 
β) Πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.  
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηματικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του 
συσχετισμού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του Ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του Ενεργητικού. 
Οι επιχορηγήσεις που σχετίζονται με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν αντισταθμίζονται έναντι των δαπανών. 
 

6.17. Δανεισμός και τραπεζικές υποχρεώσεις 

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών του 
Ομίλου. Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος διατηρεί ανεπιφύλακτα 
το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία 
αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα µε τα τυχόν άμεσα κόστη για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος µε την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης όταν οι υποχρεώσεις 
αποαναγνωρίζονται καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια απόσβεσης μέσω της εφαρμογής της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. Η απόσβεση αυτή περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα των αποτελεσμάτων 
χρήσης. 
Τα έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται και κατά την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης στο βαθμό που αυτά τα έξοδα είναι δεδουλευμένα και δεν έχουν καταβληθεί. 
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6.18. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 
(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 
(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 
(3) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα 
απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί 
πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών 
δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν 
αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται να 
αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι κατ’ ουσίαν 
βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή 
αντιμετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν 
υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, 
καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση.  

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων και 
προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο 
προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, με βάση τα πιο αξιόπιστα 
τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία αναφοράς, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις 
αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα 
αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. Το προ-φόρου 
επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και 
τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι 
μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί. Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, 
η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή 
η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος στα αποτελέσματα.  

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι 
πιθανή. 

 

6.19. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Αναγνώριση εσόδων 
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Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική 
οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του 
εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, και κάθε είδους 
εκπτώσεις. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι 
μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν 
επιλυθεί. 
 
Πώληση βιολογικών στοιχίων και αγαθών 
Το έσοδο από την πώληση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι ουσιαστικοί 
κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή 
των ειδών στους πελάτες και την αποδοχή τους από αυτούς. 
 
Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Κέρδη/ Ζημίες από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
Αποτέλεσμα που προέρχονται από τις μεταβολές τόσο στην τιμή όσο και στην ποσότητα καθώς και την βιολογική 
ωρίμανση των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων του Ομίλου. 
 
Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το 
επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της 
αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή 
λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης. 
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο 
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) 
αξίας. 
 
Έσοδα από δικαιώματα 
Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, ανάλογα 
με την ουσία της σχετικής σύμβασης. 
 
Έσοδα από μερίσματα 
Τα έσοδα από τα μερίσματα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους 
μετόχους.   
 
Αναγνώριση εξόδων 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για 
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα 
από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

6.20. Μισθώσεις 

Η εκτίμηση του κατά πόσο μία συμφωνία περιέχει μία μίσθωση πραγματοποιείται κατά την έναρξη της 
συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες. Η επαναξιολόγηση μετά την έναρξη της 
συμφωνίας πραγματοποιείται όταν κάποιο από τα παρακάτω συμβαίνει: 
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α) Υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη 
συμφωνία 
β) Ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της 
παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο  
γ) Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο  περιουσιακό 
στοιχείο. 
δ) Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο 

 
Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την ημερομηνία 
που η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) & (δ), και από την ημερομηνία της 
ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 
 
Ο Όμιλος ως μισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται 
ουσιαστικά στο μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλειες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία του μισθωμένου 
περιουσιακού στοιχείου. Το σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην 
εύλογη αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαμηλότερη, η παρούσα αξία των 
καταβολών μισθωμάτων πλέον κάποιων επιπρόσθετων μισθωμάτων, εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το 
μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως μια υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν 
μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων είναι προκαταβολικά πληρωτέες κατά την έναρξη της μίσθωσης. 
Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν  αποκτηθεί με συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ μέθοδοι απόσβεσης και ωφέλιμες ζωές, αντιστοιχεί σε αυτή που εφαρμόζεται σε 
συγκρίσιμα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία. Η αντίστοιχη υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση μειώνεται 
με τις καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως 
έξοδα στα χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό 
περιοδικό επιτόκιο στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της υποχρέωσης από τη χρηματοδοτική μίσθωση. 
Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Επομένως οι συμφωνίες μισθώσεων 
όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µία συμφωνημένη 
χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου 
στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές  μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο. Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση 
και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγματοποιούνται.  
 

Ο ‘Ομιλος ως εκμισθωτής 
Οι μισθώσεις στις οποίες ο όμιλος δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 
περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τους 
εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του 
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. 

6.21. Υπολογισμός EBITDA 

Tα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων του Ομίλου και της Εταιρίας - EBITDA, υπολογίζονται, με πάγιο τρόπο, ως εξής: 
στα Κέρδη/ Ζημίες από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, προστίθενται οι 
πωλήσεις εμπορευμάτων/ ιχθυοτροφών/ υπηρεσιών και αφαιρούνται τα κόστη αναλώσεων και πωλήσεων 
αποθεμάτων, οι αμοιβές του προσωπικού, των τρίτων, τα Διάφορα έξοδα, καθώς και τα Άλλα λειτουργικά 
Έσοδα/(Έξοδα).  
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Πιο αναλυτικά αναφέρεται δηλαδή πως προκύπτει από τα Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων αφαιρουμένων των: 
αποσβέσεων, χρηματοικονομικών αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων επενδυτικών δραστηριοτήτων, 
αποτελεσμάτων των συγγενών επιχειρήσεων καθώς και του αποτελέσματος από την επανεκτίμηση ακινήτων. 
 

6.22. Ανάλυση επιπέδων χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρώνται σε 
εύλογες αξίες στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ταξινομούνται βάσει της παρακάτω ιεραρχίας σε 3 Επίπεδα για 
τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 
Επίπεδο 1 : Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) 
τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 
Επίπεδο 2 : Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα τα 
στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε παρατηρήσιμα 
δεδομένα της αγοράς. 
Επίπεδο 3 : Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα στοιχεία 
που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
 

6.23. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση 
κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 

7. Ορθή έναντι αρχικής δημοσιοποιηθείσας στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2015 πληροφόρησης 

Στην ειδική σημείωση αυτή παρατίθενται το σύνολο των επισημάνσεων και των επιπλέον γνωστοποιήσεων για τη 
χρήση 2015 και 2014, στις οποίες προέβη ο Όμιλος και η Εταιρεία σχετικά με πληροφόρηση που είχε 
δημοσιοποιηθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2015, κατόπιν χρήσιμων υποδείξεων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.  
Με στόχο λοιπόν να προάγεται η χρηματοοικονομική πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, αναφέρονται τα 
κάτωθι: 

• Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα για τις χρήσεις 2015 και 2014 του Ομίλου και της Εταιρίας διαμορφώνονται ως 
εξής: 
 
 
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

(ποσά σε €) 
01/01-

31/12/2015 
01/01-

31/12/2014 
01/01-

31/12/2015 
01/01-

31/12/2014 
01/01-

31/12/2015 
01/01-

31/12/2014 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα          
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων:         
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Αποθεματικό από 
αναπροσαρμογή αξίας 
παγίων -626.821 17.362.345 -626.821 17.362.345 0 0 
Αναλογιστικά Κέρδη/ 
(Ζημίες) -246.088 -240.476 -246.088 -240.476 0 0 
Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου     -21.160 -636.658 21.160 636.658 
Φόροι σχετιζόμενοι με 
στοιχεία των λοιπών 
συνολικών εσόδων που 
δεν αναταξινομούνται 565.055 -4.413.160 399.523 -4.247.631 165.532 -165.529 
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων:         
Συναλλαγματικές 
διαφορές μετατροπής 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του 
εξωτερικού 51.781 -7.534 51.781 -7.534 0 0 
Μερίδιο στα λοιπά 
συνολικά έσοδα των 
επενδύσεων που 
ενοποιούνται με τη 
μέθοδο της καθαρής 
θέσης :           
  - τρέχουσας περιόδου -61.836       -61.836 0 
  - αναταξινόμηση στα 
κέρδη ή στις ζημιές 
περιόδου -18.005       -18.005 0 
Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού :           
  - κέρδη /(ζημιές) 
τρέχουσας περιόδου -235.967 -121.390 -235.967 -121.390 0 0 
  - αναταξινόμηση στα 
κέρδη ή στις ζημιές 
περιόδου -27.495 27.300 -27.495 27.300 0 0 
Λοιπά συνολικά έσοδα 
περιόδου μετά φόρων -599.376 12.607.085 -706.227 12.135.956 106.851 471.129 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

(ποσά σε €) 
01/01-

31/12/2015 
01/01-

31/12/2014 
01/01-

31/12/2015 
01/01-

31/12/2014 

01/01-
31/12/201

5 

01/01-
31/12/201

4 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
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Κατόπιν της αλλαγής αυτής, η κατανομή των Συγκεντρωτικών Συνολικών Αποτελεσμάτων που αποδίδονται στους 

ιδιοκτήτες της μητρικής και στις μη ελέγχουσες συμμετοχές για τις χρήσεις 2015 και 2014 για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία, αναλύονται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

(ποσά σε €) 
01/01-

31/12/2015 
01/01-

31/12/2014 
01/01-

31/12/2015 
01/01-

31/12/2014 
01/01-

31/12/2015 
01/01-

31/12/2014 
Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Αποτελέσματα 
αποδιδόμενα σε :             
Ιδιοκτήτες της μητρικής -13.103.208 55.626.767 -13.216.347 55.100.887 113.138 525.880 
Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 996.745 3.504.195 1.003.032 3.558.946 -6.287 -54.751 
 

 

• Ο υπολογισμός των κερδών ανά μετοχή για τις χρήσεις 2015 και 2014 για τον Όμιλο και την Εταιρεία (σημ 

19 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015), διαμορφώνεται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:       
Αποθεματικό από 
αναπροσαρμογή αξίας 
παγίων -626.821 12.639.658 -626.821 12.639.658 0 0 
Αναλογιστικά Κέρδη/ 
(Ζημίες) -246.088 -240.476 -246.088 -240.476 0 0 
Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου 

 
  -21.160 -636.658 21.160 636.658 

Φόροι σχετιζόμενοι με 
στοιχεία των λοιπών 
συνολικών εσόδων που 
δεν αναταξινομούνται 575.773 -3.223.787 410.241 -3.058.256 165.532 -165.531 
Λοιπά συνολικά έσοδα 
περιόδου μετά φόρων -297.136 9.175.395 -483.828 8.704.268 186.692 471.127 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

(ποσά σε €) 
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 
Συγκεντρωτικά 
Συνολικά 
Αποτελέσματα 
αποδιδόμενα σε : 

 
      

 
  

Ιδιοκτήτες της μητρικής -4.692.854 52.711.624 -4.879.546 52.240.498 186.692 471.127 
Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 0 0 0 0 0 0 
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Κέρδή Ανά Μετοχή Από 
Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 
Αποδιδόμενα σε 
ιδιοκτήτες μητρικής -12.659.147 45.036.327 -12.659.147 4.783.591 0 40.252.736 
Αριθμός Μετοχών  204.235.184 37.616.006 37.616.006 37.616.006 166.619.178 0 
Κέρδη ανα μετοχή  -0,0620 1,1973 -0,3365 0,1272 0,2746 1,0701 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 
Κέρδή Ανά Μετοχή Από 
Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες             
Κέρδη περιόδου σε 
μετόχους της εταιρείας -4.395.718 43.536.230 -4.395.718 3.283.494 0 40.252.736 
Αριθμός Μετοχών  204.235.184 37.616.006 37.616.006 37.616.006 166.619.178 0 
Κέρδη ανα μετοχή  -0,0215 1,1574 -0,1169 0,0873 0,0953 1,0701 

 

• Ο υπολογισμός του EBITDA για τις χρήσεις 2015 και 2014 για τον Όμιλο και την Εταιρεία, διευκρινίζεται 

πως γίνεται ως εξής: 

 

O ανωτέρω τρόπος υπολογισμού του EBITDA θα περιλαμβάνεται σε όλες τις οικονομικές καταστάσεις που θα 

εκδίδει ο Όμιλος στο μέλλον. 

 

• Οι Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και της Εταιρείας (σημ 3 & 4 της Ετήσιας 

Οικονομικής Έκθεσης 2015) για τις χρήσεις 2015 και 2014, εκτυπώνονται ως εξής: 

Τρεχ.Περίοδος Συγκρ.Περίοδος Τρεχ.Περίοδος Συγκρ.Περίοδος

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2014

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2014

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -10.350.179 47.847.877 -4.148.643 44.320.107

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0 -42.000.000 0 -42.000.000

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων 2.390.000 4.915.890 0 3.684.577

Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων 7.069.553 170.595 -51.651 451.902

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 8.344.384 13.003.083 6.445.149 10.360.162

Χρηματοοικονομικά Έσοδα -127.402 -7.199.749 -41.224 -7.085.739

Αποσβέσεις 4.397.404 3.288.948 3.601.512 2.564.939

Κέρδη (Ζημιές) από Συνδεδεμένες Εταιρίες -139.096 11.652 0 0

ebitda 11.584.664 20.038.297 5.805.144 12.295.948

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ 

 ποσά σε € Μετοχικό κεφάλαιο

Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το 

άρτιο

Αποθεματικά 
Αποθεματικά Εύλογης 

Αξίας

Αποθεματικά Εύλογης 

Αξίας Παγίων

Συναλλαγματικές 

διαφορές
Αδιανέμητα Κέρδη

Ίδια κεφάλαια 

αποδιδόμενα στους 

ιδιοκτήτες της 

μητρικής

Μη Ελέγχουσες 

Συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 36.235.184 13.168.901 13.007.666 52.336 0 -4.117 -109.225.029 -46.765.059 8.361.892 -38.403.167

Διαφορά από Εκδοση μετοχικού κεφαλαίου -42.000.000 -42.000.000 -42.000.000

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού θυγατρικής 39.861 -96.422 -56.561 56.561 0

αναλογία φόρου συμψηφισμού αφορολογητων αποθεματικών Ν.4172 0 0

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον -1.786.025 1.787.834 1.809 -1.809 0

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 50.400.000 50.400.000 50.400.000

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -636.658 -636.658 -636.658

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 165.531 165.531 165.531

Αποθεματικό από μείωση μετοχικού κεφαλαίου -25.364.629 25.364.629 0 0

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 25.035.371 0 23.618.465 0 0 0 -40.779.715 7.874.121 54.752 7.928.873

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2014 45.036.326 45.036.326 1.487.550 46.523.876

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

   - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -50.183 -50.183 -71.207 -121.390

   - αναταξιμόμηση στα αποτελέσματα 11.286 11.286 16.014 27.300

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού -6.731 -6.731 -803 -7.534

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 14.592.017 14.592.017 2.770.328 17.362.345

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες -240.476 -240.476 -240.476

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων -3.777.999 62.526 -3.715.473 -697.687 -4.413.160

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -38.897 10.814.018 -6.731 -177.950 10.590.440 2.016.645 12.607.085

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 -38.897 10.814.018 -6.731 44.858.376 55.626.766 3.504.195 59.130.961

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 61.270.555 13.168.901 36.626.131 13.439 10.814.018 -10.848 -105.146.368 16.735.828 11.920.839 28.656.667

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 61.270.555 13.168.901 36.626.131 13.439 10.814.018 -10.848 -105.146.368 16.735.828 11.920.839 28.656.667

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές από την αρχική απόκτηση θυγατρικών 0 48.710 48.710

 Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού θυγατρικής 178.706 -178.706 0 0 0

 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -21.260 -21.260 -21.260

 Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -165.531 -165.531 -165.531

 Αποενσωμάτωση θυγατρικών -1.616.912 113.481 -1.263.562 2.766.993 0 -12.806.015 -12.806.015

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 -1.438.206 113.481 -1.263.562 0 2.401.496 -186.791 -12.757.305 -12.944.096

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2015 -12.659.147 -12.659.147 1.152.059 -11.507.088

Λοιπά συνολικά έσοδα:

 Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων -3.195.163 2.568.342 -626.821 -626.821

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 0 0

   - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -97.549 -97.549 -138.418 -235.967

   - αναταξιμόμηση στα αποτελέσματα -11.366 -11.366 -16.129 -27.495

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

εξωτερικού
46.261 46.261 5.520 51.781

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης

  - τρέχουσα περίοδος -61.836 -61.836 -61.836

  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου -18.005 -18.005 -18.005

 Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες -246.088 -246.088 -246.088

 Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 487.100 84.242 571.342 -6.287 565.055

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -188.756 -2.708.063 46.261 2.406.496 -444.062 -155.314 -599.376

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 -188.756 -2.708.063 46.261 -10.252.651 -13.103.209 996.745 -12.106.464

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 61.270.555 13.168.901 35.187.925 -61.836 6.842.393 35.413 -112.997.523 3.445.828 160.279 3.606.107

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ 

 ποσά σε € 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το 

άρτιο

Αποθεματικά 
Αποθεματικά 

Εύλογης Αξίας

Αποθεματικά 

Εύλογης Αξίας 

Παγίων

Συναλλαγματικές 

διαφορές
Αδιανέμητα Κέρδη

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα 

στους ιδιοκτήτες της 

μητρικής

Μη Ελέγχουσες 

Συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 61.270.555 13.168.901 36.626.131 13.439 10.814.018 -10.848 -105.146.368 16.735.828 11.920.839 28.656.667

 Ενσωμάτωση / Αποενσωμάτωση Θυγατρικών Εταιριών 0 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01/2014-31/12/2014 0 0 0 0 0 0 45.036.326 45.036.326 1.487.550 46.523.876

Λοιπά συνολικά έσοδα: 0 0 0 0 0 0 0

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 0 0 0 -50.183 0 0 0 -50.183 -71.207 -121.390

   - αναταξιμόμηση στα αποτελέσματα 0 0 0 11.286 0 0 0 11.286 16.014 27.300

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού 0 0 0 0 0 -6.731 0 -6.731 -803 -7.534

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 0 14.592.017 0 0 14.592.017 2.770.328 17.362.345

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες 0 0 0 0 0 0 -240.476 -240.476 -240.476

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0 -3.777.999 0 62.526 -3.715.473 -697.687 -4.413.160

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -38.897 10.814.018 -6.731 -177.950 10.590.440 2.016.645 12.607.085

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 -38.897 10.814.018 -6.731 44.858.376 55.626.766 3.504.195 59.130.961

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 61.270.555 13.168.901 36.626.131 13.439 10.814.018 -10.848 -105.146.368 16.735.828 11.920.839 28.656.667

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 61.270.555 13.168.901 36.626.131 13.439 10.814.018 -10.848 -105.146.368 16.735.828 11.920.839 28.656.667

 Μη ελεγχουσες συμμετοχές από την αρχική απόκτηση θυγατρικών εταιρειών 0 0 0 0 0 0 0 0 48.710 48.710

Διαφορά από Εκδοση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού θυγατρικής 0 0 178.706 0 0 0 -178.706 0 0 0

αναλογία φόρου συμψηφισμού αφορολογητων αποθεματικών Ν.4172 0 0 0 0 0 0 0 0

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 0 0 0

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 -21.260 -21.260 -21.260

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 -165.531 -165.531 -165.531

Αποενσωμάτωση θυγατρικών 0 -12.806.015 -12.806.015

Αποθεματικό από μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 178.706 0 0 0 -365.497 -186.791 -12.757.305 -12.944.096

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2015 0 0 0 0 0 0 -12.659.147 -12.659.147 1.152.059 -11.507.088

Λοιπά συνολικά έσοδα:

 Επανεκτίμηση ακινήτων -3.195.163 2.568.342 -626.821 -626.821

 Αναβαλλόμενοι φόροι επί επανεκτίμησης ακινήτων 820.624 820.624 -71.085 749.539

 Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή -333.524 0 -333.524 64.798 -268.726

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 0 0 0 -97.549 0 0 0 -97.549 -138.418 -235.967

   - αναταξιμόμηση στα αποτελέσματα 0 0 0 -11.366 0 0 0 -11.366 -16.129 -27.495

 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού 0 0 0 0 0 46.261 0 46.261 5.520 51.781

 Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης
0

  - τρέχουσα περίοδος -61.836 -61.836 0 -61.836

  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου -18.005 -18.005 -18.005

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες 0 0 0 0 0 0 -246.088 -246.088 -246.088

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0 0 0 84.242 84.242 84.242

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -188.756 -2.708.063 46.261 2.406.496 -444.062 -155.314 -599.376

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 -188.756 -2.708.063 46.261 -10.252.651 -13.103.209 996.745 -12.106.464

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 61.270.555 13.168.901 36.804.837 -175.317 8.105.955 35.413 -115.764.516 3.445.828 160.279 3.606.107

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 

 ποσά σε € Μετοχικό κεφάλαιο

Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το 

άρτιο

Αποθεματικά 
Αποθεματικά Εύλογης 

Αξίας

Αποθεματικά Εύλογης 

Αξίας Παγίων

Συναλλαγματικές 

διαφορές
Αδιανέμητα Κέρδη

Ίδια κεφάλαια 

αποδιδόμενα στους 

ιδιοκτήτες της 

μητρικής

Μη Ελέγχουσες 

Συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 36.235.184 13.168.901 10.936.305 45.187 0 -573.098 -43.172.165 16.640.314 8.964.824 25.605.138

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 36.235.184 13.168.901 13.007.666 52.336 0 -4.117 -109.225.029 -46.765.059 8.361.892 -38.403.167

Διαφορά από Εκδοση μετοχικού κεφαλαίου -42.000.000 -42.000.000 -42.000.000

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού θυγατρικής 39.861 -96.422 -56.561 56.561 0

αναλογία φόρου συμψηφισμού αφορολογητων αποθεματικών Ν.4172 0 0

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον -1.786.025 1.787.834 1.809 -1.809 0

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 50.400.000 50.400.000 50.400.000

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -636.658 -636.658 -636.658

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 165.531 165.531 165.531

Αποθεματικό από μείωση μετοχικού κεφαλαίου -25.364.629 25.364.629 0 0

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 25.035.371 0 23.618.465 0 0 0 -40.779.715 7.874.121 54.752 7.928.873

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

   - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   - αναταξιμόμηση στα αποτελέσματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές από την αρχική απόκτηση θυγατρικών 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού θυγατρικής 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Αποενσωμάτωση θυγατρικών 0,00 0 -1.616.912 113.481 -1.263.562 0 2.766.993 0 0 0

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 -1.616.912 113.481 -1.263.562 0 2.766.993 0 0 0

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2015 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα:

 Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Αναβαλλόμενοι φόροι επί επανεκτίμησης ακινήτων 0,00 0 0 0 -820.624 0 0 -820.624 71.085 -749.539

 Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή 0,00 0 0 0 333.524 0 0 333.524 -64.798 268.726

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   - αναταξιμόμηση στα αποτελέσματα 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

εξωτερικού
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης

  - τρέχουσα περίοδος 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0,00 0 0 0 487.100 0 0 487.100 -6.287 480.813

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 0 0 -1.616.912 113.481 -1.263.562 0 2.766.993 0 0 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 ποσά σε € Μετοχικό κεφάλαιο

Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το 

άρτιο

Αποθεματικά 
Αποθεματικά Εύλογης 

Αξίας Παγίων
Αδιανέμητα Κέρδη Σύνολο

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 36.235.184 13.168.901 11.593.817 0 -101.681.164 -40.683.261

Διαφορά από Εκδοση μετοχικού κεφαλαίου -42.000.000 -42.000.000

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον -1.784.750 1.784.750 0

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 50.400.000 50.400.000

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -636.658 -636.658

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 165.531 165.531

Αποθεματικό από μείωση μετοχικού κεφαλαίου -25.364.629 25.364.629 0

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 25.035.371 0 23.579.878 0 -40.686.377 7.928.873

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2014 43.536.230 43.536.230

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 12.639.658 12.639.658

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες -240.476 -240.476

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων -3.286.311 62.524 -3.223.787

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 9.353.347 -177.953 9.175.395

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 9.353.347 43.358.277 52.711.625

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 61.270.555 13.168.901 35.173.696 9.353.347 -99.009.263 19.957.237

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 61.270.555 13.168.901 35.173.696 9.353.347 -99.009.263 19.957.237

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -21.260 -21.260

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -165.531 -165.531

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 -186.791 -186.791

0

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2015 -4.395.718 -4.395.718

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων -3.002.485 2.375.664 -626.821

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες -246.088 -246.088

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 491.531 84.242 575.773

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -2.510.954 2.213.818 -297.136

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 -2.510.954 -2.181.900 -4.692.854

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 61.270.555 13.168.901 35.173.696 6.842.393 -101.377.954 15.077.592

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)   102 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 ποσά σε € 
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά 

Αποθεματικά 

Εύλογης Αξίας 

Παγίων

Αδιανέμητα 

Κέρδη
Σύνολο

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 61.270.555 13.168.901 35.173.696 9.353.347 -99.009.264 19.957.235

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2014 0 0 0 0 43.536.230 43.536.230

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 12.639.658 0 12.639.658

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες 0 0 0 0 -240.476 -240.476

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 -3.286.311 62.524 -3.223.787

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 9.353.347 -177.953 9.175.394

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 9.353.347 43.358.277 52.711.624

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 61.270.555 13.168.901 35.173.696 9.353.347 -99.009.264 19.957.235

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 61.270.555 13.168.901 35.173.696 9.353.347 -99.009.264 19.957.235

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 -21.160 -21.160

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 -165.531 -165.531

Αποθεματικό από μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 -186.691 -186.691

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2015 0 0 0 0 -4.395.816 -4.395.816

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 -3.002.485 2.375.664 -626.821

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες 0 0 0 0 -246.088 -246.088

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 491.531 84.242 575.772

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -2.510.954 2.213.817 -297.137

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 -2.510.954 -2.181.998 -4.692.952

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 61.270.555 13.168.901 35.173.696 6.842.393 -101.377.953 15.077.592

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά 

Αποθεματικά 

Εύλογης Αξίας 

Παγίων

Αδιανέμητα 

Κέρδη
Σύνολο

 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 36.235.184 13.168.901 11.593.817 0 -101.681.164 0

Διαφορά από Εκδοση μετοχικού κεφαλαίου -42.000.000 -42.000.000

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέον -1.784.750 1.784.750 0

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 50.400.000 50.400.000

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -636.658 -636.658

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 165.531 165.531

Αποθεματικό από μείωση μετοχικού κεφαλαίου -25.364.629 25.364.629 0

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 25.035.371 0 23.579.878 0 -40.686.377 7.928.873

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2014 0 0 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 0 0 0

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες 0 0 0 0 0 0

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών 

εσόδων
0 0 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 0 0 1
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2014
0 0 0 0 1 2

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 0 0 0 0 1 2

0 0 0 0 0 0

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 -100 -100

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 -100 -100

0 0 0 0 0 0

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2015 0 0 0 0 98 98

0 0 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα: 0 0 0 0 0 0

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 0 0 0

Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες 0 0 0 0 0 0

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών 

εσόδων
0 0 0 0 0 1

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 1 1

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 0 99 99
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2015
0 0 0 0 0 0  

 

 



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)   104 

• Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά τομέα δραστηριότητας (σημ 6 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015)  για τη χρήση 2014, 

αναφέρονται ως εξής: 
Πρωτεύων τύπος παρουσίασης

Αποτελέσματα τομέα την 

31/12/2014

Ιχθυοκαλλιέργ

εια
Εμπορία Ιχθυοτροφές

Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο

Ιχθυοκαλλιέργει

α
Εμπορία Ιχθυοτροφές

Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές

Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο

Πωλήσεις 101.509.137 17.986.602 16.147.003 27.749 135.670.490 101.509.137 17.986.602 16.147.003 27.749 135.670.490 0 0 0 0 0

Πωλήσεις σε άλλους τομείς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Καθαρές πωλήσεις 101.509.137 17.986.602 16.147.003 27.749 135.670.490 101.509.137 17.986.602 16.147.003 27.749 135.670.490 0 0 0 0 0

Κέρδη εκμέταλλευσης 0 0 0 0 0

Επίδραση από τη μεταβολή στην 

εύλογη αξία των βιολογικών 

στοιχείων

9.042.549 0 0 0 9.042.549 9.042.549 0 0 0 9.042.549 0 0 0 0 0

Κόστος υλικών/αποθεμάτων -63.264.946 -15.432.678 -4.801.848 0 -83.499.472 -63.264.946 -15.432.678 -4.801.848 0 -83.499.472 0 0 0 0 0

Παροχές στο προσωπικό -13.721.348 -748.524 -875.438 0 -15.345.310 -13.721.348 -748.524 -875.438 0 -15.345.310 0 0 0 0 0

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και 

απομείωση μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων

-2.564.939 -12.805 -711.205 0 -3.288.948 -2.564.939 -12.805 -711.205 0 -3.288.948 0 0 0 0 0

Λοιπά έξοδα -21.264.838 -1.031.115 -3.068.096 -25.500 -25.389.549 -20.639.022 -1.031.115 -3.068.096 -171.970 -24.910.203 -625.816 0 0 146.470 -479.346

Λειτουργικό αποτέλεσμα 

τομέα
9.735.615 761.481 6.690.416 2.249 17.189.760 10.361.431 761.481 6.690.416 -144.221 17.669.106 -625.816 0 0 146.470 -479.346

Άλλα έσοδα/έξοδα -440.413 0 -440.413 -440.413 0 -440.413 0 0 0 0 0

Λοιπά Χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα
0 0 0 0 0

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.085.501 0 114.248 2 7.199.751 474.666 0 -114.248 2 360.419 6.610.835 0 228.497 0 6.839.332

Χρηματοοικονομικά έξοδα -10.362.206 0 -2.640.876 0 -13.003.083 -11.709.702 0 -2.640.876 0 -14.350.578 1.347.496 0 0 0 1.347.496

Αποτελέσματα επενδυτικών 

δραστηριοτήτων
-170.595 0 0 0 -170.595 -170.595 0 0 0 -170.595 0 0 0 0 0

Κέρδη/(Ζημιές) από επανεκτίμηση 

ακινήτων
-4.915.890 0 0 0 -4.915.890 -4.915.890 0 0 0 -4.915.890 0 0 0 0 0

Ζημιές από συνδεδεμένες -11.652 0 0 0 -11.652 -11.652 0 0 0 -11.652 0 0 0 0 0

Λοιπά Χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα
42.000.000 0 0 0 42.000.000 7.450.800 0 0 0 7.450.800 34.549.200 0 0 0 34.549.200

Κέρδη Προ Φόρων 42.920.358 761.481 4.163.788 2.251 47.847.877 1.038.643 761.481 3.935.291 -144.219 5.591.196 41.881.715 0 228.497 146.470 42.256.681

Φόρος 

Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι
-796.970 0 -527.030 0 -1.324.000 1.206.975 0 -527.030 0 679.945 -2.003.945 0 0 0 -2.003.945

Κέρδη περιόδου 42.123.388 761.481 3.636.758 2.251 46.523.877 2.245.618 761.481 3.408.261 -144.219 6.271.141 39.877.770 0 228.497 146.470 40.252.736

Περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις την 31/12/2014

Ιχθυοκαλλιέργ

εια
Εμπορία Ιχθυοτροφές

Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο

Ιχθυοκαλλιέργει

α
Εμπορία Ιχθυοτροφές

Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές

Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 24.769.136 6.860.994 12.243.786 10.188 43.884.105 24.769.136 6.860.994 12.243.786 10.188 43.884.105 0 0 0 0 0

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Μη κατανεμόμενα περιουσιακά 

στοιχεία 92.679.431 28.303.181 67.052.320 43.664 188.078.597 92.679.431 28.303.181 67.052.320 43.664 188.078.597 0 0 0 0 0

Σύνολο περιουσιακών 

στοιχείων 117.448.568 35.164.175 79.296.107 53.853 231.962.702 117.448.568 35.164.175 79.296.107 53.853 231.962.702 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Υποχρεώσεις 112.483.009 31.452.998 59.321.506 48.524 203.306.037 118.186.545 31.452.998 59.321.506 48.524 209.009.573 -5.703.536 0 0 0 -5.703.536

Σύνολο υποχρεώσεων 112.483.009 31.452.998 59.321.506 48.524 203.306.037 118.186.545 31.452.998 59.321.506 48.524 209.009.573 -5.703.536 0 0 0 -5.703.536

0 0 0 0 0

Κεφαλαιουχική δαπάνη την  

31/12/2014 0 0 0 0 0

Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
1.688.365 0 6.171 1.694.536 1.688.365 0 6.171 1.694.536 0 0 0 0 0

Σε ασώματα περιουσιακά στοιχεία 1.105 0 0 0 1.105 1.105 0 0 0 1.105 0 0 0 0 0

1.689.470 0 6.171 0 1.695.641 1.689.470 0 6.171 0 1.695.641 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων
2.564.939 0 711.205 12.805 3.288.948 2.564.939 0 711.205 12.805 3.288.948 0 0 0 0 0

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ
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• Στη σημ 9.2 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015 αναφέρεται το εξής κείμενο: «Σημειώνεται ότι για τα 

υπό α) και β) στοιχεία τα οριστικά ποσά της μεταβίβασης θα προσδιορισθούν λαμβάνοντας υπόψη και το 

ισοζύγιο της ΔΙΑΣ κατά την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης του Δικαστηρίου την 07.10.2015 για την 

υλοποίηση της Συμφωνίας».  

 

Αναφέρεται πως το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 185/02.03.2016 απόφασης, έκανε 

δεκτή την αίτηση και επικύρωσε την από 30.04.2015 συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007 όπως ισχύει. Συνεπώς, η ορθή ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό 

των οριστικών ποσών μεταβίβασης των στοιχείων της ΔΙΑΣ είναι η 02.03.2016 (έναντι της ημερομηνίας 07.10.2015 

που εκ παραδρομής αναφέρθηκε στο ανωτέρω κείμενο). 

 

• Η λογιστική πολιτική που αφορά τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο (σημ 11.2 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 

2015), εξειδικεύεται ως εξής: 

Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (ΔΠΧΑ 11): το ΔΠΧΑ 11 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι από κοινού 

συμφωνίες θα πρέπει να ταξινομούνται, όταν δύο ή περισσότερα μέρη έχουν από κοινού έλεγχο. Οι τύποι των 

συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: κοινές επιχειρήσεις (joint operations)  και κοινοπραξίες (joint ventures). Η 

ταξινόμηση εξαρτάται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών στη συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τη 

δομή και τη νομική μορφή της συμφωνίας, τους συμφωνηθέντες όρους από τα μέρη και, όποθ είναι σχετικό, άλλα 

γεγονότα και συνθήκες. 

Κοινές επιχειρήσεις θεωρούνται οι από κοινού συμφωνίες όπου τα μέρη (συμμετέχοντες) που έχουν κοινό έλεγχο 

διαθέτουν διακιώματα επί των περιουσιακών στοιχέιων και ευθύνες επί των υποχρεώσεων του σχήματος. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να λογιστικοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις (καθώς και έσοδα και 

έξοδα) που σχετίζονται με το μερίδιο τους στο σχήμα. 

Κοινοπραξίες θεωρούνται οι από κοινού συμφωνίες όπου τα μέρη (κοινοπρακτούντες) που έχουν κοινό έλεγχο 

στις συμφωνίες διαθέτουν δικαιώματα επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του σχήματος. Οι επιχειρήσεις 

αυτές λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  

Οι από κοινού συμφωνίες όπου ο Όμιλος και η Εταιρεία συμμετέχει αφορούν στην διαχείριση μονάδων εκτροφής 

ιχθύων μέσω κοινοπραξιών. Τα κοινοπρακτικά αυτά σχήματα κατατάσσονται ως κοινοπραξίες, λόγω του ότι η 

νομική τους μορφή παρέχει στα μέρη δικαιώματα επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων τους. Με βάση το 

ΔΠΧΑ 11, ο Όμιλος ενοποιεί τις κοινοπραξίες αυτές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  

Η λογιστική αξία των κ/ξιών της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

 31/12/15 31/12/14 

Κ/ξία Μαρμάρι 9.000 9.000 

Κ/ξία Νοτίου Ευβοίας 0 0 

Σύνολο 9.000 9.000 

Το αποτέλεσμα που ενοποίησε ο Όμιλος από τις κ/ξίες είναι αναλυτικά το εξής: 

 

 31/12/15 31/12/14 
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Κ/ξία Μαρμάρι 0 -1.207 

Κ/ξία Νοτίου Ευβοίας 0 0 

Κ/ξία Καλύμνου 0 -10.445 

Σύνολο    0 -11.652 

Το ποσό περιλήφθηκε στο κονδύλι της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων «Κέρδη (Ζημιές) από Συγγενείς 

Επιχειρήσεις». Η εκκαθάριση της Κ/ξίας Καλύμνου ολοκληρώθηκε εντός του 2014. 

• Η αναθεωρημένη λογιστική πολιτική που αφορά τα ενσώματα πάγια (σημ 11.2 της Ετήσιας Οικονομικής 

Έκθεσης 2015), διαμορφώνεται ως εξής: 

Ενσώματα πάγια: Τα κτίρια και τα οικόπεδα, τα μηχανήματα, και τα μεταφορικά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία μειωμένη με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης. Οι εκτιμήσεις της εύλογης αξίας 

πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εύλογη αξία ενός 

αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου δεν διαφέρει σημαντικά από τη εύλογή του αξία. 

Η κατηγορία των παγίων «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» και «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» απεικονίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους ή στο κόστος μειωμένο κατά τις συσσωρεμένες αποσβέσεις 

και τυχόν απομειώσεις τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και το 

κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ως έξοδο όταν πραγματοποιούνται. 

Το αποθεματικό αναπροσαρμογής το οποίο προκύπτει από τις εκτιμήσεις αυτές καταχωρείται στα Λοιπά Συνολικά 

Έσοδα και πιστώνεται με την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων στην καθαρή θέση. Στο βαθμό όμως 

που το κέρδος από την αναπροσαρμογή αυτή αναστρέφει μία ζημία ή απομείωση από επανεκτίμηση του ιδίου 

στοιχείου και προηγουμένως αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, τότε το κέρδος 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντίθετα η ζημία αναπροσαρμογής απεικονίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Στην περίπτωση όμως που έχει ήδη δημιουργηθεί αποθεματικό από την 

αναπροσαρμογή, τότε μειώνεται πρώτα το αποθεματικό και το υπόλοιπο ποσό που υπερβαίνει το ύψος του 

αποθεματικού επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Μια ετήσια μεταφορά από το αποθεματικό αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον γίνεται για τη διαφορά μεταξύ 

της απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και της 

απόσβεσης που βασίζεται στην αρχική αξία του παγίου. Κατά την πώληση, το τυχόν αποθεματικό 

αναπροσαρμογής που σχετίζεται με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που πωλήθηκε μεταφέρεται στα κέρδη 

εις νέον. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 

την σταθερή μέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής: 
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Κτίρια 20 - 40 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός   5- 12 έτη 

Αυτοκίνητα   3 – 5 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός   3 - 5 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια βάση 

κατά την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι 

διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες 

στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

Σχετικά με την επανεκτίμηση της αξίας των παγίων στη χρήση 2015 (σημ 12.1 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 

2015), που ανέρχεται σε €1 εκατ (αναπόσβεστη αξία) για τον Όμιλο και την Εταιρεία, διευκρινίζεται πως λόγω της 

αναμενόμενης εισφοράς περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ΔΙΑΣ, η διοίκηση του Ομίλου προχώρησε σε 

αναλυτική απογραφή όλων των ενσώματων παγίων του Ομίλου (για τη μητρική και όλες τις θυγατρικές). Η 

διαδικασία απογραφής βρίσκεται εν το περατούσθαι να ολοκληρωθεί εντός του 2017. 

• Οι πίνακες της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης για τη χρήση 2014 για τον Όμιλο και 

την Εταιρεία (σημ 12.8 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015), αναθεωρούνται ως εξής: 
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Για τον Όμιλο: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) -  
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ 

Υπόλοιπο την 
1/1/2014 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  Πίστωση 
στην καθαρή θέση 

Υπόλοιπο την 
31/12/2014 

Ενσώματα Πάγια -5.367.763 1.355.529 -4.475.686 -8.487.920 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 20.557 -135.268 0 -114.711 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  -1.430.229 -2.913.326 0 -4.343.555 
Αποθέματα -156 -32.523 0 -32.679 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0 221.059 0 221.059 
Εσοδα επομένων χρήσεων 232.855 6.243 0 239.098 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 214.704 77.812 62.524 355.040 
Λοιπές Προβλέψεις 173.784 51.394 7.583 232.761 
Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 0 3.000.000 0 3.000.000 
Δανειακές υποχρεώσεις 0 -2.003.945 0 -2.003.945 
Έξοδα άυξησης μετοχικού κεφαλαίου/ Μεταβατικοί παθητικού 0 -16.291 165.531 149.240 
Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων 
και Υποχρεώσεων 

-6.156.247 -389.316 -4.240.048 -10.785.611 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) -  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ 

Υπόλοιπο την 
1/1/2014 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  Πίστωση 
στην καθαρή θέση 

Υπόλοιπο την 
31/12/2014 

Ενσώματα Πάγια -5.367.763 -3.120.156 0 -8.487.919 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 20.557 -135.268 0 -114.711 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  -1.430.231 -2.922.513 0 -4.352.744 
Αποθέματα -156 -32.523 0 -32.679 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0 221.059 0 221.059 
Εσοδα επομένων χρήσεων 232.855 6.243 0 239.098 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 214.704 -33.781 62.524 243.447 
Λοιπές Προβλέψεις 173.784 208.218 0 382.002 
Αποθεματικό εύλογης αξίας παγίων 0 7.754.414 -4.468.103 3.286.311 
Έξοδα άυξησης μετοχικού κεφαλαίου/ Μεταβατικοί παθητικού 0 -331.062 165.531 -165.531 
Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων 
και Υποχρεώσεων 

-6.156.250 1.614.631 -4.240.048 -8.781.667 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) -  
ΔΙΑΦΟΡΑ 

Υπόλοιπο την 
1/1/2014 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  Πίστωση 
στην καθαρή θέση 

Υπόλοιπο την 
31/12/2014 

Ενσώματα Πάγια 0 4.475.685 -4.475.686 -1 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 0 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  2 9.187 0 9.189 
Αποθέματα 0 0 0 0 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0 0 0 0 
Εσοδα επομένων χρήσεων 0 0 0 0 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 0 111.593 0 111.593 
Λοιπές Προβλέψεις 0 -156.824 7.583 -149.241 
Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 0 3.000.000 0 3.000.000 
Δανειακές υποχρεώσεις 0 -2.003.945 0 -2.003.945 
Αποθεματικό εύλογης αξίας παγίων 0 -7.754.414 4.468.103 -3.286.311 
Έξοδα άυξησης μετοχικού κεφαλαίου/ Μεταβατικοί παθητικού 0 314.771 0 314.771 
Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και 
Υποχρεώσεων 

0 -2.003.947 0 -2.003.944 

 

Για την Εταιρία: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) -  
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ 

Υπόλοιπο την 
1/1/2014 

(Χρέωση)/Πίστωση στα αποτελέσματα 
(Χρέωση)/  Πίστωση 
στην καθαρή θέση 

Υπόλοιπο την 
31/12/2014 

Ενσώματα Πάγια -2.551.567 1.057.978 -3.286.311 -4.779.899 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 20.557 -13.517 0 7.040 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  -1.430.229 -2.913.328 0 -4.343.557 
Αποθέματα -156 -32.523 0 -32.679 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0 286.379 0 286.379 
Έσοδα επομένων χρήσεων 232.855 6.243 0 239.098 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 214.704 18.909 62.524 296.137 
Λοιπές Προβλέψεις 173.784 -173.784 0 0 
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Δανειακές υποχρεώσεις 0 -2.003.945 
 

-2.003.945 
Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων 
Ζημιών 

0 3.000.000 0 3.000.000 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου/ 
Μεταβατικοί παθητικού 

0 -16.291 165.531 149.240 

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 
Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

-3.340.050 -783.880 -3.058.256 -7.182.186 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) -  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ 

Υπόλοιπο την 
1/1/2014 

(Χρέωση)/Πίστωση στα αποτελέσματα 
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 

(Χρέωση)/  Πίστωση 
στην καθαρή θέση 

Υπόλοιπο την 
31/12/2014 

Ενσώματα Πάγια -2.551.567 -2.228.332 0 -4.779.899 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 20.557 -13.517 0 7.040 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  -1.430.229 -2.922.515 0 -4.352.744 
Αποθέματα -156 -32.523 0 -32.679 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0 286.379 0 286.379 
Εσοδα επομένων χρήσεων 232.855 6.243 0 239.098 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 214.704 -92.684 62.524 184.544 
Λοιπές Προβλέψεις 173.784 -24.544 0 149.240 
Αποθεματικό εύλογης αξίας παγίων 0 6.572.622 -3.286.311 3.286.311 
Έξοδα άυξησης μετοχικού κεφαλαίου/ 
Μεταβατικοί παθητικού 

0 -331.062 165.531 -165.531 

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 
Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

-3.340.052 1.220.067 -3.058.256 -5.178.241 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) -  
ΔΙΑΦΟΡΑ 

Υπόλοιπο την 
1/1/2014 

(Χρέωση)/Πίστωση στα αποτελέσματα 
(Χρέωση)/  Πίστωση 
στην καθαρή θέση 

Υπόλοιπο την 
31/12/2014 

Ενσώματα Πάγια 0 3.286.310 -3.286.311 0 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 0 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0 9.187 0 9.187 
Αποθέματα 0 0 0 0 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0 0 0 0 
έσοδα επομένων χρήσεων 0 0 0 0 
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Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 0 111.593 0 111.593 
Λοιπές Προβλέψεις 0 -149.240 0 -149.240 
Αποθεματικό εύλογης αξίας παγίων 0 -6.572.622 3.286.311 -3.286.311 
Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων 
Ζημιών 

0 3.000.000 0 3.000.000 

Δανειακές υποχρεώσεις 0 -2.003.945 0 -2.003.945 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου/ 
Μεταβατικοί παθητικού 

0 314.771 0 314.771 

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 
Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

2 -2.003.947 0 -2.003.945 
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Σχετικά με τη φύση της απόδειξης που στηρίζει την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων από 

φορολογικές ζημιές, σημειώνεται πως με βάση το εγκεκριμένο από τη Διοίκηση της Εταιρείας Business Plan, η 

Εταιρεία θα πραγματοποιήσει εντός της επόμενης 5εταίας, επαρκή φορολογικά κέρδη.  

Επιπλέον, αναμένονται σημαντικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας από την ομογενοποίηση των διαδικασιών 

παραγωγής και λειτουργίας της Εταιρίας με τον ΔΙΑ, η εισφορά των στοιχείων του οποίου ολοκληρώθηκε εντός 

του Α εξαμήνου του 2016. Η Εταιρεία είναι ήδη σε διαδικασία αναδιάρθρωσης των διαδικασιών παραγωγής και 

των λειτουργικών δομών της, ώστε να εξασφαλίσει την ενίσχυση της ρευστότητας και τη βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας. Επιπλέον, αναμένεται σημαντική μείωση του 

χρηματοοικονομικού κόστους της Εταιρίας, καθώς ο ΔΙΑΣ είχε συμβατικό επιτόκιο δανεισμού πολύ χαμηλό 

(περίπου 1,5%). 

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά την αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής της, 

πραγματοποιώντας ενδελεχής οικονομικούς ελέγχους και προβαίνει συχνά στην υιοθέτηση μέτρων με στόχο την 

ενίσχυση των πωλήσεων. 

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν τα φορολογικά αποτελέσματα της Εταιρίας, καθώς και το EBITDA, 

και πρόκειται να συμψηφίσει μέρος των σωρευμένων φορολογικών ζημιών της, επί των οποίων έχει σχηματίσει 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Σημειώνεται πως ήδη το 2015, η Εταιρία παρουσίασε φορολογικά κέρδη.  

• Η ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων από εμπορικές δραστηριότητες που ήταν σε καθυστέρηση 

αλλά όχι απομειωμένες για τη χρήση 2015 και 2014 για τον Όμιλο και την Εταιρεία (σημ 12.11 της Ετήσιας 

Οικονομικής Έκθεσης 2015), αναθεωρούνται ως εξής: 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 
Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι 
απομειωμένα 18.274.736 25.794.247 17.854.559 16.844.204 
Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα 

      
    <30 ημέρες 1.469.442 1.616.386 1.440.053 1.310.448 

30-60 ημέρες 505.972 556.569 495.852 451.226 
60-90 ημέρες 82.372 41.186 80.724 32.290 
91-180 ημέρες 266.389 186.472 261.061 182.743 
181-360 ημέρες 0 0 0 0 
361-720 ημέρες 0 4.468.301 0 0 
Σύνολο 20.598.910 32.663.161 20.132.249 18.820.910 

Οι σχετικοί πίνακες που είχαν δημοσιευτεί είχαν ως εξής: 

Όμιλος

Από 0 έως 3 

μήνες

Από 3 έως 6 

μήνες

Από 6 έως 9 

μήνες

Από 9 έως 12 

μήνες

Μεγαλύτερο 

των 12 μηνών Σύνολο

Υπόλοιπα 31/12/2014 11.516.961,96 14.297.777,99 4.046.628,60 1.533.835,88 1.267.955,76 32.663.160,19

Υπόλοιπα 31/12/2015 9.438.531,96 6.291.013,53 3.085.351,83 1.784.013,60 0,00 20.598.910,92  
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Εταιρία

Από 0 έως 3 

μήνες

Από 3 έως 6 

μήνες

Από 6 έως 9 

μήνες

Από 9 έως 12 

μήνες

Μεγαλύτερο 

των 12 μηνών Σύνολο

Υπόλοιπα 31/12/2014 11.516.961,96 4.720.760,76 1.054.274,31 1.528.912,97 0,00 18.820.910,00

Υπόλοιπα 31/12/2015 9.438.531,96 6.291.013,53 3.085.351,83 1.317.352,59 0,00 20.132.249,91  

• Η ανάλυση της ενηλικίωσης των λοιπών απαιτήσεων και προκαταβολών που ήταν σε καθυστέρηση αλλά 

όχι απομειωμένες για τη χρήση 2015 και 2014 για τον Όμιλο και την Εταιρεία (σημ 12.12 της Ετήσιας 

Οικονομικής Έκθεσης 2015), παρατίθεται ως εξής: 

  Όμιλος Εταιρία 
  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 
Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι 
απομειωμένα 

7.829.749 4.247.195 7.741.055 3.345.845 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι 
απομειωμένα     
<30 ημέρες 

    
30-60 ημέρες 

    
60-90 ημέρες 900.000 290.000 900.000 290.000 
91-180 ημέρες 5.150 4.251.830 9.084 585.000 
181-360 ημέρες 1.280.000 48.610 1.280.000 

 
361> ημέρες 506.593 851.481 506.593 851.481 

Σύνολο 10.521.491 9.689.116 10.436.731 5.072.326 

Επιπλέον, η ανάλυση της κίνησης της πρόβλεψης απομείωσης των εν λόγω απαιτήσεων, παρατίθεται ως εξής: 

 

• Οι δεσμευεμένες καταθέσεις, αξίας €1.271 χιλ για τον Όμιλο και την Εταιρεία, που αναφέρονται στη σημ 

12.14 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, διευκρινίζεται πως αφορούν απαιτήσεις από το factoring των 

τραπεζών Alpha και Eurobank, σε € και GBP. Τα ποσά αυτά αφορούν εισπράξεις από εκχωρημένες 

απαιτήσεις, που μεταφέρονται από το factoring έκαστης τράπεζας αντίστοιχα σε ένα δεσμευμένο 

λογαριασμό. Στη συνέχεια γίνεται αίτημα από την Εταιρεία για τη μεταφορά από το δεσμευμένο σε 

λογαριασμό όψεως της Εταιρείας. Στο εν εν λόγω διάστημα που μεσολαβεί για την έγκριση της μεταφοράς 

(3-4 μέρες) από την πλευρά των τραπεζών τα χρήματα εμφανίζονται σε λογαριασμούς δεσμευμένους. 

• Η ανάλυση των Αποθεματικών Εύλογης για τη χρήση 2015 για τον Όμιλο και την Εταιρεία (σημ 12.17 της 

Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015), αναθεωρείται ως εξής: 
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Ποσά σε €
Επανεκτίμηση 

ενσώματων παγίων

Διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού

Επανεκτίμηση 

ενσώματων 

παγίων

Διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού

Επανεκτίμηση 

ενσώματων παγίων

Διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2015 10.814.018 13.438 10.814.018 13.438 0 0

Μείον: Αποσβέσεις αποθεματικού αποτίμησης παγίων -3.195.163 0 -3.216.961 0 21.798 0

Πλέον: Αναβαλλόμενος φόρος απόσβεσης αποθεματικού παγίων 820.624 0 158.005 0 662.619 0

Μείον: Επίδραση αλλαγής του φορολογικού συντελεστή -333.524 -434.954 101.430 0

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 0 0 0 0 0 0

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 0 -97.549 0 -97.549 0 0

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 0 -11.366 0 -11.366 0 0

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης 0 0 0 0 0 0

  - τρέχουσα περίοδος 0 -61.836 0 -61.836 0 0

  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου 0 -18.005 0 0 0 -18.005

Αποαναγνώριση θυγαρικών -1.263.562 113.481 0 0 -1.263.562 113.481

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 6.842.393 -61.837 7.320.108 -157.313 -477.715 95.476

ΌμιλοςΌμιλος Όμιλος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 ΔΙΑΦΟΡΑ

Εταιρία Εταιρία Εταιρία

Ποσά σε €
Επανεκτίμηση 

ενσώματων παγίων

Επανεκτίμηση 

ενσώματων 

παγίων

Επανεκτίμηση 

ενσώματων 

παγίων

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2015 9.353.347 9.353.347 0

Μείον: Αποσβέσεις αποθεματικού αποτίμησης παγίων -3.002.485 -3.002.481 -4

Πλέον: Αναβαλλόμενος φόρος απόσβεσης αποθεματικού παγίων 870.721 112.340 758.381

Μείον: Επίδραση αλλαγής του φορολογικού συντελεστή -379.190 -379.190 0

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 0 0 0

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 0 0 0

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 0 0 0

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης 0 0 0

  - τρέχουσα περίοδος 0 0 0

  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου 0 0 0

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 6.842.393 6.084.016 758.377

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

 

• Οι κυριότερες παραδοχές της Αναλογιστικής Μελέτης (σημ 12.19 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015), 

εμπλουτίζονται με την παραδοχή για το εκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής, που ανέρχεται την 31/12/2015 σε 

17,06 έτη (έναντι 19,29 ετών την 31/12/2014). 

• Στη παράγρ «Ε. Λοιπά στοιχεία και πληροφορίες για την εταιρεία και τον όμιλο» της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στη σημ 17 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015, οι πίνακες που 

αφορούν τις διεταιρικές πωλήσεις και λοιπές συναλλαγές της Εταιρείας, με τις θυγατρικές της, και τις 

συνδεδεμένες εταιρείες, αναθεωρούνται ως εξής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. 0 0 0 0

ΠΕΡΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0 43.834.773 0 0 25.961 43.808.813 0 0 -25.961 25.960 0 0

ΥΔΑΤ_ΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. 54.749 65.220 0 0 60.944 72.600 0 0 -6.195 -7.380 0 0

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 0 20.751 0 0 0 23.099 0 0 0 -2.348 0 0

INTERNATIONAL AQUATECH LTD 0 0 0 25.228 0 0 0 25.228 0 0 0 0

SELONTA INTERNATIONAL LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AQUAVEST Α.Ε. - ΕΠΕΝ. ΥΔΑΤ/ΩΝ 2.687 0 69.269 0 2.687 0 69.269 0 0 0 0 0

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. 1.992 14.451 155.830 1.992 0 14.451 155.830 0 0 0 0

AQUANET Α.Ε. 2.651 0 1.177.622 0 2.651 0 738 0 0 0 1.176.884 0

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. 2.567 0 66.902 0 2.567 0 66.902 0 0 0 0 0

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ Α.Ε. 2.567 0 66.376 0 2.567 0 66.376 0 0 0 0 0

Σύνολο 67.213 43.920.744 1.394.620 181.058 99.369 43.904.512 217.736 181.058 -32.156 16.232 1.176.884 0

ΔΙΑΦΟΡΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2015ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2015ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2015
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.959.898 47.760 36.626.352 0 0 0 0 0 4.959.898 47.760 36.626.352

ΥΔΑΤ_ΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. 6.195 7.380 307.679 305.391 0 0 0 0 6.195 7.380 307.679 305.391

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 0 2.348 0 635.819 0 0 0 0 0 2.348 0 635.819

BLUE FIN TUNA HELLAS A.E. 11.167 0 0 0 11.167 0 0 0 0

BLUE FIN TUNA HELLAS ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 158.303 0 0 158.303 0 0 0 0 0

ΑΚΟΥΑΝΕΤ ΑΕ - ΚΑΙΚΙ ΕΠΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟ 5.511 0 0 0 5.511 0 0 0 0

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ - ΖΩΟΝΟΜΗΑΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 493.264 -1.568 0 0 493.264 -1.568 0 0 0 0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. - ΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. 16.898 0 0 0 16.898 0 0 0 0

ΑΕΛΛΗ ΑΤΕΕ 600 192.000 738 600 192.000 738 0 0 0 0 0

ΤΕΝΩΝ ΑΤΕ 600 47.000 738 600 47.000 738 0 0 0 0 0

MERITAE ENTERPRISES COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0

ΑΚΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 43.885 44.520 53.978 43.885 0 53.978 0 0 44.520 0 0

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε. 226.234 14.168 38.400 22.194 226.234 14.168 38.400 22.194 0 0 0 0

ΥΔΡΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 52.985 0 0 0 52.985

ΜΕΛΗ ΔΣ 59 868.465 82.911 0 0 0 47.970 59 868.465 0 34.941

ΜΕΤΟΧΟΥΣ (Τράπεζες) 32.192 6.160.991 5.570.512 117.267.052 41.224 6.388.871 5.570.622 117.267.052 -9.032 -227.880 -110 0

Σύνολο 309.765 12.296.770 6.671.373 155.024.713 312.543 6.642.039 6.316.043 117.369.224 -2.778 5.654.731 355.330 37.655.489

ΔΙΑΦΟΡΑΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2015 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2015ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2015

 

• Επιπλέον, οι πίνακες που αφορούν τα ποσά των αγορών της Εταιρείας από και προς θυγατρικές, τα 

συνδεδεμένα μέρη και τα μέλη της διοίκησης όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την 

έναρξη της χρήσης 1/1 – 31/12/2015 καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών 

στις 31/12/2015 αναθεωρούνται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015

Έσοδα

Θυγατρικές 0 67.213 0 83.710 0 -16.497

Συγγενείς 232.429 232.429 235.366 235.366 -2.937 -2.937

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 59 59 59 59 0 0

Κοινοπραξίες 0 0 0 0 0 0

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 45.085 45.085 45.085 45.085 0 0

Σύνολο 277.573 344.785 280.510 364.220 -2.937 -19.435

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015

Θυγατρικές 0 181.058 0 181.058 0 0

Συγγενείς 37.589.756 37.589.756 37.589.756 37.589.756 0 0

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 82.911 82.911 82.911 82.911 0 0

Κοινοπραξίες 20.841 20.841 20.841 20.841 0 0

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 64.153 64.153 148.864 148.864 -84.711 -84.711

Σύνολο 37.757.661 37.938.719 37.842.372 38.023.430 -84.711 -84.711

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Περίοδος 01.01.2015-31.12.2015 Ποσό Ποσό Ποσό 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.570.512 5.802.225 -231.713 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 117.267.052 123.845.002 -6.577.950 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015

ΕΣΟΔΑ

Σε θυγατρικές 0 67.213 0 83.710 0 -16.497

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 277.573 277.573 280.510 280.510 -2.937 -2.937

277.573 344.785 280.510 364.220 -2.937 -19.434

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0

Σε θυγατρικές 0 181.058 0 181.058 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 37.757.661 37.757.661 37.842.373 37.842.373 -84.711 -84.711

37.757.661 37.938.719 37.842.373 38.023.431 -84.711 -84.711

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
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• Ο πίνακας του Φόρου Εισοδήματος (σημ 18 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015), αναθεωρείται ως 

εξής: 

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ

Ποσά σε €

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -10.350.179 47.847.877 -4.148.643 44.320.107 -10.350.179 5.591.194 -4.148.643 2.063.426 0 42.256.683 0 42.256.681

Συντελεστής Φόρου 29% 26% 29% 26% 29% 26% 29% 26% 0% 0% 0% 0%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου -3.001.552 12.440.448 -1.203.106 11.523.228 -3.001.552 1.453.710 -1.203.106 536.491 0 10.986.738 0 10.986.737

Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε 

φορολογία

 - Συμψηφισμός λόγω σωρευμένων ζημιών προηγούμενων 

χρήσεων
789.549 -6.216 770.221 0 789.549 -6.216 770.221 0 0 0 0 0

 - Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλ.φορολ.απαίτ.
-277.237 -2.232.786 0 -2.140.164 -277.237 -2.232.786 -2.140.164 0 0 0 0

- Λοιπά έσοδα μη αναγνωρισθέντα φορολογικά -8.982.792 0 -8.982.792 0 0 0 -8.982.792 0 -8.982.792

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς 

σκοπούς
0 0 0 0

 - Απομείωση υπεραξίας 0 0 0 0 0 0

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 1.239.308 126.101 791.634 407.180 1.239.308 126.102 791.634 407.180 0 -1 0 0

 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή -807.405 -707.017 -807.405 -707.017 0 0 0 0

 - Διαφορές φόρου προηγούμενων χρήσεων 378.727 184.519 62.556 62.556 316.171 0 121.963 0

 - Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση 2.840.747 372.188 843.100 1.997.647 0 372.188 0

 - Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις 0 0 0 0 0 0 0

 - Συμπληρωματικός φόρος ακινήτων 74.894 23.637 74.894 23.637 0 0 0 0

 - Επίδραση από διαφορές φορολογικών συντελεστών 

θυγατρικών εξωτερικού
1.999 0 0 0 1.999 0 0 0 0 0 0

 - Λοιπά -82.122 -20.755 15.000 -23.574 -82.122 -20.755 15.000 -23.574 0 0 0 0

Σύνολο φόρου συνεχιζόμενων και διακοπεισών 

δραστηριοτήτων)
1.156.909 1.324.000 247.076 783.878 -1.156.909 -679.945 -247.075 -1.220.067 2.313.818 2.003.945 494.151 2.003.945

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

 

• Κάτωθι παρατίθενται διορθώσεις σε εκ παραδρομής λανθασμένες αναφορές στην Ετήσια Οικονομική 

Έκθεση 2015: 

Στη σημ 12.2 «επενδύσεις σε ακίνητα» αναφέρεται: «Τα επενδυτικά ακίνητα ως μακροπρόθεσμα στοιχεία 

ενεργητικού εμφανίζονται στο Ιστορικό κόστος κτήσεως μετά από την αφαίρεση των σωρευμένων αποσβέσεων 

και ζημίας απομείωσης εκτός από την κατηγορία Γήπεδα – Οικόπεδα όπου απεικονίζεται στο ιστορικό κόστος 

κτήσεως απαλλαγμένο από τυχόν ζημία απομείωσης.». Διευκρινίζεται πως εκ παραδρομής εμφανίζεται η 

αναφορά στο ιστορικό κόστος, καθώς τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμώνται σε εύλογη αξία βάσει του ΔΛΠ 40 

(σχετική αναφορά έχει γίνει και στην σημ 20 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»).  

Στη σημ 16 «Δεσμεύσεις Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις», εκ παραδρομής δεν διαγράφηκε η φράση «εγγυήσεις 

διακοπεισών δραστηριοτήτων» που αναφέρεται εντός του πίνακα. Τα εμπράγματα βάρη που αναφέρονται 

αφορούν τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου 

Στη παραγρ «Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στον πίνακα της εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών και 

δεικτών για την τελευταία τριετία 2013-2015, αναφέρεται το λεκτικό «Το κονδύλι «Κέρδη/Ζημιές μετά από 

φόρους & μη ελέγχουσες συμμετοχές» αφορά μόνο συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον Όμιλο», έπρεπε να 

παραληφθεί το «αφορά μόνο συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον Όμιλο» που εκ παραδρομής δεν διαγράφηκε, 

καθώς επηρεάζει τους συγκριτικούς δείκτες του 2013 

Στη ενότητα «Ζ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις» Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2015, αναφέρεται στη 2η παρ 

«ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες», και συνεπώς διευκρινίζεται 

ότι αναφορά γίνεται στην ανάρτηση τους στο διαδίκτυο. Η λέξη «τύπος» έπρεπε να διαγραφεί.  
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8. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Στον πίνακα αναφέρεται η επωνυμία και η κατασταστική έδρα για κάθε μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική 
συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο, η μέθοδος ενοποίησης και το είδος της δραστηριότητας 
τους:  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ 
Ποσοστά Συμμετοχής 

Σύνολο 
Μεθοδος 
Ενοπ/ς 

Δραστηριότητα 
Άμεσα Έμμεσα 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 

Ελλάδα     Μητρική   Ιχθυοκαλλιέργειες 

AQUAVEST A.E. Ελλάδα 100,00%   100,00% Ολική 
Παροχή χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών  

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. 

Ελλάδα 30,70% 69,30% 100,00% Ολική Εκμετάλλευση ακινήτων  

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ελλάδα 100,00%   100,00% Ολική Εκμετάλλευση ακινήτων  

INTERNATIONAL AQUA 
TECH LTD 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

89,34%   89,34% Ολική 
Υπηρεσίες διαχείρισης 
συστημάτων νερού 

ΠΟΑΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ 

Ελλάδα 70,36%   70,36% Ολική 
Διαχείριση αδειών 
ιχθυοκαλλιέργειας 

ΠΟΑΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 82,10%   82,10% Ολική 
Διαχείριση αδειών 
ιχθυοκαλλιέργειας 

ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ Ελλάδα 95,00%   95,00% Ολική Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ 

Ελλάδα 70,00%   70,00% Ολική Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου 

ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ Ελλάδα 70,00%   70,00% Ολική Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου 

ΠΟΑΥ ΡΟΔΟΥ-ΧΑΛΚΗΣ 
ΙΚΕ 

Ελλάδα   70,00% 70,00% Ολική 
Διαχείριση αδειών 
ιχθυοκαλλιέργειας 

ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ ΑΕ Ελλάδα 100,00%   100,00% Ολική 
Διαχείριση αδειών 
ιχθυοκαλλιέργειας 

AQUANET A.E. Ελλάδα 90,38% 4,56% 94,94% Ολική Επενδυτικές Δραστηριότητες 

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ελλάδα 90,94%   90,94% Ολική 
Τουριστική εκμετάλλευση 
καταδυτικών πάρκων 

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ ΙΚΕ Ελλάδα 100,00%   100,00% Ολική 
Διαχείριση αδειών 
ιχθυοκαλλιέργειας 

ΠΟΑΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΚΕ Ελλάδα 100,00%   100,00% Ολική 
Διαχείριση αδειών 
ιχθυοκαλλιέργειας 

ASTIR INTERNATIONAL 
S.R.L 

Ιταλία  50,00%   50,00% 
Καθαρή 
Θέση 

Εμπορία ψαριών 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Ελλάδα 41,34%   41,34% 
Καθαρή 
Θέση 

Παραγωγή και εμπορία 
ιχθυοτροφών  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Ι 

Ελλάδα 95,00%   95,00% 
Καθαρή 
Θέση 

Ιχθυοκαλλιέργειες 

BLUEFIN TUNA HELLAS 
A.E. 

Ελλάδα 25,00%   25,00% 
Καθαρή 
Θέση 

Εκτροφή-πώληση του  ψαριού 
τόνου 



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)   118 

Μεταβολές στη Δομή του Ομίλου 

Την 7/3/2016 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία 
κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης την ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ (έδρα Ελλάδα). Η Εταιρεία είχε συσταθεί το 2005 με σκοπό 
την παραγωγή – διάθεση και εμπορία (εισαγωγή – εξαγωγή) ιχθυοτροφών, ζωοτροφών και λοιπών προϊόντων 
διατροφής ζώων, και από το 2013 ήταν σε αδράνεια. Η Εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα είχε ποσοστό άμεσης 
συμμετοχής 35%, και η εν λόγω επένδυση της ήταν πλήρως απομειωμένη. Συνεπώς, η επίδραση της εν πτώχευσης 
της ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ στα αποτελέσματα της Εταιρείας είναι μηδενική. Έως και τη 31/12/15, η εταιρία ενοποιούνταν 
με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Η επίδραση από τη παύση ενσωμάτωσης της εν λόγω συγγενής στις 
ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης είναι μηδενική, καθώς ο Όμιλος είχε ήδη ενοποιήσει το αποτέλεσμα της, 
καθιστώντας αυτό μηδενικό. Επιπλέον, η Εταιρία Ιχθυοτροφεία Σελόντα δεν έχει να καλύψει επιπλέον συμβατικές 
υποχρεώσεις της ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ.  
 
Το 2016 ολοκληρώθηκε και η εκκαθάριση της Κ/ξίας Μαρμάρι (έδρα Ελλάδα), στην οποία η εταιρία είχε ποσοστό 
έμμεσης συμμετοχής 30%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2011 με έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας 
εκτροφής ιχθύων. Έως και τη 31/12/15, η εταιρία ενοποιούνταν με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Το αποτέλεσμα 
από την ολοκλήρωση της εν λόγω εκκαθάρισης ήταν για την Εταιρία ζημιά € 9 χιλ, ενώ στον Όμιλο το ποσό ανήλθε 
σε ζημιά € 8 χιλ. 
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. στης 29/4/2016 αποφασίστηκε η 
λύση και θέση της σε εκκαθάριση. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ Α.Ε. στις 25/4/2016 αποφασίστηκε η λύση και θέση της σε εκκαθάριση. Η απόφαση για την ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. 
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 4/2/2017 ενώ η απόφαση για τα ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. δεν έχει ακόμα 
καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ. Με την καταχώρηση των εν λόγω αποφάσεων στο ΓΕΜΗ παύει και η ενοποίηση τους στις 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Ιχθυοτροφεία Σελόντα, εφόσον ο έλεγχος αυτών τεκμαίρεται 
πως παύει. 
 
Η Εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα απέκτησε την 2/3/2016 τις θυγατρικές ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
ΑΒΕΕ, ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ, ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ ΑΕ, ASTIR INTERNATIONAL S.R.L, μέσω της μεταβίβασης του συνόλου του 
ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Αναλυτική αναφορά στη §4. Οι εν λόγω 
εταιρίες ενοποιήθηκαν από 2/3/2016 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου. 
Η Εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα μέσα στην χρήση 2016 συμμετείχε κατά 100% στο ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο 
των ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.. Οι εταιρίες 
συσταθηκαν στις 18/10/2016 και 13/10/2016 αντίστοιχα. 
Επίσης την 8/9/2016 η θυγατρική εταιρεία ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ σύστασε ως μοναδικός εταίρος την εταιρεία με την 
επωνυμία ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ – ΧΑΛΚΗΣ (ΠΟΑΥ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε.  

9. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Ο Όμιλος εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, ο καθορισμός των 
λειτουργικών τομέων βασίζεται στη «διοικητική προσέγγιση» και επιβάλλει η πληροφόρηση που γνωστοποιείται 
εξωτερικά να είναι αυτή που βασίζεται στην εσωτερική πληροφόρηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
συνιστά τον κύριο λήπτη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Κατά την 31/12/2016 ο Όμιλος διαχωρίζεται στους κατωτέρω επιχειρηματικούς τομείς: 
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1. Τομέας Ιχθυοκαλλιέργειας – Τμήμα Ιδιοπαραγόμενου και εμπορευόμενου γόνου και ιχθύων  
2. Τομέας Εμπορίας- Τμήμα εμπορίας Α’ & Β’ υλών και λοιπών αναλωσίμων 
3. Τομέας Ιχθυοτροφές – Τμήμα ιδιοπαραγόμενων τροφών  
4. Τομέας λοιπών υπηρεσιών 
 
Κατά την 31/12/2015 ο Όμιλος διαχωρίζεται στους κατωτέρω επιχειρηματικούς τομείς: 
1. Τομέας Ιχθυοκαλλιέργειας – Παραγωγή & διάθεση γόνου και ιχθύων  
2. Τομέας Εμπορίας ιχθύων, γόνου και λοιπών αποθεμάτων 
3. Τομέας Παραγωγής πώλησης ιχθυοτροφών 
4. Τομέας λοιπών υπηρεσιών 

Τα έσοδα και κέρδη, τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις κάθε λειτουργικού τομέα του Ομίλου 
παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

Αποτελέσματα τομέα την  31/12/2016 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές
Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο

Πωλήσεις 161.306.892 3.663.340 10.287 2.541.544 167.522.062

Πωλήσεις σε άλλους τομείς 0 0 0 0 0

Καθαρές πωλήσεις 161.306.892 3.663.340 10.287 2.541.544 167.522.062

Κέρδη εκμέταλλευσης

Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων 26.624.266 0 0 0 26.624.266

Κόστος αποκτηθέντων ιχθύων από εισφορά ΔΙΑ -14.635.377 0 0 0 -14.635.377

Κόστος υλικών/αποθεμάτων -95.033.586 -2.994.303 -8.668 -1.396.069 -99.432.627

Παροχές στο προσωπικό -22.337.054 -170.555 -639 -1.042.967 -23.551.214

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
-4.888.822 -5.065 -454 -95.684 -4.990.025

Λοιπά έξοδα -37.274.468 -65.652 -179 51.389 -37.288.909

Άλλα λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα) 140.006 140.006

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα 13.901.857 427.766 347 58.212 14.388.182

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Χρηματοοικονομικά έσοδα 2.166 0 0 0 2.166

Χρηματοοικονομικά έξοδα -8.161.771 -182.856 -28 -1.365 -8.346.021

Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων 1.098.418 0 0 0 1.098.418

(Ζημιές) από επανεκτίμηση ακινήτων 0 0 0 -378.000 -378.000

Κέρδη (Ζημιές) από Συγγενείς Επιχειρήσεις 0 0 237.453 0 237.453

Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων 0 0 0 0 0

Κέρδη Προ Φόρων 6.840.671 244.910 237.771 -321.153 7.002.199

Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι -4.670.932 -4.762 -282 90.858 -4.585.118

Κέρδη περιόδου 2.169.739 240.148 237.490 -230.296 2.417.081  
 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2016 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές
Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 55.315.547 26.997 5.049 133.358 55.480.951

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο & λοιπά χρηματ/κά στοιχεία του ενεργητικού 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ 0 0 0 110.063 110.063

Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία 218.170.357 478.640 13.543 1.775.656 220.438.198

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 273.485.904 505.637 18.592 2.019.077 276.029.211

Υποχρεώσεις 266.178.398 388.995 16.465 1.532.541 268.116.398

Σύνολο υποχρεώσεων 266.178.398 388.995 16.465 1.532.541 268.116.398

Κεφαλαιουχική δαπάνη την  31/12/2016

Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 6.146.004 23.691 154 93.337 6.263.186

Σε ασώματα περιουσιακά στοιχεία 383.908 203 0 0 384.111

6.529.912 23.894 154 93.337 6.647.297

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 4.888.822 5.065 454 95.684 4.990.025  
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Για τη συγκριτική περίοδο αναλύονται ως εξής: 
Πρωτεύων τύπος παρουσίασης

Αποτελέσματα τομέα την  31/12/2015 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές
Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο

Πωλήσεις 112.921.928 26.986.605 6.515.177 2.267.078 148.690.788

Πωλήσεις σε άλλους τομείς 0 0 0 0 0

Καθαρές πωλήσεις 112.921.928 26.986.605 6.515.177 2.267.078 148.690.788

Κέρδη εκμέταλλευσης

Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων 17.595.382 0 0 0 17.595.382

Κόστος υλικών/αποθεμάτων -77.682.102 -25.651.351 -2.231.887 -1.093.040 -106.658.380

Παροχές στο προσωπικό -14.658.742 -14.694 -955.196 -769.614 -16.398.245

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
-3.601.512 0 -780.543 -15.349 -4.397.404

Λοιπά έξοδα -26.958.767 0 -2.169.277 -590.454 -29.718.499

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα 7.616.188 1.320.560 378.274 -201.379 9.113.643

Άλλα έσοδα/έξοδα -1.926.382 0 -1.926.382

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Χρηματοοικονομικά έσοδα 213.562 0 -86.160 0 127.402

Χρηματοοικονομικά έξοδα -6.447.829 0 -1.896.555 0 -8.344.384

Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων -7.069.553 0 0 0 -7.069.553

Κέρδη/(Ζημιές) από επανεκτίμηση ακινήτων -2.390.000 0 0 0 -2.390.000

Ζημιές από συνδεδεμένες 139.096 0 0 0 139.096

Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων 0 0 0 0 0

Κέρδη Προ Φόρων -9.864.918 1.320.560 -1.604.441 -201.379 -10.350.179

Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι 244.796 0 -1.207.496 -194.208 -1.156.909

Κέρδη περιόδου -9.620.122 1.320.560 -2.811.938 -395.588 -11.507.087

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες Δραστηριότητες 0

Κέρδη περιόδου -9.620.122 1.320.560 -2.811.938 -395.588 -11.507.087  
 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την  31/12/2015 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές
Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 22.478.785 5.372.084 0 451.295 28.302.164

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 0 0 0

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο & λοιπά χρηματ/κά στοιχεία του 

ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ 0 0 0 0 0

Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία 142.033.293 33.943.773 0 2.851.532 178.828.599

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 164.512.078 39.315.857 0 3.302.828 207.130.764

Υποχρεώσεις 161.647.955 38.631.376 0 3.245.326 203.524.657

Μη κατανεμόμενες υποχρεώσεις 0 0 0 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων 161.647.955 38.631.376 0 3.245.326 203.524.657

Κεφαλαιουχική δαπάνη την   31/12/2015

Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 1.694.536 0 0 1.694.536

Σε ασώματα περιουσιακά στοιχεία 4.955 0 0 0 4.955

Σε άλλες επενδύσεις 0 0 0 0 0

Σε επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 0 0 0

1.699.491 0 0 0 1.699.491

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων
3.601.512 0 780.543 15.349 4.397.404  

Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός «Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων» που 
αναφέρεται στους ανωτέρω πίνακες, προκύπτει από τα ποσά των κονδυλίων της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 
«Κέρδη ή ζημιές από την μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων» και των πωλήσεων 
των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της αντίστοιχης περιόδου. 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς 

 
Η έδρα του Ομίλου είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα, χώρες της 
Ευρώπης, Αμερική, Καναδάς και λοιπές χώρες.  
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Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και για 
την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2015 αναλύονται ως εξής : 

01/01-31/12/2016 ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 157.900 113.454.378 606.474 0 2.389.350 116.608.102

ΕΛΛΑΔΑ 8.206.948 24.047.143 3.053.038 10.287 152.194 35.469.610

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 1.583.000 13.857.523 3.828 0 0 15.444.351

ΣΥΝΟΛΟ 9.947.848 151.359.044 3.663.340 10.287 2.541.545 167.522.063

01/01-31/12/2015 ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 159.800 74.143.608 13.807.110 0 2.266.440 90.376.957

ΕΛΛΑΔΑ 10.074.878 18.187.069 1.551.529 17.131.561 638 46.945.675

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 60.756 10.267.998 1.039.282 120 0 11.368.156

ΣΥΝΟΛΟ 10.295.434 102.598.675 16.397.921 17.131.681 2.267.078 148.690.788

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι πωλήσεις Γόνου και Ιχθύων περιλαμβάνονται στον Επιχειρηματικό Τομέα της Ιχθυοκαλλιέργειας που 
αναφέρεται ανωτέρω 
Ο καθαρός εξαγωγικός χαρακτήρας στον βασικό τομέα δραστηριότητας (πωλήσεις ιχθύων) για τον όμιλο, 
δηλώνεται με ποσοστό που φτάνει σε 84% των πωλήσεων για τη τρέχουσα και 82% τη προηγούμενη χρήση, εξ’ 
αυτών 90% σε χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για το 2016 έναντι 90% για το 2015 και 10% σε τρίτες χώρες για το 
2016 έναντι 10% για  το 2015.  
Από το γενικό σύνολο των πωλήσεων το 76% απευθύνονται σε εξαγωγές το 2016 έναντι 71% το 2015, και είναι 
από τα βασικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξης του Ομίλου στην κρίσιμη για την Ελληνική οικονομία συγκυρία.  

10. Ενσώματα πάγια  

Τα Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου την 31/12/2016 και 31/12/2015 αναλύονται ως εξής: 
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Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα

Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2016 2.254.064 19.573.056 33.989.606 7.519.763 3.987.752 384.705 67.708.946

Προσθήκες 0 97.026 4.666.841 961.302 479.011 59.006 6.263.186

Επανεκτίμηση παγίων 0 -144.233 -7.281.952 -242.697 -1.764.992 0 -9.433.873

Προσθήκες από εισφορά 6.210.934 14.658.485 30.506.517 3.645.306 1.354.686 0 56.375.928

Μεταφορά 0 530.677 -505.683 0 -15.750 -24.991 -15.747

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0 0 -88.570 -277.312 0 -365.882

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

31/12/2016
8.464.998 34.715.011 61.375.329 11.795.104 3.763.395 418.721 120.532.558

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2016 0 -7.619.675 -23.999.743 -4.645.807 -3.594.657 0 -39.859.883

Συσσωρευμένες αποσβέσεις από Εισφορά 0 -1.945.138 -23.424.790 -3.013.499 -1.194.474 0 -29.577.902

Αποσβέσεις περιόδου 0 -1.157.347 -3.199.582 -457.204 -252.645 0 -5.066.779

Λοιπές μεταφορές -363.619 363.619 0 11.521 11.521

Επανεκτίμηση παγίων 0 117.600 6.580.084 230.503 1.735.070 0 8.663.257

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 0 0 29.776 277.210 0 306.987

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  31/12/2016 0 -10.968.180 -43.680.413 -7.856.232 -3.017.974 0 -65.522.798

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 8.464.998 23.746.832 17.694.916 3.938.873 745.420 418.721 55.009.759

Κόστος κτήσης  την 1η Ιανουαρίου 2015 4.382.263 27.295.487 54.381.411 8.382.792 5.604.543 494.886 100.541.382

Προσθήκες 0 76.138 1.094.203 151.122 189.925 155.386 1.666.776

Επανεκτίμηση παγίων 0 -549.277 -3.601.942 -4.223 0 0 -4.155.442

Αποαναγνώριση θυγατρικών -2.128.199 -7.359.361 -17.559.638 -1.019.853 -1.588.031 -122.302 -29.777.384

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0 -351.111 -4.178 -220.335 0 -575.625

Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα 0 110.069 26.683 14.103 1.650 -143.265 9.239

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

31η Δεκεμβρίου 2015
2.254.064 19.573.056 33.989.606 7.519.763 3.987.752 384.705 67.708.946

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2015 0 -9.515.348 -37.339.486 -4.984.222 -5.240.816 0 -57.079.872

Αποσβέσεις χρήσης 0 -888.804 -2.550.592 -390.117 -117.169 0 -3.946.682

Επανεκτίμηση παγίων 0 217.162 2.934.798 3.481 0 0 3.155.440

Αποαναγνώριση θυγατρικών 0 2.567.315 12.742.867 720.873 1.547.559 17.578.614

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 0 212.670 4.178 215.769 0 432.617

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  31η Δεκεμβρίου 

2015
0 -7.619.675 -23.999.743 -4.645.807 -3.594.657 0 -39.859.883

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2015 2.254.064 11.953.381 9.989.863 2.873.956 393.095 384.705 27.849.063  

Τα Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας την 31/12/2016 και 31/12/2015 αναλύονται ως εξής:  

Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα

Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η 

Ιανουαρίου 2016
2.231.301 19.989.788 37.250.671 8.401.961 4.518.496 24.994 72.417.211

Προσθήκες 0 97.026 3.926.324 762.258 469.741 41.779 5.297.129

Επανεκτίμηση παγίων 0 -144.233 -7.281.952 -242.697 -1.764.992 0 -9.433.873

Προσθήκες από εισφορά 3.393.644 8.255.519 20.550.138 2.366.346 968.750 0 35.534.397

Πωλήσεις 0 0 0 -49.908 -277.312 0 -327.220

Λοιπές μεταφορές 530.677 -505.683 -15.750 -24.994 -15.750

Αναταξινομήσεις 0

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

31/12/2016
5.624.945 28.728.778 53.939.498 11.237.961 3.898.932 41.779 103.471.893

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2016 0 -8.021.931 -27.228.202 -5.274.324 -4.123.696 0 -44.648.153

Συσσωρευμένες αποσβέσεις από Εισφορά 0 0 -15.474.524 -1.972.357 -823.653 0 -18.270.534

Αποσβέσεις χρήσης 0 -1.024.689 -2.916.857 -408.045 -246.532 0 -4.596.123

Επανεκτίμηση παγίων 0 117.600 6.580.084 230.503 1.735.070 0 8.663.257

Αποσβέσεις πωληθέντων 0 0 0 29.776 277.210 0 306.987

Λοιπές μεταφορές -363.619 363.619 11.521 11.521

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  31/12/2016 0 -9.292.638 -38.675.880 -7.394.447 -3.170.079 0 -58.533.045

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 5.624.945 19.436.139 15.263.617 3.843.514 728.853 41.779 44.938.848

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η 

Ιανουαρίου 2015
2.231.301 20.352.858 40.082.838 8.245.137 4.547.256 12.873 75.472.263

Προσθήκες 0 76.138 1.094.203 151.122 189.925 155.386 1.666.776

Επανεκτίμηση παγίων 0 -549.277 -3.601.942 -4.223 0 0 -4.155.442

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0 -351.111 -4.178 -220.335 0 -575.625

Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα 0 110.069 26.683 14.103 1.650 -143.265 9.239

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 31η 

Δεκεμβρίου 2015
2.231.301 19.989.788 37.250.671 8.401.961 4.518.496 24.994 72.417.211

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2015 0 -7.358.952 -27.825.078 -4.913.904 -4.222.296 0 -44.320.230

Αποσβέσεις χρήσης 0 -880.141 -2.550.592 -368.079 -117.169 0 -3.915.980

Επανεκτίμηση παγίων 0 217.162 2.934.798 3.481 0 0 3.155.440

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 0 212.670 4.178 215.769 0 432.617

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  31η Δεκεμβρίου 2015 0 -8.021.931 -27.228.202 -5.274.324 -4.123.696 0 -44.648.153

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2015 2.231.301 11.967.857 10.022.469 3.127.637 394.800 24.994 27.769.058  
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Οι επενδύσεις περιόδου 1/1–31/12/2016 του Ομίλου ανέρχονται σε € 6.263 χιλ., εκ των οποίων ποσό € 5.297 χιλ. 
αφορούν την Εταιρεία. 

Από την εισφορά των ενσώματων παγίων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ προστέθηκαν την 2/3/2016 στην Εταιρεία 
ενσώματα πάγια αναπόσβεστης αξίας € 17.264 χιλ., ενώ από την απόκτηση των θυγατρικών ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ, 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ και ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ την 2/3/2016 ήρθαν στον Όμιλο ενσώματα πάγια 
αναπόσβεστης αξίας € 9.534 χιλ. 

Λόγω της εισφοράς των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ΔΙΑΣ, η διοίκηση του Ομίλου προχώρησε σε 
αναλυτική απογραφή όλων των υφιστάμενων και εισφερθέντων ενσώματων παγίων (τόσο για τη μητρική εταιρία 
όσο και για όλες τις θυγατρικές). Η διαδικασία απογραφής βρίσκεται εν τω περατούσθαι και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2017. 

Για όσα από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εκτιμήθηκε ότι η λογιστική αξία τους δεν είναι πλέον ανακτήσιμη 
μειώθηκε ισόποσα η αξία τους επιβαρύνοντας είτε τα αποτελέσματα χρήσης είτε το αποθεματικό 
αναπροσαρμογής (όπου είχε σχηματιστεί) ενώ για όσα πάγια περιουσιακά στοιχεία κρίθηκε ότι μπορούν ακόμη 
να χρησιμοποιηθούν στην λειτουργική δραστηριότητα της εταιρίας προσαρμόσθηκε ανάλογα η ωφέλιμη ζωή. 

Υφίστανται επιβαρύνσεις επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας που 
αναλύονται στη §40.3 των οικονομικών καταστάσεων. 

11. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Ο Όμιλος κατά την κλειόμενη χρήση 2016 προέβη σε αποτίμηση των δύο επενδυτικών ακινήτων (ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ και ΒΙΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ) από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο Ορκωτό Εκτιμητή. Από την αποτίμηση αυτή 
προέκυψε ζημιά απομείωσης ποσού € 378 χιλ., ενώ την προηγούμενη χρήση η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης είχε 
ανέλθει σε € 2.390 χιλ. Τα εν λόγω ποσά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης στο 
κονδύλι «Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων». 

12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας την 31/12/2016 και 31/12/2015 αναλύονται ως εξής 

και αφορούν λογισμικά προγράμματα: 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογιστική Αξία την 1/1/2015 410.110 397.954

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις την 1/1/2015 -17.182 -5.026

Προσθήκες 63.000 63.000

Διαγραφές / αποσύρσεις -9.843 -9.843

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 9.843 9.843

Αποσβέσεις -2.832 -2.832

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2015 453.096 453.096

Λογιστική Αξία την 1/1/2016 451.111 451.111

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις την 1/1/2016 1.985 1.985

Προσθήκες 384.111 384.111

Επανεκτίμηση παγίων -387.646 -387.646

Προσθήκες από Εισφορά 237.727 237.727

Λοιπές μεταφορές 15.750 15.750

Συσσωρευμένες αποσβέσεις από Εισφορά -164.121 -164.121

Επανεκτίμηση παγίων 7.646 7.646

Λοιπές μεταφορές -11.521 -11.521

Αποσβέσεις -63.851 -63.851

Λογιστική Αξία την 31/12/2016 701.053 701.053

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις την 31/12/2016 -229.862 -229.862

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 471.191 471.191  

Οι επενδύσεις περιόδου 1/1–31/12/2016 του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 384 χιλ. Από την εισφορά 
των ασώματων παγίων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ προστέθηκαν την 2/3/2016 στην εταιρεία ασώματα πάγια 
αναπόσβεστης αξίας € 73,6 χιλ. 

13. Επενδύσεις σε Θυγατρικές και Συγγενείς επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες έχουν ως εξής: 

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2016 31/12/2015

Αρχή περιόδου 17.753.373 22.992.046

Προσθήκες 110.000 151.290

Αποαναγνώριση θυγατρικών 0 -5.389.963

Πωλήσεις/Διαγραφές/Προβλέψεις Απομ. -192.277 0

Υπόλοιπο λήξης 17.671.096 17.753.373  

Την 2/3/2016 αποκτήθηκαν οι θυγατρικές ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ, ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ, ΠΟΑΥ 
ΠΟΡΟΥ ΑΕ, ASTIR INTERNATIONAL S.R.L, μέσω της μεταβίβασης του συνόλου του ενεργητικού και τμήματος του 
παθητικού της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, βάσει των αναφερόμενων και στην § 4. Όλες οι εν λόγω εταιρείες ήταν 
πλήρως απομειωμένες στα βιβλία της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, εκτός από την ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ ΑΕ της οποίας η αξία 
ανέρχεται σε € 60 χιλ. 

Στην προηγούμενη χρήση 2015 αποενσωματώθηκε η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ.  

Οι προσθήκες περιόδου αφορούν τις επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο των νεοσυσταθέντων εταιριών Π.Ο.Α.Υ. 
ΛΕΣΒΟΥ ΙΚΕ και Π.Ο.Α.Υ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΚΕ με ποσοστά συμμετοχής 100%. Οι εν λόγω εταιρείες έχουν κύριο σκοπό την 
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ανάπτυξη και την διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την διαχείριση των θαλάσσιων 
πόρων. 

Επιπλέον, στην τρέχουσα περίοδο με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τους 
αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση των θυγατρικών εταιρειών ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. και ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε., η 
αξία των οποίων ανερχόταν στα βιβλία της Εταιρείας σε € 1.092 χιλ. και € 318 χιλ. αντίστοιχα. Η εν λόγω απόφαση 
για την ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. καταχωρήθηκε στον ΓΕΜΗ στις 4/1/2017 και για τα ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. δεν έχει 
ακόμα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ. Με την καταχώρηση των εν λόγω αποφάσεων στο ΓΕΜΗ θα παύσει και η 
ενοποίηση τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Ιχθυοτροφεία Σελόντα, εφόσον ο 
έλεγχος αυτών τεκμαίρεται πως παύει. Η Εταιρεία την 31/12/16 καταχώρησε πρόβλεψη απομείωσης της 
επένδυσης της στη θυγατρική ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. κατά €192χιλ, λαμβάνοντας υπόψη τα Ίδια Κεφάλαια της 
θυγατρικής που αναμένεται να διανεμειθούν στους μετόχους από την εκκαθάριση. 

Ο Όμιλος δεν έχει συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες δομημένες οντότητες. Η Εταιρεία δεν διαθέτει θυγατρικές με 
σημαντικό ποσοστό μη ελέγχουσων συμμετοχών.  
Κατά την 31/12/2016 δεν προέκυψε ανάγκη για περαιτέρω απομείωση επί της αξίας αυτών. 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

AQUAVEST A.E. 8.004.077 8.004.077 

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. 2.749.650 2.749.650 

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ 3.945.000 3.945.000 

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD 1.493.056 1.493.056 

ΠΟΑΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ 77.400 77.400 

ΠΟΑΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ 73.890 73.890 

ΑΚΟΥΑΝΕΤ ΑΕ 1.092.000 1.092.000 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε 126.023 318.300 

ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ 0 0 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ 0 0 

ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ 0 0 

ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ ΑΕ 60.000 0 

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ ΙΚΕ 25.000 0 

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΚΕ 25.000 0 

Σύνολο επενδύσεων 17.671.096 17.753.373 

Οι επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σε συγγενείς επιχειρήσεις έχουν ως εξής:  

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Αρχή περιόδου 2.051.621 0 5.389.963 0

Ενσωμάτωση/Από ενσωμάτωση συγγενών 0 0 0 5.389.963

Μερίδιο κέρδους/ζημιάς (μετά φορολογίας 

και δικαιωμάτων μειοψηφίας)
-257.998 2.051.621 0 0

Υπόλοιπο λήξης 1.793.624 2.051.621 5.389.963 5.389.963

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η μεταβολή στην Εταιρεία το 2015 οφείλεται στην μεταφορά του ποσού της συμμετοχής στην ΠΕΡΣΕΥΣ από τις 
θυγατρικές εταιρείες στις συγγενείς εταιρείες.  
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Το αποτέλεσμα που ενοποίησε ο Όμιλος από τις συγγενείς εταιρείες αναλύεται ως κάτωθι: 

Κέρδη/(Ζημιές) από συγγενείς 

επιχειρήσεις 
31/12/2016 31/12/2015

Περσέας 237.453 139.096

Σύνολο 237.453 139.096

Ποσά σε €

 

14. Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση 

Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :  

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Αρχή περιόδου 240.416 901.108 241.451 241.451

Αποαναγνώριση επενδύσεων -7.965 -660.692 -9.000 0

Υπόλοιπο λήξης 232.451 240.416 232.451 241.451

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Δεν έχουν λάβει χώρα προσθήκες επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση μέσα στην περίοδο, ενώ η μεταβολή 
στον Όμιλο και την Εταιρεία οφείλεται στην ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της Κ/ξίας Μαρμάρι (αναλυτικά §8). 

Οι Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 220.028 220.028

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ 0 9.000

ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ Π.Ο.Α.Υ. ΑΕ 10.000 10.000

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΥΔΑΤ.ΕΧΙΝΑΔΩΝ 

& ΑΙΤΝΙΑΣ  Π.Ο.Α.Υ. ΑΕ 2.423 2.423

Σύνολο 232.451 241.451  

Οι εν λόγω επενδύσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως, καθώς δεν μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα η εύλογη αξία 
τους. 

15. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Στο συγκεκριμένο λογαριασμό παρακολουθούνται οι δοσμένες εγγυήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Η κίνηση 
του συγκεκριμένου λογαριασμού έχει ως εξής: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Δοσμένες εγγυήσεις 584.461 250.275 489.738 250.275

584.461 250.275 489.738 250.275

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι εν λόγω απαιτήσεις θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης. 

16. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο επίπεδο της 
κάθε επιμέρους εταιρείας του Ομίλου και, στο βαθμό που προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)   127 

συμψηφίζονται μεταξύ τους (στο επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρείας). 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. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2016

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα 

Αναβαλ. φορολογικές 

απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) 

που αφορούν εισφορά 

θυγατρικής

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/16

Ενσώματα Πάγια -4.574.597 -980.586 -2.294.858 566.762 -7.283.278

Επενδυτικά ακίνητα -1.059.239 109.620 0 0 -949.619

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.317 41.008 8.411 0 51.736

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -4.032.619 -3.812.864 343.288 0 -7.502.196

Αποθέματα -40.084 26.819 0 0 -13.265

Χρεόγραφα 0 -16.451 0 0 -16.451

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 332.278 635.642 49.658 0 1.017.578

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 402.751 -474.522 657.847 12.924 599.000

Δανειακές υποχρεώσεις -1.907.606 374.582 0 0 -1.533.023

Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 3.000.000 0 0 0 3.000.000

 Μεταβατικοί παθητικού 71.882 -488.367 1.017.846 0 601.361

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -7.804.917 -4.585.118 -217.808 579.686 -12.028.157  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2015

(Χρέωση)/Πίστωση 

 στα αποτελέσματα 

Αναβαλ. φορολογικές 

απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) 

που αφορούν 

αποαναγνώριση θυγατρικής

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/15

Ενσώματα Πάγια -6.916.857 -288.020 2.149.568 480.713 -4.574.597

Επενδυτικά ακίνητα -1.571.063 511.823 0 -1.059.239

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -114.711 -7.374 124.402 2.317

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -4.343.555 310.936 0 -4.032.619

Αποθέματα -32.679 -7.405 0 -40.084

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 221.059 18.289 92.930 332.278

Εσοδα επομένων χρήσεων 239.098 -239.098 0 0

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 355.040 24.924 -61.560 84.347 402.751

Λοιπές Προβλέψεις 232.762 -135.382 -97.380 0

Δανειακές υποχρεώσεις -2.003.945 96.339 0 -1.907.606

Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 3.000.000 0 0 3.000.000

Έξοδα άυξησης μετοχικού κεφαλαίου/ Μεταβατικοί παθητικού 149.240 88.173 -165.531 71.882

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -10.785.610 373.204 2.207.960 399.529 -7.804.917  

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2016

(Χρέωση)/Πίστωση 

 στα αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/2016

Ενσώματα Πάγια -4.663.420 -1.672.207 566.762 -5.768.864

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.317 46.125 48.442

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -4.032.619 -3.231.540 -7.264.159

Αποθέματα -40.084 26.819 -13.265

Χρεόγραφα 0 -16.451 -16.451

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 332.278 146.480 478.758

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 402.751 139.029 20.105 561.885

Δανειακές υποχρεώσεις -1.907.606 297.355 -1.610.250

Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 3.000.000 0 3.000.000

 Μεταβατικοί παθητικού 71.882 490.023 561.904

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -6.834.501 -3.774.366 586.867 -10.022.000  



 

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)   128 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2015

(Χρέωση)/Πίστωση 

 στα αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/2015

Ενσώματα Πάγια -4.779.899 -375.051 491.531 -4.663.420

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.040 -4.722 2.317

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -4.343.557 310.938 -4.032.619

Αποθέματα -32.679 -7.405 -40.084

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 286.379 45.898 332.278

Εσοδα επομένων χρήσεων 239.098 -239.098 0

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 296.137 22.372 84.241 402.751

Δανειακές υποχρεώσεις -2.003.945 96.339 -1.907.606

Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 3.000.000 3.000.000

Έξοδα άυξησης μετοχικού κεφαλαίου/ Μεταβατικοί παθητικού 149.240 88.173 -165.531 71.882

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -7.182.186 -62.556 410.241 -6.834.501  

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2014 είχε προβεί σε αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί μέρους 
των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών της.  

Σχετικά με τη φύση της απόδειξης που στηρίζει την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων από 
φορολογικές ζημιές, σημειώνεται πως με βάση το εγκεκριμένο από τη Διοίκηση της Εταιρείας Business Plan, η 
Εταιρεία αναμένεται να πραγματοποιήσει εντός της επόμενης 5ετίας, επαρκή φορολογικά κέρδη για να 
συμψηφίσουν το αναγνωρισθέν ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.  

Επιπλέον, αναμένονται σημαντικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας από την ομογενοποίηση των διαδικασιών 
παραγωγής και λειτουργίας της Εταιρίας με τον ΔΙΑ, η εισφορά των στοιχείων του οποίου ολοκληρώθηκε εντός 
της χρήσης του 2016. Η Εταιρεία εντός του 2016 ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση των διαδικασιών παραγωγής και 
των λειτουργικών δομών της, ώστε να εξασφαλίσει την ενίσχυση της ρευστότητας και τη βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά την αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής της, 
πραγματοποιώντας ενδελεχείς οικονομικούς ελέγχους και προβαίνει συχνά στην υιοθέτηση μέτρων με στόχο την 
ενίσχυση των πωλήσεων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν τα φορολογικά αποτελέσματα της 
Εταιρείας, καθώς και το EBITDA, και πρόκειται να συμψηφίσει μέρος των σωρευμένων φορολογικών ζημιών της, 
επί των οποίων έχει σχηματίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Σημειώνεται πως το 2015 και το 2016, η 
Εταιρία παρουσίασε φορολογικά κέρδη. 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μειώνεται κατά την 
έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την 
αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

17. Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία  

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριμότητας ώστε να 
είναι δυνατό οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να ενημερωθούν για το χρόνο των μελλοντικών ταμιακών 
ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων. Ο διαχωρισμός 
των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, γίνεται με βάση το μέσο βάρος των 
αποθεμάτων ιχθύων, και κατατάσσονται ως εξής: α) τα κάτω των 340 gr ψάρια που εκτιμάται να έχουν 
εμπορεύσιμο βάρος μετά την 31/12/2017 και ο γόνος σε Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού, και 
β) τα κάτω των 340 gr ψάρια που εκτιμάται να έχουν εμπορεύσιμο βάρος πριν την 31/12/2017 καθώς και τα άνω 
των 340 gr ψάρια σε Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία αφορούν προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας γόνο – ψάρι που είναι σε εξέλιξη η 
παραγωγική τους διαδικασία στα διάφορα στάδια ανάπτυξης τους. Πρόκειται για αποθέματα γόνου, ψαριών, 
γεννητόρων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής σε εξέλιξη. Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας εύλογης 
αξίας βιολογικών στοιχείων της 31/12/2016 και συγκριτικός της 31/12/2015: 
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31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης 

χρήσης -123.578.304 -105.982.922 -123.578.304 -105.982.921

Αποκτώμενα Βιολογικά Αποθέματα από Θυγατρικές 

Επιχειρήσεις/ Εισφορά Ενεργητικού ΔΙΑ -14.635.377 0 -1.760.350 0

Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήσης -3.325.342 -17.847.701 -2.996.310 -17.766.801

Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης 154.626.950 112.921.928 146.971.468 112.897.183

Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης χρήσης 150.202.570 123.578.304 134.916.260 123.578.304

Κέρδη από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των 

Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης χρήσης 163.290.497 112.669.609 153.552.764 112.725.765

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Και οι μεταβολές στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής:  

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού 21.958.132 14.090.918 20.873.555 14.090.918

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικού 128.244.438 109.487.386 114.042.705 109.487.386

Σύνολο Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 150.202.570 123.578.304 134.916.260 123.578.304

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 13 με ισχύ από 1/1/13, η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των Βιολογικών 
Περιουσιακών Στοιχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νέο πρότυπο σε συνάρτηση και με τα 
όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 41. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13, η εύλογη αξία είναι η τιμή πώλησης, η οποία καθορίζεται με 
βάση την κύρια αγορά λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευλόγως διαθέσιμες πληροφορίες. Η εύλογη αξία 
αντιπροσωπεύει την τιμή στη αγορά αυτή, ακόμα και εάν η τιμή σε μια διαφορετική αγορά είναι ενδεχόμενα 
περισσότερο συμφέρουσα κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 

Ο Όμιλος σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13 πρέπει να έχει πρόσβαση στην κύρια αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 
Κύρια αγορά για τον Όμιλο προσδιορίστηκε η αγορά της Ιταλίας που αντιπροσώπευε το 27,7% των συνολικών 
εξαγωγών για τη χρήση του 2016, έναντι 27,8%, των συνολικών εξαγωγών της προηγούμενης χρήσης. 

Κέρδος ή ζημία που προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός Βιολογικού Περιουσιακού Στοιχείου και την 
μεταγενέστερη αποτίμηση του, αναγνωρίζεται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει.  

Η εύλογη αξία των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων προκύπτει από: 

• Τα αποθέματα, τα οποία λόγω μεγέθους μπορούν να πωληθούν άμεσα στην κύρια αγορά (αποθέματα 
ιχθύων άνω των 340 gr), και τα οποία αποτιμώνται στην εμπορεύσιμη μέση τιμή της κύριας αγοράς 
(Ιταλία) των δύο πρώτων εβδομάδων που έπονται από τη λήξη της περιόδου αναφοράς για τη σύνταξη 
των οικονομικών καταστάσεων, μειωμένης κατά το ποσό των εκτιμώμενων μεταφορικών εξόδων, καθότι η 
τοποθεσία είναι χαρακτηριστικό των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων. 

• Τα αποθέματα, τα οποία λόγω μεγέθους δε μπορούν να πωληθούν άμεσα στην κύρια αγορά (αποθέματα 
ιχθύων κάτω των 340 gr), η αποτίμηση των οποίων αναλύεται παρακάτω. 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη χρήση 2016 (€ 134,9 εκ. ευρώ την 
31/12/2016, έναντι € 123,5 εκ. την 31/12/2015). Η μεταβολή αυτή προκλήθηκε από το γεγονός ότι η Εταιρεία 
αύξησε σημαντικά το απόθεμά της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω της εισφοράς των 
Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων του ΔΙΑ.  

Εξετάζοντας τα δεδομένα αλιεύσεων σε συνδυασμό με την συνεχή διαδικασία αναζήτησης μεθόδου αποτίμησης 
βιολογικού αποθέματος που δίνει τη δυνατότητα άμεσης προσέγγισης του βιολογικού αποθέματος, η Διοίκηση 
του Ομίλου έχει υιοθετήσει ένα πιο συντηρητικό μοντέλο αποτίμησης που στηρίζεται στην άμεση αναγνώριση 
παραγόντων όπως θνησιμότητες και απώλεια βιομάζας από αιτίες όπως ποιότητα τροφών, διακύμανση 
θερμοκρασιών, ασθένειες κλπ. 
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Η απόκλιση της αξίας των βιολογικών αποθεμάτων τέλους χρήσης ανά κατηγορία αναλύεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Μεταβολή  Αξίας αποθεμάτων τέλους χρήσης σε €: 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Παγίου Ενεργητικού 6.482.193 34.591.015 5.397.616 34.591.015

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικό 18.757.052 -15.975.527 4.555.319 -15.975.527

Επίδραση από Μεταβολή Αξίας Γόνων 1.385.021 -1.020.105 1.385.021 -1.020.105

Συνολική Μεταβολή 26.624.266 17.595.383 11.337.956 17.595.383

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η ετήσια παραγωγή βιομάζας ιχθύων για το 2016 ήταν 29,8 χιλ .kgr ενώ το  2015 ήταν 22.945 χιλ kg. 

Επί των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων υφίστανται ενέχυρα και εξασφαλίσεις υπέρ του δανεισμού της 
Εταιρείας που αναλύονται στη σημείωση 40.3 των οικονομικών καταστάσεων. 

17.1. Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου αφορούν τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας γόνο – ψάρι που είναι σε 
εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Ο διαχωρισμός των Βιολογικών 
Περιουσιακών Στοιχείων σε κατηγορίες γίνεται με βάση το μέσο βάρος (στάδιο ωριμότητας) των αποθεμάτων 
ιχθύων κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία κατά την ημερομηνία επιμέτρησης αποτιμώνται ως εξής: 

1. Γόνος στον ιχθυογεννητικό σταθμό: Εκτιμώμενα τεμάχια επί την εύλογη αξία αυτών, που εκτιμάται ως η 
μέση τιμή πώλησης στην κύρια αγορά, η οποία για την συγκεκριμένη κατηγορία θεωρείται η Ελλάδα. 

2. Ιχθυοαποθέματα σε κλωβούς με μέσο βάρος 0-340gr: Η κατηγορία αυτή δεν έχει αγορά πώλησης, καθώς 
δεν υπάρχει άμεση ζήτηση για αυτά. Η κατηγορία αυτή αφορά τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία που 
εισάγονται αρχικά στους κλωβούς προκειμένου να αναπτυχθούν. Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ομίλου 
δεν υπάρχουν τιμές αγοράς δεδομένου ότι δεν υπάρχει ζήτηση για τη κατηγορία 0 – 340 gr. Οι πωλήσεις 
της κατηγορίας ιχθυοαποθεμάτων με μέσο βάρος 0-340gr αφορούν περίπου το 11% του συνολικού όγκου 
πωλήσεων βιομάζας του 2016. Η κατηγορία αυτή πωλείται σαν κατηγορία διαλογής σε δευτερεύουσες 
αγορές κυρίως. Βάσει του ΔΠΧΑ 13, έχει επιλεχθεί η τεχνική αποτίμησης που μετατρέπει τις μελλοντικές 
ταμειακές ροές και εκροές σε ένα τρέχον (προεξοφλημένο) ποσό, και έχει εφαρμοστεί από τη 1/1/13 
πάγια. 

3. Ιχθυοαποθέματα σε κλωβούς με μέσο βάρος άνω των 340gr: Προκύπτει εκτιμώμενη βιομάζα που θα 
εξαλιευφθεί ανα κλωβό βάσει του μέσου βάρους του, με την χρήση ποσοστών πραγματικών 
εξαλιευθέντων της χρήσης 2016. Το σύνολο της βιομάζας που προκύπτει ανα κατηγορία μέσου βάρους, 
πολλαπλασιάζεται επί την εύλογη αξία αυτών, που εκτιμάται ως η τιμή πώλησης στην κύρια αγορά (στην 
εμπορεύσιμη μέση τιμή των πρώτων δύο εβδομάδων του μήνα που έπεται από τη λήξη της περιόδου 
αναφοράς μειωμένης κατά το ποσό των εκτιμώμενων μεταφορικών εξόδων). 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 41, υπάρχει η υπόθεση ότι η εύλογη αξία μπορεί να εκτιμηθεί για όλα τα 
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία αξιόπιστα. Η υπόθεση αυτή αναιρείται κατά την αρχική αναγνώριση και εφόσον 
η Εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί ότι: 

• Τιμές αγοράς για τα συγκεκριμένα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία δεν είναι διαθέσιμες και  

• Εναλλακτικές μέθοδοι αποτίμησης σε εύλογη αξία για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν είναι αξιόπιστες. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεδομένων των συνθηκών αγοράς (διακυμάνσεις τιμής πώλησης, ανάπτυξης, 
ιστορικά στοιχεία κόστους παραγωγής) μπορεί αξιόπιστα να αποτιμήσει τη συγκεκριμένη κατηγορία. Για τα είδη 
με μέσο βάρος 0-340gr, επειδή δεν υπάρχει παρατηρήσιμη τιμή για την αντίστοιχη κατηγορία, ο Όμιλος 
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αποτίμησε την εύλογη αξία αυτών χρησιμοποιώντας σαν τεχνική αποτίμησης την προεξόφληση των μελλοντικών 
ροών που θα προκύψουν έως την στιγμή που θα φθάσουν σε εμπορεύσιμο βάρος.  

Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση αυτή είναι οι εξής: 

1. τα στοιχεία για την ανάπτυξη της βιομάζας, έχουν προκύψει σύμφωνα με τις παραδοχές της Διοίκησης, 
για την αναλωθείσα τροφή και τον συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής σε βιομάζα, τις 
επικρατούσες θερμοκρασίες, τις θνησιμότητες και το είδος των ψαριών 

2. ως προεξοφλητικό επιτόκιο χρησιμοποιήθηκε το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC), τιμής 9,16% 
(έναντι 9,11% το 2015) 

3. η τιμή πώλησης των ειδών στην κύρια αγορά όταν αυτά θα φτάσουν στο εμπορεύσιμο βάρος που 
επιθυμεί η Διοίκηση του Ομίλου (340 gr.) 

4. το μέσο κόστος της Εταιρείας για να φτάσει το ψάρι στο εμπορεύσιμο βάρος με βάση τα ιστορικά στοιχεία 

5. η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων από τις πωλήσεις και η μέση περίοδος πληρωμής των 
υποχρεώσεων που θα προκύψουν για να αναπτυχθούν τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία της 
κατηγορίας. 

Η παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζει πόσο θα επηρεαζόταν η αξία των ιχθύων 0-340gr στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, και ισόποσα τα Αποτελέσματα προ φόρων, αν οι βασικές παραδοχές που  
χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση τους ήταν διαφορετικές κατά +/- 10%.  

Ανάλυση παραδοχών για αποτίμηση ιχθύων 0-340gr. Σημειώνεται πως η αξία αποτίμησης τους την 31/12/2016 

ανέρχεται στον Όμιλο και στην Εταιρεία σε € 70,2 εκ και σε € 62,5 εκ. περίπου. 

Σημαντική παραδοχή στηριζόμενη σε μη παρατηρήσιμα στοιχεία

+10% -10% +10% -10%

Μεταβολή σε εκτιμώμενες τιμές πώλησης στην εξαλίευση 6.102.640 -6.102.640 5.996.240 -5.996.240

Μεταβολή σε εκτιμώμενα μεταφορικά έξοδα στην πώληση -700.690 700.690 -610.990 610.990

Μεταβολή σε επιτόκιο προεξόφλησης - WACC -213.869 213.869 -191.694 191.694

Μεταβολή σε εκτιμώμενο κόστος ανά Kg έως την εξαλίευση -1.940.252 1.940.252 -1.692.703 1.692.703

Ανάλυση ευαισθησίας επί της παραδοχής στην επιμέτρηση 

της εύλογης αξίας

Ανάλυση ευαισθησίας επί της παραδοχής στην 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ανάλυση παραδοχών για αποτίμηση γόνου στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Σημειώνεται πως η αξία 

αποτίμησης τους την 31/12/2016 ανέρχεται στον Όμιλο και στην Εταιρεία σε € 62,5 εκ περίπου.  

Σημαντική παραδοχή στηριζόμενη σε παρατηρίσιμα στοιχεία

+10% -10% +10% -10%

Μεταβολή σε εκτιμώμενες τιμές πώλησης 1.508.160 -1.508.160 1.508.160 -1.508.160

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάλυση ευαισθησίας επί της παραδοχής στην επιμέτρηση 

της εύλογης αξίας

Ανάλυση ευαισθησίας επί της παραδοχής στην 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας

 

Ανάλυση παραδοχών για αποτίμηση ιχθύων 340gr και άνω. Σημειώνεται πως η αξία αποτίμησης τους την 

31/12/2016 ανέρχεται στον Όμιλο και στην Εταιρεία σε € 64,1 εκ και σε € 56,6 εκ. περίπου. 

 

Σημαντική παραδοχή στηριζόμενη σε παρατηρίσιμα στοιχεία

+10% -10% +10% -10%

Μεταβολή σε εκτιμώμενες τιμές πώλησης 6.418.751 -6.418.751 5.662.758 -5.662.758

Μεταβολή σε εκτιμώμενα μεταφορικά έξοδα -576.271 576.271 -510.250 510.250

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάλυση ευαισθησίας επί της παραδοχής στην επιμέτρηση 

της εύλογης αξίας

Ανάλυση ευαισθησίας επί της παραδοχής στην 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας

ΟΜΙΛΟΣ
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18. Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες 5.957.902 5.271.803 5.058.327 5.271.803

Εμπορεύματα 181.913 128.367 181.913 128.367

Αναλώσιμα και λοιπά αποθέματα 785.365 395.668 666.427 252.476

Υλικά συσκευασίας 268.535 133.348 268.535 133.348

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 7.193.715 5.929.186 6.175.202 5.785.994

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα αποθέματα για τον Όμιλο και την Εταιρεία αφορούν πρώτες ύλες της παραγωγικής διαδικασίας 
ιχθυοκαλλιέργειας  όπως τροφές, λοιπά αναλώσιμα, και πρώτες ύλες παραγωγής ιχθυοτροφών (ιχθυάλευρα, 
ιχθυέλαια, δημητριακά). Ο Όμιλος, λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική κατάσταση και το επίπεδο των 
τιμών των πρώτων υλών, αναλόγως προβαίνει στην κατάλληλη για την συγκυρία αποθεματοποίηση.  

19. Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες 

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

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Πελάτες 22.327.075 17.988.613 60.094.558 17.521.952

Επίδικοι Πελάτες 2.894.010 2.649.461 2.894.010 2.649.461

Επισφαλείς Πελάτες 1.775.318 0 1.775.318 0

Επιταγές/Γραμμάτια σε καθυστέρηση 1.890.091 2.285.064 1.890.091 2.285.064

Επιταγές Εισπρακτέες 2.377.996 5.085.656 2.377.996 5.085.656

Μείον:Προβλέψεις Απομειώσης -7.013.209 -7.409.884 -25.513.209 -7.409.884

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 24.251.281 20.598.911 43.518.764 20.132.250

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών 
των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζ εται ανεξάρτητα καθώς 
η λογιστική τους αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία . 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά τη διάρκεια 
των χρήσεων που έληξαν την 31/12/2016 και 31/12/2015 έχει ως εξής: 
Ποσά σε €

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Υπόλοιπο ανοίγματος 7.409.884 10.282.960 7.409.884 6.033.748

Πρόσθετες προβλέψεις 415.917 1.376.136 415.917 1.376.136

Αποαναγνώριση θυγατρικών 0 -4.249.212 0 0

Προσθήκες από εισφορά ΔΙΑ 0 0 18.500.000 0

Αναταξινόμηση στις προβλέψεις λοιπών απαιτήσεων -812.592 0 -812.592 0

Υπόλοιπο κλεισίματος 7.013.209 7.409.884 25.513.209 7.409.884

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η ληκτότητα των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής : 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 20.475.608 18.274.736 27.410.050 17.854.559

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα

<30 ημέρες 2.879.755 1.469.442 3.766.057 1.440.053

30-60 ημέρες 398.620 505.973 1.279.311 495.852

60-90 ημέρες 106.610 82.372 1.164.060 80.724

91-180 ημέρες 346.641 266.389 1.727.086 261.061

181-360 ημέρες 44.047 0 2.466.176 0

361> ημέρες 0 0 5.706.025 0

Σύνολο 24.251.281 20.598.911 43.518.765 20.132.249

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

20. Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε €

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 6.714.517 3.899.546 6.185.687 3.734.473

Διάφοροι Χρεώστες 1.547.733 2.676.663 1.538.779 2.676.663

Απαιτήσεις από factoring 6.628.916 2.627.057 6.628.916 2.627.057

Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 6.775.118 4.592.527 5.370.482 4.847.299

Λοιπές απαιτήσεις 171.007 102.967 26.512 80.666

Έξοδα επομένων χρήσεων 693.753 238.393 679.865 238.365

Προκαταβολές για Αγορές αποθεμάτων 1.428.995 1.258.146 1.428.995 1.258.146

Λογαριασμός προκαταβολών και Πιστώσεων 0 151.488 0 0

Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού 10.314 19.822 10.314 19.181

Μείον;Προβλέψεις Απομειώσεις -6.383.155 -5.045.119 -6.383.155 -5.045.119

Σύνολο 17.587.198 10.521.491 15.486.394 10.436.732

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η κίνηση των προβλέψεων για λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των χρήσεων που 
έληξαν την 31/12/2016 και 31/12/2015 έχει ως εξής: 

Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Υπόλοιπο ανοίγματος 5.045.119 4.380.790 5.045.119 4.380.790

Πρόσθετες προβλέψεις 535.009 664.329 535.009 664.329

Μεταφορά πρόβλεψης 812.592 0 812.592 0

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις -9.565 0 -9.565 0

Υπόλοιπο κλεισίματος 6.383.154 5.045.119 6.383.154 5.045.119

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Η αύξηση της απαίτησης για τον όμιλο και την εταιρεία οφείλεται στην αύξηση της απαίτησης της Εταιρείας από 
ΦΠΑ το οποίο έχει ήδη αιτηθεί προς επιστροφή, καθώς και αύξηση της απαίτησης από ABC Factors. 
 
Οι προκαταβολές αφορούν κυρίως συμφωνίες αγοράς πρώτων υλών της παραγωγής και ιχθύων, στα πλαίσια της 
κάλυψης απαιτήσεων από πωλήσεις γόνου, τροφών και ψαριών.  
Η ληκτότητα των λοιπών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής : 
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31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα 16.602.013 7.829.749 14.503.423 7.741.055

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα

<30 ημέρες 98 0 0 0

30-60 ημέρες 0 0 0 0

60-90 ημέρες 0 900.000 0 900.000

91-180 ημέρες 0 5.150 0 9.084

181-360 ημέρες 299.556 1.280.000 295.884 1.280.000

361> ημέρες 685.530 506.593 687.087 506.593

Σύνολο 17.587.197 10.521.491 15.486.394 10.436.732

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

21. Επενδύσεις Κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς 

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός περιλαμβάνει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες 
αποτιμώνται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η κίνηση των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων 
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Υπόλοιπο Έναρξης 51.683 82.247 51.684 32

Κέρδη/ ζημιές) από αποτίμηση εύλογης αξίας 56.727 51.651 56.727 51.651

Προσθήκες 1.652 154

Αποαναγνώριση θυγατρικών 0 -82.215 0 0

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 110.062 51.683 108.564 51.684

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

22. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν τα εξής: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Διαθέσιμα στο ταμείο 14.533 16.485 13.035 14.978

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 5.114.258 3.923.734 4.279.947 3.869.430

Δεσμευμένες καταθέσεις 863.804 1.271.010 863.804 1.271.010

Ενεχυριασμένες καταθέσεις 3.722.239 0 3.722.239 0

Καταθέσεις σε Ξ.Ν. 188.766 1.304.659 188.766 661.885

Σύνολο 9.903.601 6.515.888 9.067.792 5.817.303

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι δεσμευμένες καταθέσεις, αξίας € 863 χιλ (και €1.271 χιλ για τη συγκρίσιμη περίοδο) για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία, διευκρινίζεται πως αφορούν κυρίως απαιτήσεις από το factoring των τραπεζών Alpha και Eurobank, σε € 
και GBP. Τα ποσά αυτά αφορούν εισπράξεις από εκχωρημένες απαιτήσεις, που μεταφέρονται από το factoring 
έκαστης τράπεζας αντίστοιχα σε ένα δεσμευμένο λογαριασμό. Στη συνέχεια γίνεται αίτημα από την Εταιρεία για 
τη μεταφορά από το δεσμευμένο σε λογαριασμό όψεως. Στο εν εν λόγω διάστημα που μεσολαβεί για την έγκριση 
της μεταφοράς (3-4 μέρες) από την πλευρά των τραπεζών τα χρήματα εμφανίζονται σε λογαριασμούς 
δεσμευμένους.  
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Οι ενεχυριασμένες καταθέσεις για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αξίας € 3.722 χιλ. την 31/12/16, αφορούν την 
ενεχυρίαση ενός λογαριασμού όψεως προς εξασφάλιση του νέου ομολογιακού δανείου που έλαβε η Εταιρία 
συνολικού ύψους € 26 εκ (σχετική αναφορά σε §40.3) 

Τα διαθέσιμα του ομίλου και της Εταιρείας δημιουργούνται από τον σχεδιασμό της ταμειακής ρευστότητας για 
την  κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης τους επόμενους μήνες.Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο 
στις τραπεζικές καταθέσεις το 2016 ήταν 1%.  

23. Μετοχικό κεφάλαιο 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά 
τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναφοράς για τον Όμιλο και την Εταιρεία: 

Ποσά σε €

Αριθμός 

μετοχών

Ονομαστική 

αξία

Αξία 

κοινών 

μετοχών

Υπερ Το 

Άρτιο

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2015 204.235.184 0,30 61.270.555 13.168.901

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 204.235.184 0,30 61.270.555 13.168.901

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2016 204.235.184 0,30 61.270.555 13.168.901

Έκδοση νέων μετοχών 41.261.980 0,30 12.378.594 -8.912.588

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2016 245.497.164 0,30 73.649.149 4.256.313  

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31/12/2016 είναι μικρότερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου και 
συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.  

Σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών και τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου αναφορά γίνεται στη § 4.1. 

Στα πλαίσια αυτά, και προς θεραπεία των σχετικών κινδύνων η Διοίκηση έχει προγραμματίσει και υλοποιεί μια 
σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας, τη σταδιακή 
αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας και εν γένει την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και 
της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 
• η διατήρηση  της ηγετικής θέσης της Εταιρίας στην παγκόσμια αγορά μέσω εφαρμογής αναθεωρημένης 
εμπορικής πολιτικής με έμφαση στην στρατηγική  τοποθέτηση (strategic positioning) των προϊόντων, την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση των εμπορικών δικτύων και την 
ενδυνάμωση της επικοινωνιακής πολιτικής που στοχεύει στην βελτίωση της εταιρικής ταυτότητας. 
• η υλοποίηση επενδύσεων που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό, διατήρηση της άριστης ποιότητας, 
βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και διαφοροποίηση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που 
ανταποκρίνονται και στις νέες ανάγκες των τελικών καταναλωτών.  
• η υλοποίηση του νέου παραγωγικού μοντέλου στις Μονάδες εκτροφής.  
• η συνεχής βελτίωση της παραγωγής με βελτίωση των παραγωγικών KPI’s με στόχο την αύξηση της 
παραγωγικότητας, αύξηση των δεικτών επιβίωσης των ιχθύων και τελικά μείωση του κόστους παραγωγής και 
αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. 
• η επιπλέον αξιοποίηση των παραγωγικών assets  του Ομίλου και η συνεχής οργανωτική βελτίωση. 
• η διαρκής βελτίωση των οργανωτικών και λειτουργικών δομών με στόχο την περαιτέρω αύξηση της  
αποτελεσματικότητας και την περαιτέρω μείωση του κόστους. 
• η αναδιοργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων Διοίκησης. 
• η εφαρμογή των αυστηρών προδιαγραφών και διαδικασιών και πιστοποιήσεων που αποβλέπουν στη 
βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη.  
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• η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη με έμφαση στη γενετική επιλογή των ιχθυδίων (το πρόγραμμα 
ξεκίνησε να υλοποιείται το καλοκαίρι του 2016). 
• η ενίσχυση της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους και την επιχείρηση. 

Όλες οι ανωτέρω δράσεις αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της 
Εταιρείας κατά το έτος 2017. 

Οι προοπτικές για την επόμενη χρήση 2017 τελούν σε άμεση συνάρτηση με την διατήρηση του κλίματος 
αβεβαιότητας και αστάθειας στην εγχώρια καθώς και στις διεθνείς αγορές. Εν τούτοις, η ισχυρή εξωστρέφεια του  
Ομίλου σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει, προσδίδουν στη 
Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τυχόν δυσκολίες που πιθανόν ανακύψουν 
και να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου.   

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι οι 
δράσεις που έχει σχεδιάσει (και που αναλύονται ανωτέρω) δεν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, εκτιμάται ότι δεν θα 
αντιμετωπίσει θέματα επάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 
μηνών. 

Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια 
είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. 

24. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Τακτικό 

αποθεματικο

Αποθεματικό 

από μείωση 

μετοχικού 

κεφαλαίου

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

ειδικών 

διατάξεων νόμων

Λοιπά 

αποθεματικά
Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2015 1.651.223 25.364.629 8.197.704 1.412.574 36.626.130

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού χρήσης 178.706 0 0 0 178.706

Αποενσωμάτωση θυγατρικών -204.338 -1.412.574 -1.616.912

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 1.625.592 25.364.629 8.197.704 0 35.187.925

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2016 1.625.592 25.364.629 8.197.704 0 35.187.925

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2016 1.625.592 25.364.629 8.197.704 0 35.187.925  

Τακτικό 

αποθεματικο

Αποθεματικό 

από μείωση 

μετοχικού 

κεφαλαίου

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

ειδικών 

διατάξεων νόμων

Λοιπά 

αποθεματικά
Σύνολα

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2015 1.611.362 25.364.629 8.197.704 35.173.696

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 1.611.362 25.364.629 8.197.704 35.173.696

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2016 1.611.362 25.364.629 8.197.704 35.173.696

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2016 1.611.362 25.364.629 8.197.704 35.173.696  

(*) Σημειώνεται πως τα συγκριτικά ποσά που αφορούν τη χρήση του 2015 έχουν αναμορφωθεί σε σχέση με αυτά που είχαν 

δημοσιοποιηθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2015. Σχετική αναφορά στη § 7 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατούν το 5% 
των καθαρών ετησίων μετά φόρων κερδών τους για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου το 
υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού ισούται ή φθάσει τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το 
αποθεματικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό ζημιών. 
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Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο: τα αποθεματικά αυτά 
προέρχονταν από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' 
εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2238/1994. Τα αποθεματικά αυτά συμψηφίστηκαν τη χρήση 2014, με βάση τις 
διατάξεις του Ν.4172/2013, υποχρεωτικά με φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημιές. 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων: Τα αφορολόγητα αυτά αποθεματικά έχουν σχηματισθεί 
σε προηγούμενες χρήσεις βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων.  

25. Αποθεματικά εύλογης αξίας 

Τα αποθεματικά εύλογης αξίας του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Εταιρία

Ποσά σε €

Επανεκτίμηση 

ενσώματων 

παγίων

Διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού

Επανεκτίμηση 

ενσώματων παγίων

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2015 10.814.018 13.438 9.353.347

Μείον: Αποσβέσεις αποθεματικού αποτίμησης παγίων -3.195.163 0 -3.002.485

Πλέον: Αναβαλλόμενος φόρος απόσβεσης αποθεματικού παγίων 820.624 0 870.721

Μείον: Επίδραση του φορολογικού -333.524 0 -379.190

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 0 -97.549 0

  - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα 0 -11.366 0

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης

  - τρέχουσα περίοδος 0 -61.836 0

  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου 0 -18.005 0

Αποαναγνώριση Θυγατρικών -1.263.562 113.481 0

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2015 6.842.393 -61.837 6.842.393

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2016 6.842.393 -61.837 6.842.393

Μείον: Αποσβέσεις αποθεματικού αποτίμησης παγίων -1.954.352 0 -1.954.352

Πλέον: Αναβαλλόμενος φόρος απόσβεσης αποθεματικού παγίων 566.762 0 566.762

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης

  - τρέχουσα περίοδος 0 -495.450 0

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2016 5.454.803 -557.287 5.454.803

Όμιλος

 

(*) Σημειώνεται πως τα συγκριτικά ποσά που αφορούν τη χρήση του 2015 έχουν αναμορφωθεί σε σχέση με αυτά που είχαν 

δημοσιοποιηθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2015. Σχετική αναφορά στη § 7 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Αποθεματικό από αποτίμηση παγίων σε εύλογη αξία : Το αποθεματικό αυτό αφορά το κέρδος που προέκυψε 
από την αποτίμηση των οικοπέδων, κτιρίων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων στην εύλογη αξία. Το 
αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί στους μετόχους μέχρι είτε την μεταφορά του στα αποτελέσματα εις 
νέον μέσω των αποσβέσεων είτε με την αναγνώριση του κέρδους που θα προκύψει από τυχόν πώληση των 
παγίων.  

26. Δανεισμός 

Τα υπόλοιπα των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας την 31/12/2016 και 31/12/2015 
αναλύονται ως εξής : 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Τραπεζικός δανεισμός 131.421.462 101.852.327 119.476.837 101.846.985

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 131.421.462 101.852.327 119.476.837 101.846.985

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Συμβάσεις αλληλόχρεων δανείων 4.122.311 10.974.348 3.862.497 10.965.191

Μέρος μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέο στην επόμενη 

χρήση

35.128.699 4.454.877 35.128.699 4.454.877

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 39.251.009 15.429.225 38.991.195 15.420.068

Σύνολο δανείων 170.672.471 117.281.552 158.468.033 117.267.053  

Με βάσει τις υφιστάμενες συμβάσεις των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου, η ληκτότητα των δανειακών 
υποχρεώσεων απεικονίζεται στους κάτωθι πίνακες: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Μεταξύ 2 και 5 έτων 55.434.628 48.157.911 55.422.879 48.152.569

Πάνω από 5 έτη 75.986.834 53.694.416 64.053.958 53.694.416

131.421.462 101.852.327 119.476.837 101.846.985

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

 

ΧΡΗΣΗ 2016 ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος Από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 55.434.628 75.986.834 131.421.462

Βραχυχρόνιος Δανεισμός 4.122.311 4.122.311

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 35.128.699 35.128.699

39.251.009 55.434.628 75.986.834 170.672.471  

ΧΡΗΣΗ 2015 ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος Από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 0 48.157.911 53.694.416 101.852.327

Βραχυχρόνιος Δανεισμός 10.974.348 0 0 10.974.348

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 4.454.877 0 0 4.454.877

15.429.225 48.157.911 53.694.416 117.281.552  

ΧΡΗΣΗ 2016 ΕΤΑΙΡΙΑ

Έως 1 έτος Από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 0 55.422.879 64.053.958 119.476.837

Βραχυχρόνιος Δανεισμός 3.862.497 0 0 3.862.497

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 35.128.699 0 0 35.128.699

38.991.195 55.422.879 64.053.958 158.468.033  

ΧΡΗΣΗ 2015 ΕΤΑΙΡΙΑ

Έως 1 έτος Από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 0 48.152.569 53.694.416 101.846.985

Βραχυχρόνιος Δανεισμός 10.965.191 0 0 10.965.191

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 4.454.877 0 0 4.454.877

15.420.068 48.152.569 53.694.416 117.267.053  
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Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας για το 2016 διαμορφώθηκε στο 3,89% για την 
Εταιρεία και 3,71% για τον Όμιλο. 

Την 31/12/2014 υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας και των Πιστωτριών Τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, 
AlphaBank, Eurobank-Ergasias, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής), οι τρεις συμβάσεις ομολογιακών δανείων, 
μη μετατρέψιμων σε μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας € 110.000.000. Η εκταμίευση των εν λόγω συμβάσεων 
μείον των παρεπόμενων εξόδων έγινε την 27/3/2015.  

Επίσης την 3/6/2016 υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και των Πιστωτριών Τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, 
AlphaBank, Eurobank-Ergasias και Εθνική Τράπεζα) σύμβαση ομολογιακού δανείου μη μετατρέψιμων σε μετοχές, 
συνολικής ονομαστικής αξίας € 26.445.450. Η εκταμίευση της εν λόγω σύμβασης έλαβε χώρα εντός του 2016. 

Οι όροι των ομολογιακών δανειακών υποχρεώσεων της μητρικής Εταιρίας είναι οι εξής: 

Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας  ποσού €100.000.000  

Ομολογίες Σειρά Α: Ποσό € 9.525.200 αφορούν το νέο δάνειο που δόθηκε στην Εταιρία με βάση της σύμβαση του 
Pre Mou τον Ιούλιο του 2013. 
Ομολογίες Σειρά Β: Ποσό €88.074.800 αφορά κεφάλαιο και τόκους δανείων από την αναχρηματοδότηση 
Ομολογίες Σειρά Γ: Ποσό € 250.000 αφορά τους τόκους του α΄εξαμήνου που κεφαλαιοποιούνται της πρώτης 
σειράς ομολογιών ποσού € 9,5 εκατ. 
Ομολογίες Σειρά Δ: Ποσό € 2.150.000 αφορά τους τόκους του α΄εξαμήνου που κεφαλαιοποιούνται της δεύτερης 
σειράς ομολογιών ποσού € 88 εκατ. 

• Οι βασικοί όροι του ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι:  

• Διάρκεια : 10 έτη 

• Αποπληρωμή σε 18 εξάμηνες δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι μετά από 18 μήνες δηλαδή περίοδο 
χάριτος για το κεφάλαιο 1,5 χρόνο.  

• Το επιτόκιο είναι Euribor εξαμήνου ή τριμήνου + 4,25% περιθωρίου + 0.12% εισφορά. 
Εξασφαλίσεις: 

• Σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας με ενεχυρίαση ιχθυοπληθυσμού (αποθεμάτων ψαριών) μέχρι 
ποσού € 80 εκατ.  

• Σύσταση πλασματικού ενεχύρου επί του εξοπλισμού (κλωβοί κλπ) των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας 

• Ενεχυρίαση – εκχώρηση των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας  των μονάδων παραγωγής 

• Ενεχυρίαση – εκχώρηση των απαιτήσεων από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του ιχθυοπληθυσμού και 
λοιπών παγίων  που έχει ενεχυριαστεί. 

• Προσημείωση υποθήκης (Α’ τάξης) επί των ακινήτων της εταιρίας και των θυγατρικών (εκτός Περσέα) 

• Σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών των θυγατρικών που κατέχει η Σελόντα   
 

Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας ποσού € 8.000.000 με ενέχυρο εμπορικές απαιτήσεις 

Οι βασικοί όροι του  ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι:  

• Διάρκεια : 5 έτη 

• Αποπληρωμή εφάπαξ στην λήξη της πενταετίας 

• Το επιτόκιο είναι Euribor εξαμήνου ή τριμήνου + 4,25% περιθωρίου + 0.12% εισφορά 
Εξασφαλίσεις: 

• Ενεχυρίαση απαιτήσεων της εταιρίας μέσω της σύμβασης Factoring που θα τηρεί η εταιρία για ποσό 
απαιτήσεων minimum € 9 εκατ.  
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• Οι εισπράξεις των εκχωρημένων απαιτήσεων θα πηγαίνουν σε ενεχυριασμένο λογαριασμό της 
εταιρίας και θα ελευθερώνονται μετά από έλεγχο της τήρησης του ύψους των εκχωρημένων 
απαιτήσεων Σε περίπτωση μικρότερων απαιτήσεων θα δεσμεύονται μετρητά από τις εισπράξεις της 
εταιρίας.  

Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας  ποσού € 2.000.000 με ενέχυρο απαιτήσεις του Δημοσίου από ΦΠΑ και 
εμπορικές απαιτήσεις. 

Οι βασικοί  όροι του  ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι:  

• Διάρκεια : 5 έτη 

• Αποπληρωμή εφάπαξ στην λήξη της πενταετίας 

• Το επιτόκιο είναι Euribor εξαμήνου ή τριμήνου + 4,25% περιθωρίου + 0.12% εισφορά 
Εξασφαλίσεις: 

• Ενεχυρίαση απαιτήσεων της εταιρίας από επιστροφές ΦΠΑ από το Δημόσιο minimum € 2 εκατ.  

• Θα εκχωρούνται απαιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ που θα υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατά την 
πληρωμή των επιστροφών από το δημόσιο το ποσό θα επιστρέφεται στην Σελόντα εφόσον υπάρχουν 
επόμενες επιστροφές ΦΠΑ ποσού € 2 εκατ.  

• Σε περίπτωση που το ποσό της απαίτησης ΦΠΑ υπολείπεται των € 2,2 εκατ. η διαφορά θα καλύπτεται 
από ενεχυρίαση απαιτήσεων. 

Η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης ενίσχυσε σημαντικά τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου με 
παράλληλη μείωση του τραπεζικού δανεισμού, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και τη συνέχιση 
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Ύστερα από την αναδιοργάνωση της χρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, οι Πιστώτριες 
Τράπεζες προχώρησαν σε άρση των ενεχυριάσεων που υφίσταντο στις μετοχές της μητρικής εταιρείας. 

Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας ποσού € 26.445.450 

Ομολογίες Σειρά Α: Ποσό € 14.945.450 αφορά αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού, ο οποίος 
παρασχέθηκε για την κάλυψη των αναγκών της ΔΙΑΣ Α.Ε. σε συνέχεια υπογραφής της από 30.04.2015 συμφωνίας 
εξυγίανσης. 
Ομολογίες Σειρά Β: Ποσό € 11.500.000, που εκταμιεύτηκε εντός του 2016, αφορά κάλυψη αναγκών κεφαλαίου 
κίνησης της Εταιρείας. 

Οι βασικοί όροι του ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι: 
• Διάρκεια Α’ Σειρά Ομολογιών: 18 μήνες. 
• Διάρκεια Β’ Σειρά Ομολογιών: 6 μήνες. 
• Αποπληρωμή εφάπαξ στη λήξη της διάρκειας έκαστης Σειράς. 
• Το επιτόκιο και για τις δύο Σειρές Ομολογιών είναι: Euribor εξαμήνου + 4,25% περιθωρίου. 
Εξασφαλίσεις: 
• Σύμβαση ενεχύρου επί Απαιτήσεων από Ασφαλιστικές Συμβάσεις Αποθεμάτων. 
• Σύσταση πλασματικού ενεχύρου επί του εξοπλισμού (κλωβοί κλπ) των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας 
συνολικής αξίας ίσης με € 2.826.581 κατά την 30.4.2016. 
• Ενεχυρίαση απαιτήσεων της εταιρείας μέσω σύμβασης Factoring που τηρεί η εταιρεία ύψους € 3,5 εκ.  
•  Σύμβαση ενεχύρου επί Λογαριασμών. 
• Ενεχυρίαση επιταγών. 
• Σύμβαση Κυμαινόμενης Ασφάλειας επί Αποθεμάτων 
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Για το Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας συνολικής αξίας ποσού €100.000.000, κατά την 31/12/2016 ποσό € 
2.806.156 είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο. Η Εταιρεία Σελόντα έλαβε εντός του 2016 επιστολή συναίνεσης από τις 
συνεργαζόμενες τράπεζες για τη χρήση 2016 αναφορικά με την οφειλόμενη δόση του δανείου. Ειδικότερα, 
συμφωνήθηκε η παράταση της εξόφλησης του υπολοίπου της δόσης ποσού € 2.806.156  έως την 27/3/2025. 
Για το Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας ποσού € 26.445.450, κατά την 31/12/2016 ποσό € 11.260.001 είχε 
καταστεί ληξιπρόθεσμο. Η Εταιρεία Σελόντα έλαβε εντός του 2016 επιστολή συναίνεσης από τις συνεργαζόμενες 
τράπεζες για τη χρήση 2016 αναφορικά με την οφειλόμενη δόση του δανείου. Ειδικότερα, συμφωνήθηκε η 
παράταση της εξόφλησης του έως την 29/12/2017.  

27. Υποχρεώσεις Παροχών στο Προσωπικό 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, οι 
εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Αναφορικά με τις 
εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη 
υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που 
παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω 
συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20. Ο Όμιλος αναγνωρίζει ως υποχρέωση την 
παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί 
λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης: 

Η ανάλυση της υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία του Ομίλου και της Εταιρείας 
έχει ως ακολούθως: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών 2.065.517 1.388.795 1.937.535 1.388.795

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η ανωτέρω υποχρέωση ταξινομείτε ως μακροπρόθεσμη. 

Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης έχει ως εξής: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η Ιανουαρίου 1.388.796 1.365.950 1.388.795 1.138.987

Τρέχον κόστος απασχόλησης 78.264 120.785 60.653 90.503

Έξοδο τόκων 43.786 28.899 41.136 22.780

Τερματικές Παροχές / Επίδραση Περικοπής / Διακανονισμού 350.592 164.343 350.592 164.343

Eπανεκτίμηση - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από μεταβολές 

δημογραφικών και χρηματοοικονομικών παραδοχών 44.566 291.118 69.329 246.088

Παροχές πληρωθείσες -640.995 -282.005 -640.995 -273.905

Αποενσωμάτωση θυγατρικών 0 -300.294 0 0

Προσθήκες από εξαγορά Θυγατρικών Δία 132.484 0 0 0

Προσθήκες από απόκτηση ΔΙΑ 668.024 0 668.024 0

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 2.065.518 1.388.796 1.937.535 1.388.795

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως είναι τα παρακάτω: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 78.264 120.785 60.653 90.503

Κόστος προϋπηρεσίας 350.592 164.343 350.592 164.343

Kαθαρός τόκος  πάνω στην υποχρέωση παροχών 43.786 28.899 41.136 22.780

Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 472.643 314.027 452.381 277.626

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων είναι τα 

παρακάτω: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)  στην υποχρέωση 

λόγω χρηματοοικονομικών παραδοχών -131.658 -121.868

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)  στην υποχρέωση 

λόγω εμπειρίας 87.092 -291.118 52.539 -246.088

Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά 

έσοδα -44.566 -291.118 -69.329 -246.088

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων είναι το επιτόκιο προεξόφλησης 
και η αναμενόμενη μεταβολή των μισθών. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις επιδράσεις στην 
αναλογιστική υποχρέωση από τυχόν μεταβολές των εν λόγω παραδοχών. Συγκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζεται η επίδραση στην Παρούσα Αξία της Υποχρέωσης μίας μεταβολής του επιτοκίου προεξόφλησης 
κατά +0,5% ή -0,5% και την επίδραση στο Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης μίας μεταβολής του ρυθμού αύξησης 
μισθών κατά +0,5% ή -0,5%: 

Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές 

παραδοχές είναι : 

0,5% -0,5% 0,5% -0,5%

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών -169.059 173.387 -151.021 168.149

0,5% -0,5% 0,5% -0,5%

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών 158.008 -160.406 153.044 -142.491

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

Προεξοφλητικό επιτόκιο Προεξοφλητικό επιτόκιο

 

Οι κυριότερες παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης είναι οι εξής :  

31/12/2016 31/12/2015

Οι σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν  για την 

αποτίμηση είναι οι ακόλουθες:

Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 1,8% 2,0%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,0% 2,0%

Πληθωρισμός 2,0% 2,0%  

Οι παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκαν από τη Διοίκηση σε συνεργασία με ανεξάρτητο αναλογιστή που 

εκπόνησε την αναλογιστική μελέτη. 
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28. Έσοδα Επομένων Χρήσεων 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 968.175 1.784.788 968.175 1.784.788

Προσθήκες από εισφορά ΔΙΑ 2.533.743 0 2.272.039 0

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 170.530 459.519 0 459.519

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -173.618 -1.276.131 -118.955 -1.276.131

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 3.498.831 968.175 3.121.259 968.175

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν τα ποσά των επιχορηγήσεων – επιδοτήσεων επενδυτικών προγραμμάτων. 
Το ποσό των επιχορηγήσεων αποσβένεται ετησίως αναλόγως τον συντελεστή απόσβεσης των επιχορηγημένων 
παγίων επενδύσεων. 

29. Εμπορικοί και Άλλοι Πιστωτές 

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Προμηθευτές 19.577.840 41.192.164 17.180.349 40.715.381

Προκαταβολές πελατών 217.088 497.581 217.088 497.581

Επιταγές πληρωτέες 52.928.719 29.799.904 52.928.719 29.799.904

Σύνολο 72.723.648 71.489.649 70.326.156 71.012.866  

30. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των τα τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 9.183 266.813 9.183 73.350

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 699.742 577.265 577.265 577.265

Υποχρεώσεις από φόρους 919.613 1.098.881 646.634 988.440

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.628.539 1.942.960 1.233.082 1.639.055

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου κατά την 31/12/2016 παρατίθεται στην σημείωση 

40.2. 
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31. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Διάφοροι πιστωτές 783.566 148.575 2.161.462 1.378.871

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.458.697 720.335 1.368.810 720.335

Δεδουλευμένα έξοδα 1.386.048 1.052.161 1.098.606 733.523

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία 1.805.628 638.716 1.672.522 638.716

Σύνολο 5.433.939 2.559.786 6.301.399 3.471.445

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η αύξηση του κονδυλίου για την εταιρεία οφείλεται κατά μεγάλο μέρος σε οφειλόμενα ποσά για δόσεις 
συμμετοχών € 141 χιλ. Επίσης έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις προς προσωπικό και ασφαλιστικά ταμεία για τον 
Όμιλο και την Εταιρεία λόγω αύξησης του αριθμού προσωπικού. 

Σχετικά με τις οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών, αυτές αφορούν τα κάτωθι: 

• Στις 16/12/2016 η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Βίλλα Πρεσσιέ αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 154.000, εκ των οποίων τα € 35.112 δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την 
31/12/2016.  

• Στις 16/12/2016 η Γενική Συνέλευση της εταιρείας  AQUAVEST αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση 
μετοχικού κφαλαίου ύψους € 363.000 εκ των οποίων τα € 37.035 δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την 
31/12/2016. 

• Στις 16/12/2016 η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ αποφάσισε να προχωρήσει σε 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 201.000 εκ των οποίων τα € 69.411 δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την 
31/12/2016. 

32. Κύκλος Εργασιών 

Η ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2016 και το 2015 έχει ως ακολούθως : 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Πωλησεις Βιολογικών Προιόντων 154.626.950 112.921.928 146.971.468 112.897.183

Πωλήσεις Ιχθυοτροφών 10.287 6.515.177 10.287 426.492

Πωλήσεις Εμπόρευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 12.731.896 29.253.044 22.767.156 27.051.825

Πωλήσεις Υπηρεσιών 152.932 638 208.335 21.085

Σύνολο 167.522.064 148.690.787 169.957.246 140.396.585

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο για το 2016 παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 13% ανερχόμενος σε €168 εκ. έναντι  
€149 εκ. της προηγούμενης περιόδου, ενώ για την Εταιρεία παρουσίασε αύξηση 21% ανερχόμενος σε €170 εκ. 
έναντι €140 εκ. της προηγούμενης περιόδου.  

Στον Όμιλο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση είχαμε  αύξηση της αξίας των πωλήσεων ιχθύων, που αποτελούν 
τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου (90% του συνολικού τζίρου)  κατά 27,1% που οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των ποσοτήτων πωλήσεων κατά 31,6%. Η εταιρία με την εφαρμογή νέας εμπορικής πολιτικής και την 
επανατοποθέτηση των προϊόντων (repositioning) σε νέες αγορές,  πέτυχε τη σημαντική αύξηση των 
όγκων/ποσοτήτων πωλήσεων (+31,6%). Η μεσοσταθμική τιμή πώλησης ιχθύων μειώθηκε κατά 3,3% έναντι της 
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προηγούμενης χρονιάς κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης της τιμής της τσιπούρας οφειλόμενης στον έντονο 
ανταγωνισμό των Τούρκων παραγωγών. 

Οι πωλήσεις γόνου σε τρίτους πελάτες μειώθηκαν σε τεμάχια κατά 3,7%.  

Οι πωλήσεις τροφών μειώθηκαν οφειλόμενες κυρίως στην από-ενσωμάτωση της θυγατρικής Περσεύς και την 
ενοποίηση της με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (από την 24.11.2015) αλλά και στη μείωση πωλήσεων α & β υλών 
στην ΔΙΑΣ ΑΕ στα πλαίσια της ομαλοποίησης της παραγωγικής της διαδικασίας. Oι πωλήσεις τροφών για το 2016 
ανήλθαν σε € 3 εκατ., ενώ το 2015 σε € 17 εκατ.  

33. Κόστος πωληθέντων Εμπορευμάτων και υπηρεσιών και Κόστος Αναλώσεων Α΄& Β΄υλών 

Τα κόστη αναλωθέντων και πωληθέντων εμπορευμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας παρατίθενται στον κάτωθι 
πίνακα: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Πωλησεις Βιολογικών Προιόντων 154.626.950 112.921.928 146.971.468 112.897.183

Πωλήσεις Ιχθυοτροφών ιδιοπαραγωγής 10.287 6.515.177 10.287 426.492

Πωλήσεις Εμπόρευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 12.731.896 29.253.044 22.767.156 27.051.825

Πωλήσεις Υπηρεσιών 152.932 638 208.335 21.085

Σύνολο 167.522.064 148.690.787 169.957.246 140.396.585

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η μείωση των πωλήσεων εμπορευμάτων κατά 56% οφείλεται στην διακοπή των πωλήσεων τροφών (εμπορία) 
προς τον Όμιλο ΔΙΑΣ μετά την εξαγορά του Ενεργητικού της και την ενσωμάτωση των θυγατρικών της. 

Η μείωση των πωλήσεων ιχθυοτροφών ιδιοπαραγωγής κατά 99% οφείλεται στην μη συμπερίληψη πωλήσεων 
ιχθυοτροφών λόγω της ενσωμάτωσης της Περσεύς ΑΒΕΕ για το 2016 μέσω της ενοποίησης με την καθαρή θέση 
(από το τέλος του 2015) έναντι της ολικής ενοποίησης έως την 24/11/2015. 

Η μεταβολή /αύξηση  στο κόστος αναλώσεων Α & Β υλών σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο για την Εταιρεία 
σε ποσοστό 18% και τον Όμιλο 42% οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων αναλώσεων των τροφών λόγω της 
αύξησης του ιχθυοπληθυσμού που διαχειρίζεται η Εταιρεία και ο Όμιλος μετά την εισφορά της ΔΙΑΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και των θυγατρικών αυτής.  

34. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Οι Αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Μισθοί και ημερομίσθια 18.792.303 12.753.956 16.843.641 11.273.513

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 3.966.793 2.668.518 3.713.935 2.457.266

Λοιπά έξοδα προσωπικού 353.262 410.926 337.357 398.023

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 428.857 554.846 411.245 554.846

Αποζημιώσεις απόλυσης 10.000 10.000 10.000 10.000

Σύνολο κόστους εργαζομένων 23.551.214 16.398.246 21.316.177 14.693.648

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ο αριθμός του προσωπικού, και αναλόγως τα σχετικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, αυξήθηκαν σημαντικά 
μετά την εισφορά του απασχολούμενου προσωπικού της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και των θυγατρικών αυτής, στο 
εργατικό δυναμικό του Ομίλου Σελόντα.  
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Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τον Ομιλο και την Εταιρεία αναλύεται κάτωθι: 

Μέσος αριθμός εργαζομένων

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Ημερομίσθιοι 809 506 734 492

Μισθωτοί 393 216 362 212

ΣΥΝΟΛΟ 1.202 722 1.096 704

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

35. Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων 

Οι αμοιβές και παροχές τρίτων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Αμοιβές τρίτων (ελευθ. και μη επαγγ. κτλ) 4.211.389 4.337.291 4.048.640 3.872.810

Αμοιβές ορκωτών για υποχρεωτικό έλεγχο 115.593 92.500 74.000 87.000

Αμοιβές για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσεως 14.200 14.500 14.200 14.500

Αμοιβές λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών 402.773 242.327 402.773 119.250

Λοιπές προμήθειες τρίτων 3.263.748 1.606.660 3.263.748 1.606.660

Επεξεργασίες και έξοδα από τρίτους 1.781.043 1.678.395 1.781.043 1.318.762

Έξοδα τεχνικής υποστήριξης 3.475.304 3.805.781 3.475.304 4.098.928

Ηλεκτρικό ρεύμα 2.257.335 2.140.711 2.181.692 1.703.299

Ύδρευση 126.276 92.067 115.973 83.190

Τηλεπικοινωνίες 111.919 118.367 103.938 104.964

Ενοίκια 1.058.378 1.119.307 1.013.989 770.260

Ασφάλιστρα 2.099.041 1.638.145 1.988.927 1.559.129

Επισκευές & συντηρήσεις 2.723.547 1.720.681 2.445.933 1.416.855

Λοιπά έξοδα 9.000 56.642 0 0

Σύνολο 21.649.547 18.663.375 20.910.158 16.755.608

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι αμοιβές και παροχές τρίτων έχουν αυξηθεί για τον Όμιλο και την Εταιρεία κυρίως λόγω της αύξησης των 
προμηθειών σε τρίτους για προώθηση πωλήσεων και των επεξεργασιών από τρίτους, γεγονότα που συνάδουν με 
την αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας. Ταυτόχρονα, έχουν αυξηθεί οι επισκευές και συντηρήσεις καθώς και τα 
ασφάλιστρα .  
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36. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

Τα υπόλοιπα των συγκεκριμένων λογαριασμών εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 524 127.402 451 41.224

Τόκοι Πελατών 1.641 0 1.641 0

Σύνολο 2.165 127.402 2.093 41.224

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Τόκοι & έξοδα δανειακών υποχρεώσεων -6.627.745 -7.881.500 -6.379.520 -5.990.205

Τόκοι από προεξόφληση δανείων στο 

αναπόσβεστο κόστος -1.025.363 -326.248 -1.025.363 -326.248

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών -9.582 -10.373 -9.582 -10.373

Λοιπά Τραπεζικά έξοδα -246.889 -47.764 -244.764 -45.944

Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης 

υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία -43.786 -28.899 -41.136 -22.780

Τόκοι σταθερού επιτοκίου 0 -49.600 0 -49.600

Τόκοι Factoring -392.655 0 -392.655 0

Σύνολο -8.346.021 -8.344.384 -8.093.022 -6.445.150

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

37. Άλλα λειτουργικά Έσοδα & Έξοδα 

Τα υπόλοιπα των συγκεκριμένων λογαριασμών των Λοιπών Εσόδων/Εξόδων του Ομίλου και της Εταιρείας 
εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Άλλα λειτουργικά Έσοδα 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 1.837.168 136.813 577.286 167.502

Λοιπά έσοδα και παρεπόμενων ασχολιών 145.934 98.116 112.924 58.570

Συν/κές διαφορές πιστωτικές 76.009 185.913 76.009 185.913

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 108.872 6.001 108.524 0

Έκτακτα κέρδη 62.716 22.842 57.716 22.842
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων 86.530 203.558 86.530 37.631

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 470.051 1.151.117 468.871 1.054.918

Σύνολο 2.787.280 1.804.360 1.487.860 1.527.376

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Άλλα λειτουργικά Έξοδα 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Έκτακτα -Ανόργανα έξοδα -219.960 -126.142 -190.555 -115.604

Συν/κές διαφορές χρεωστικές -312.430 -142.218 -312.430 -142.218

Έκτακτες ζημιές -756.481 -638.681 -756.481 -638.618

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων -407.477 -283.615 -399.174 -241.018

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -950.926 -2.540.087 -950.926 -2.040.465

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως -2.647.273 -3.730.743 -2.609.565 -3.177.923

Άλλα λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα) 140.007 -1.926.383 -1.121.705 -1.650.547  
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Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα έχουν μειωθεί κατά € 39 χιλ. (3%) για την Εταιρεία , να σημειωθεί όμως ότι υπάρχει 
σημαντική αύξηση των εσόδων από επιχορηγήσεις. Στο Όμιλο αντιθέτως τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα έχουν 
αυξηθεί κατά € 982 χιλ. παρά την μείωση που έλαβε χώρα στην μητρική, κυρίως λόγω επιχορηγήσεων και λοιπών 
λειτουργικών εσόδων.  

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα για την Εταιρεία έχουν μειωθεί κατά € 568 χιλ. (18%) κυρίως λόγω μείωσης του 
σχηματισμού πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων κατά € 1 εκ. Αντιθέτως έχουν αυξηθεί τα έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων κατά € 158 χιλ. και και οι χρεωστικές συνναλαγματικές διαφορές κατά € 170 χιλ. Στον Όμιλο τα λοιπά 
λειτουργικά έξοδα έχουν επίσης μειωθεί κατά € 1 εκ, κυρίως λόγω μείωσης του σχηματισμού πρόβλεψης 
επισφαλών απαιτήσεων κατά € 1,5 εκ. 

38. Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων 

Το Αποτέλεσμα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Αποτέλεσμα από εισφορά ΔΙΑ 1.049.656 0 6.520.123 0

Ζημιές απομείωσης στην Εύλογη αξία Επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση και 

ζημιές αποτίμησης στην Εύλογη αξία Χρηματοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 0 -158.541 0 0

Ζημιά από αλλαγή μεθόδου ενοποίησης Περσεύς -6.962.662 0 0

Κέρδη από την αποτίμηση «Επενδύσεις Κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς» 56.727 51.651 56.727 51.651

Διαγραφή συμμετοχών σε θυγατρικές 0 0 -192.277 0

Εκκαθάριση συμμετοχών -7.965 0 -9.000 0

Σύνολο 1.098.418 -7.069.553 6.375.573 51.651

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η εισφορά του ΔΙΑ έχει ως αποτέλεσμα να λογιστεί έσοδο € 6,5 εκ. για την Εταιρεία και € 1,050 εκ. για τον Όμιλο,  
όπως αναλύεται και στην §4. Το έσοδο από την αποτίμηση των χρεογράφων τόσο για την εταιρεία όσο για τον 
όμιλο ανέρχεται σε € 56,7 χιλ.(αφορά τα χρεόγραφα του Νηρέα), ενώ από την εκκαθάριση της συμμετοχής στην 
Κ/ξία Μαρμάρι δημιουργείται ζημιά € 9χιλ. για την Εταιρεία και € 7,9 χιλ. για τον Όμιλο. Στα επενδυτικά 
αποτελέσματα της Εταιρείας περιλαμβάνεται και ζημιά € 192 χιλ. από την μερική απομείωση της συμμετοχής που 
κατέχει η Εταιρεία στα Καταδυτικά Πάρκα ΑΕ (αναφορά §13). 

39. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος, όπως και ο αναβαλλόμενος φόρος έχουν υπολογιστεί επί των κερδών προ φόρων της 
Εταιρείας  ή της κάθε θυγατρικής του Ομίλου  και αναλύεται, ως εξής για τον όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα: 
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31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Τρέχον έξοδο φόρου 0 1.151.385 0 0

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 378.727 0 184.519

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 4.585.118 -373.204 3.774.366 62.556

Σύνολο φόρου εισοδήματος συνεχιζόμενης δραστηριότητας 4.585.118 1.156.909 3.774.366 247.075

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 7.002.199 -10.350.180 12.561.581 -4.148.642

Συντελεστής Φόρου 29% 29% 29% 29%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 2.030.638 -3.001.552 3.642.858 -1.203.106

Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε 

φορολογία

 - Συμψηφισμός λόγω σωρευμένων ζημιών προηγούμενων 

χρήσεων
-962.698 789.549 -803.427 770.221

 - Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλ.φορολ.απαίτ.
235.691 -277.237 0 0

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς 

σκοπούς

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 3.352.645 4.080.055 1.112.828 1.163.822

 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή 0 -807.405 0 -707.017

 - Διαφορές φόρου προηγούμενων χρήσεων 0 378.727 0 184.519

 - Επίδραση από διαφορές φορολογικών συντελεστών θυγατρικών 

εξωτερικού
7.135 1.999 0 0

 - Λοιπά -78.293 -7.228 -177.893 38.636

Σύνολο φόρου συνεχιζόμενων και διακοπεισών 

δραστηριοτήτων)
4.585.119 1.156.908 3.774.366 247.075

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε € Ποσά σε €

 

40. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

40.1. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Ο Όμιλος 
σχηματίζει προβλέψεις στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετικά με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, όταν είναι 
πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό αυτό μπορεί να 
εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν 
χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ή της Εταιρείας, ή 
στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους.  
Δεν υπάρχουν δηλαδή επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας ή και του Ομίλου, καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
λειτουργία τους.  

40.2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013, η Εταιρεία και οι εταιρείες του ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείται 
στην Ελλάδα, με εξαίρεση την θυγατρική κατά τα έτη αυτά εταιρεία Περσεύς ΑΒΕΕ, δεν έχουν αποδεχθεί το 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 
5 Ν. 2238/1994 και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις. Για τις χρήσεις 2011 έως και 
2014 για τη θυγατρική κατά τα έτη αυτά Περσεύς ΑΒΕΕ που είχε υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
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Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994 και του άρθρου 65Α 
παρ.1 του Ν4174/2013 εξεδόθησαν εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία και οι εταιρίες του Ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείται στην Ελλάδα, 
είχαν αρχικώς αποδεχθεί τον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. Ο εν λόγω έλεγχος ολοκληρώθηκε και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
εξεδόθη με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη – με θέμα έμφασης. Αναφέρεται ειδικότερα, ότι την 18/06/2015 
εκδόθηκε η ΠΟΛ 1124/2015 που εξαιρεί από το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τις 
ανώνυμες εταιρείες των οποίων, αν και οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, τα ακαθάριστα 
έσοδα τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των €150χιλ. ετησίως. Ως αποτέλεσμα, ανακλήθηκε η ανάθεση του 
φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2014 στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές των θυγατρικών εταιριών AQUAVEST 
A.E., ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε., ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ, και ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, καθώς τα ακαθάριστα έσοδα 
τους για το 2014 και 2015 είναι μικρότερα από €150χιλ. 

Για να θεωρηθεί η χρήση 2011 περαιωμένη φορολογικά, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του 
άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Για τις χρήσεις 2012 και μετέπειτα, από τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από 
Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων επιλέγονται για έλεγχο 
υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του N. 4174/2013, όπως ισχύει. Ο εν λόγω έλεγχος δύναται 
να πραγματοποιηθεί εντός του χρόνου που ισχύει το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων 
προσδιορισμού φόρου. 

Για τη χρήση 2015 οι Εταιρείες του Ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείται στην Ελλάδα και αναμένεται 
να έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των €150χιλ., ήτοι η μητρική εταιρεία, αποδέχτηκε τον φορολογικό 
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. Ο εν 
λόγω έλεγχος ολοκληρώθηκε και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό εξεδόθη με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 
– με θέμα έμφασης. 

Για τη χρήση 2016 οι Εταιρείες του Ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείται στην Ελλάδα και αναμένεται 
να έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των €150χιλ., έχουν αποδεχθεί τον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. Ο εν λόγω έλεγχος βρίσκεται 
σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

Την 19/11/2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ από 
τις Αρμόδιες Αρχές για τις διαχειριστική χρήση του 2010. Από τον έλεγχο προέκυψε επιπλέον φόρος € 29.251 από 
την φορολογία εισοδήματος καθώς και επιβαρύνσεις από λοιπές έμμεσες φορολογίες (ΚΒΣ, λοιποί φόροι και τέλη) 
ποσού € 35.101. 

Η εταιρεία ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ ήταν αδρανής από το 2013 και την 7/3/2016 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης την εταιρεία, γι αυτόν τον 
λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται στον κάτωθι πίνακα. 

Την 11/03/2016 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας AQUAVEST ΑΕ από τις Αρμόδιες Αρχές για τις 
διαχειριστικές χρήσεις 1998-1999. Από τον έλεγχο προέκυψε επιπλέον φόρος € 130.365 από την φορολογία 
εισοδήματος καθώς και επιβαρύνσεις από λοιπές έμμεσες φορολογίες (ΚΒΣ, λοιποί φόροι και τέλη) ποσού € 
63.843. 
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Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό των προβλέψεων, για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου, που αναγνώρισε ο Όμιλος και η Εταιρεία στις οικονομικές τους καταστάσεις για 
ενδεχόμενες φορολογικές διαφορές ανέρχεται σε €699χιλ και  € 577 χιλ. αντίστοιχα. 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών του Ομίλου: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανέλεγκτες Φορολογικά 

Χρήσεις

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 2008-2013

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΑΕ 2010-2011

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ -

FISH FILLET AE 2010-2011

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ 2010

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΕ 2010

AQUAVEST A.E. 2010-2016

AQUANET A.E. 2012-2013, 2015-2016

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. 2010-2016

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ 2010-2016

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 2010-2016

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD -

ΠΟΑΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ 2015-2016

ΠΟΑΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ 2015-2016

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ 2009-2010

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι 2010-2016

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ 2011-2013

BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. 2011-2016

ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ 2010

ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2010

ΝΙΜΟΣ ΑΕ 2010

ΡΟΔΟΜΑΡ ΑΕ 2010

ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ ΑΕ 2015-2016

ASTIR INTERNATIONAL SLR -

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ ΙΚΕ 2016

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΚΕ 2016  

40.3. Δεσμεύσεις, Εγγυήσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2016 είχαν συνάψει συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης οι οποίες λήγουν 
σε διάφορες ημερομηνίες έως και το 2036. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων 
βάσει μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως ακολούθως για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα: 
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Προς εξασφάλιση του δανεισμού του Ομίλου έχουν γραφεί οι κάτωθι εξασφαλίσεις: 

Οι εξασφαλίσεις για τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας συνολικού ποσού € 136,4 εκ. είναι οι ακόλουθες: 

(i) Κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της Εταιρείας 
ποσού €80 εκ. 
(ii) Πλασματικό Ενέχυρο α’ τάξης επί του συνολικού εξοπλισμού (κλωβών και πλωτών μέσων) κυριότητας της 
Εταιρείας ποσού €5 εκ.  
(iii) Ενέχυρο α’ τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση του συνόλου των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας. 
(iv) Ενέχυρο α’ τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τις συμβάσεις 
ασφάλισης, υφιστάμενες και μελλοντικές, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο των 
εξασφαλίσεων που αναφέρονται υπό στοιχεία (i) και (ii) στοιχείων  
(v) Προσημείωση υποθήκης α’ τάξης και σειράς επί του συνόλου των ακινήτων κυριότητας της εταιρείας και 
των θυγατρικών της, για ποσό που ισούται με ποσοστό 120% του ποσού του Ομολογιακού Δανείου 100 εκ. πλέον 
τόκων και εξόδων, του κεφαλαίου εγγραφόμενου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλίζοντος και τους πέραν του 
ποσού της εγγραφής τόκους κατ' άρθρον 1289 ΑΚ.  
(vi) Ενέχυρο α΄τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση κάθε είδους απαιτήσεων οι οποίες απορρέουν από το σύνολο 
των συμβάσεων ασφάλισης, υφιστάμενων και μελλοντικών, αναφορικά με τα ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο 
των προσημειώσεων υποθήκης που αναφέρονται υπό στοιχείο (v) ανωτέρω. 
(vii) Εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια / ενέχυρο α΄τάξης επί του συνόλου των μετοχών κυριότητας 
της Εταιρείας και εκδόσεως των θυγατρικών εταιριών της και συγκεκριμένα επί των μετοχών των εταιριών 
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ, ΑΚΟΥΑΝΕΤΑ.Ε., AQUAVEST Α.Ε, ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
Α.Ε.,. Επιπλέον, συστάθηκε εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια / ενέχυρο α΄ τάξης και επί των μετοχών 
κυριότητας της «AQUAVESTΑ.Ε.», ήτοι επί των μετοχών των εταιριών ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. και ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 
Α.Ε 
(viii) Ενέχυρο α΄ τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση επί των απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τις 
συμβάσεις κατάθεσης επί του τραπεζικού λογαριασμού ή τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρείται ή 
τηρούνται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων,  
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(ix) Σύσταση ναυτικών υποθηκών / πλασματικών ενεχύρων στα πλωτά μέσα (σκάφη) της Εταιρείας. 
(x) Ενέχυρο α’ τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από την σύμβαση 
διαχείρισης απαιτήσεων που έχει συνάψει με την ABC Factors, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, ανανεώνεται, 
αντικαθίσταται και ισχύει.  
(xi) Ενέχυρο α΄ τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση του συνόλου των απαιτήσεων της Εταιρείας κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου για επιστροφή και είσπραξη Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  
(xii) Πλασματικό ενέχυρο επί εξοπλισμού (κλωβοί, δίχτυα, υλικά αγκυροβολίου) προς εξασφάλιση του 
συνόλου των υποχρεώσεων από το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους € 26,4 εκατ. 
(xiii) Πλασματικό κυμαινόμενο ενέχυρο επί ιχθυοπληθυσμού, βιομάζας, γόνου αξίας € 30.827.060 προς 
εξασφάλιση του συνόλου των υποχρεώσεων από το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους € 26,4 εκατ. 
(xiv) Ενεχυρίαση απαιτήσεων μέσω σύμβασης Factoring που τηρεί η εταιρεία ύψους € 3,5 εκ. από το κοινό 
ομολογιακό δάνειού ψους € 26,4 εκατ. 

Για δάνεια που εισφέρθηκαν από τη ΔΙΑΣ: 
i. Έχει παρασχεθεί υπέρ της Eurobank κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί των βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων των μονάδων Αγ. Σεραφείμ, Βουρλιά, Πλατειά συνολικού ποσού 17.000.000  
ii. Έχει εγγραφεί Α, Β και Γ προσημείωση υποθηκών επί ακινήτων που εισφέρθηκαν ποσού € 7,3 εκατ. Υπέρ 
της ALPHA BANK για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 
iii. Έχουν εγγραφεί Α και Β προσημείωση υποθηκών ποσού € 8,4 εκατ. Υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για 
εξασφάλιση τραπεζικών δανείων επί ακινήτων που εισφέρθηκαν  και κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί των 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ποσού € 7 εκατ. 

 
Οι εξασφαλίσεις για πιστωτές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 
i. Κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της Εταιρείας ποσού 
έως €5 εκ. 
ii. Για υποχρεώσεις που εισφέρθηκαν από τη ΔΙΑΣ έχει εγγραφεί Γ’ προσημείωση επί ακινήτου ποσού € 4 
εκατ. υπέρ της BIOMAR. 
 

Οι εξασφαλίσεις για τα ομολογιακά δάνεια των θυγατρικών, ύστερα από την εισφορά του Ομίλου ΔΙΑΣ συνολικού 
ποσού € 11,9 εκατ. είναι οι ακόλουθες: 
i. Κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε. συνολικού ποσού € 10 εκατ. 
ii. Κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της ΣΠΑΡΦΙΣ 
Α.Ε. συνολικού ποσού € 3 εκατ. 

Οι εξασφαλίσεις για πιστωτές των θυγατρικών, ύστερα από την εισφορά του Ομίλου ΔΙΑΣ είναι οι ακόλουθες: 

i. Ενεχυρίαση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της ΝΙΜΟΣ συνολικού ποσού € 7 εκατ. υπέρ 
της εταιρείας BIOMAR. 
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41. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν  ως εξής : 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Έσοδα

Θυγατρικές 0 0 5.890.777 67.213

Συγγενείς 321.418 232.429 321.418 232.429

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 0 59 0 59

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 184 45.085 184 45.085

Μετόχους (Τράπεζες) 525 32.192 451 32.192

Σύνολο 322.127 309.765 6.212.831 376.978

Έξοδα 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Θυγατρικές 0 0 10.080.738 43.920.744

Συγγενείς 41.839.207 4.983.794 41.839.207 4.983.794

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 643.870 1.890.300 363.577 868.465

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 11.449 283.520 11.449 283.520

Μετόχους (Τράπεζες) 7.277.809 6.160.991 7.026.522 6.160.991

Σύνολο 49.772.336 13.318.605 59.321.492 56.217.514

Απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Θυγατρικές 0 0 21.730.130 1.394.620

Συγγενείς 5.150 393.839 5.150 393.839

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0

Κοινοπραξίες 496.434 493.264 496.434 493.264

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 226 213.758 226 213.758

Μετόχους (Τράπεζες) 9.490.531 5.624.817 9.125.626 5.570.512

Σύνολο 9.992.341 6.725.677 31.357.565 8.065.993

Υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Θυγατρικές 0 0 1.496.001 181.058

Συγγενείς 34.093.525 37.589.756 34.093.525 37.589.756

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 50.604 82.911 50.604 82.911

Κοινοπραξίες 16.898 20.841 16.898 20.841

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 26.067 64.153 26.067 64.153

Μετόχους (Τράπεζες) 170.612.656 117.267.052 158.468.033 117.267.052

Σύνολο 204.799.750 155.024.713 194.151.128 155.205.771

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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 (*) Σημειώνεται πως τα συγκριτικά ποσά που αφορούν τη χρήση του 2015 έχουν αναμορφωθεί σε σχέση με αυτά 
που είχαν δημοσιοποιηθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2015. Σχετική αναφορά στη § 7 των 
Οικονομικών Καταστάσεων 

Τέλος, οι συναλλαγές (αμοιβές) των διευθυντικών στελεχών που ταυτόχρονα είναι και μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Αμοιβές & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 254.477 1.092.335 157.486 70.500

Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές 389.394 797.965 206.091 797.965

643.870 1.890.300 363.577 868.465

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή πιστώσεις προς τα βασικά διοικητικά στελέχη της και τα λοιπά 
πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 

Οι παρακάτω συναλλαγές και τα υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές της Μητρικής Σελόντα με τις θυγατρικές 
αυτής. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα αυτά, έχουν απαλείφει κατά τη διαδικασία της ολικής ενοποίησης: 

Οι παρακάτω συναλλαγές και τα υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές της Μητρικής Σελόντα με τις συγγενείς 
αυτής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ 2.812.459 3.894.841 5.582.622 0

ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ Αν.ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εΤ. 2.019.661 5.772.611 12.510.347 0

ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ 1.040.658 413.286 2.882.753 0

ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ 3.000 0 6.537 0

INTERNATIONAL AQUATECH LTD 0 0 0 25.228

AQUAVEST Α.Ε. - ΕΠΕΝ. ΥΔΑΤ/ΩΝ 3.000 0 363.000 37.035

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. 0 0 18.843 155.830

AQUANET Α.Ε. 0 0 3.089 1.173.384

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. 3.000 0 201.000 69.411

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ Α.Ε. 3.000 0 154.000 35.112

ΠΟΑΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3.000 0 3.720 0

ΠΟΑΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.000 0 3.720 0

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ 0 0 105 0

ΠΟΑΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0 0 393 0

Σύνολο 5.890.777 10.080.738 21.730.130 1.496.001

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2016
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΣΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0 41.727.956 0 34.073.025

BLUE FIN TUNA HELLAS A.E. 0 11.449 0 26.067

BLUE FIN TUNA HELLAS ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 184 0 226 0

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ - ΖΩΟΝΟΜΗΑΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 0 0 496.434 0

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. - ΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. 0 0 0,00 16.898

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε. 321.418 111.251 5.150 20.500

ΜΕΛΗ ΔΣ 0 363.577 0 50.604

ΜΕΤΟΧΟΥΣ (Τράπεζες) 451 7.026.522 9.125.626 158.468.033

Σύνολο 322.053 49.240.755 9.627.435 192.655.127

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2016

 

Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή πιστώσεις προς τα βασικά διοικητικά στελέχη της και τα λοιπά 
πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 

42. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών μετά από φόρους και μη 
ελεγχουσών συμμετοχών στο μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών.  

Κέρδή Ανά Μετοχή Από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής 1.820.168 -12.659.147 8.787.215 -4.395.717

Αριθμός Μετοχών 232.383.768 204.235.184 232.383.768 204.235.184

Κέρδη ανα μετοχή 0,0078 -0,0620 0,0378 -0,0215

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

43. Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Ο Όμιλος την 31/12/16, κατέχει «Επενδύσεις κατεχόμενες για Εμπορικούς Σκοπούς», που αποτελούνται από 
μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αξία αυτών την 31/12/16 ανέρχεται σε € 110 χιλ. (αναφορά 
σημ.21). Τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και κατατάσσονται 
στο επίπεδο 1, με βάση τη τεχνική αποτίμησης τους.  
Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ομίλου 
και της Εταιρίας προσεγγίζει την λογιστική αξία τους: 

•           Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες  
•           Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές  
•           Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  
•           Δανεισμός / Τραπεζικές υποχρεώσεις 
•           Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση σε επίπεδα των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού του Ομίλου που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 31/12/2016 και 
31/12/2015: 
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Ποσά σε € Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Ενσώματα πάγια

-Οικόπεδα 8.464.998 8.464.998

-Κτίρια και εγκαταστάσεις 23.746.832 23.746.832

-Μηχανήματα 17.694.916 17.694.916

-Μεταφορικά Μέσα 3.938.873 3.938.873

Επενδύσεις σε ακίνητα

-Ακίνητα στην Ελλάδα  - 0 8.624.000 8.624.000

Βιολογικά Αποθέματα

Γόνος 15.081.782 15.081.782

Ιχθύδια 0-340 70.554.416 70.554.416

Ιχθύδια 340+ 64.566.373 64.566.373

Σύνολο μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού
 - 79.648.155 133.024.035 212.672.189

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς 31/12/2016

 

Ποσά σε € Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Ενσώματα πάγια

-Οικόπεδα 2.254.064 2.254.064

-Κτίρια και εγκαταστάσεις 11.953.381 11.953.381

-Μηχανήματα 9.989.863 9.989.863

-Μεταφορικά Μέσα 2.873.956 2.873.956

Επενδύσεις σε ακίνητα

-Ακίνητα στην Ελλάδα 0 0 9.002.000 9.002.000

Βιολογικά Αποθέματα

Γόνος 13.696.584 13.696.584

Ιχθύδια 0-340 63.426.917 63.426.917

Ιχθύδια 340+ 46.454.803 46.454.803

Σύνολο μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού
0 60.151.387 99.500.181 159.651.568

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της προηγούμενης περιόδου αναφοράς 31/12/2015

 

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητο Ορκωτό Εκτιμητή την 
31/12/2016. Οι αποτιμήσεις ακινήτων που διενεργήθηκαν με τη συγκριτική μέθοδο βασίζονται στη συλλογή 
στοιχείων είτε από πραγματικές πρόσφατες μεταβιβάσεις πανομοιότυπων ακινήτων στην συγκεκριμένη περιοχή 
είτε με έρευνα της κτηματαγοράς σε συνεργασία με μεσίτες και σύγκριση των στοιχείων με το εκτιμώμενο. Στην 
περίπτωση γηπεδικών εκτάσεων που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον, για τον προσδιορισμό της αξίας γης 
χρησιμοποιείται και η Μέθοδος Αξιοποίησης (υπολειμματική). Με τη μέθοδο αυτή υπολογίζεται η αξία της 
αδόμητης γης, με βάση ένα θεωρητικό σενάριο κατασκευής ενός κτιρίου, που θα έχει τη χρήση και τις 
προδιαγραφές που κυριαρχούν στην περιοχή που βρίσκεται το προς εκτίμηση οικόπεδο. Η ημερομηνία 
αναπροσαρμογής ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2016 και οι εύλογες αξίες βασίζονται στις αποτιμήσεις που 
διενεργήθηκαν από τον ανεξάρτητο εκτιμητή.  

Για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, σε τακτική βάση, 
ο Όμιλος καθορίζει εάν έχουν επέλθει μεταβιβάσεις μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας με την εκ νέου 
αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση (με βάση τα στοιχεία του χαμηλότερου επιπέδου που είναι σημαντικά για την 
επιμέτρηση της εύλογης αξία ως σύνολο) στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μετακινήσεις μεταξύ των επιπέδων. 
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44. Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων 

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της 
αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στη συνέχεια αφορούν 
στους σημαντικούς παράγοντες, που είναι γνωστοί και συγκεκριμένοι για τον Όμιλο. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί 
του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή δεν θεωρούνται ουσιώδεις, μπορούν επίσης να επιδράσουν δυσμενώς στην 
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Σημειώνεται, επίσης, ότι η σειρά παράθεσης των 
κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα επέλευσης 
καθενός από αυτούς. Η Διοίκηση του Ομίλου με τα τμήματα διαχείρισης των ανωτέρω κινδύνων, στοχεύει στον 
περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να 
προκύψει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές 
του κόστους και των πωλήσεων. Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, 
επενδυτικές ή λειτουργικές δραστηριότητές του. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δάνεια, 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές, λογαριασμούς προεξόφλησης απαιτήσεων (factoring) και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται 
σημαντικά από τους επιβαλλόμενους ελέγχους κεφαλαίων (Capital Controls) καθώς και το μακροοικονομικό και 
χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα.  

44.1. Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία 
δεν επαρκούν για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία λήξης τους. Η συνετή διαχείριση 
του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων 
διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για κάλυψη του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης.  

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η κρίση ρευστότητας τόσο στο τραπεζικό 
σύστημα όσο και στην οικονομία γενικότερα αλλά και ο έντονος διεθνής και εγχώριος ανταγωνισμός, 
δημιούργησαν προβλήματα ρευστότητας στον Όμιλο, παρά το γεγονός ότι το προϊόν είναι εξαγώγιμο κατά 85-
90%. Τα προβλήματα ρευστότητας κατά τα τελευταία έτη οξύνθηκαν από την καθυστέρηση καταβολής 
επιστροφών ΦΠΑ από το Δημόσιο. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση τις ανάγκες ρευστότητας (Cash-flow) και παρακολουθεί συνεχώς την 
ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με στόχο την επίτευξη της άριστης ισορροπίας και την 
ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων κεφαλαίων κίνησης. 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία το 2016 παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 
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Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 0 έως 6 μήνες 6 μήνες - 1 έτος 2 έτη - 5 έτη Άνω από 5 έτη Σύνολο

Δάνεια μακροπρόθεσμα 0 0 55.434.628 75.986.834 131.421.462

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 1.314.594 2.807.717 0 0 4.122.311

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 4.459.287 30.669.412 35.128.698

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 72.430.868 4.530.913 1.195.805 0 78.157.586

78.204.748 38.008.042 56.630.433 75.986.834 248.830.057

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 0 έως 6 μήνες 6 μήνες - 1 έτος 2 έτος - 5 έτη Άνω από 5 ετη Σύνολο

Δάνεια μακροπρόθεσμα 0 0 55.422.879 64.053.958 119.476.837

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 1.314.594 2.547.903 0 0 3.862.497

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 4.459.287 30.669.412 0 0 35.128.698

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 70.900.837 4.530.913 1.195.805 0 76.627.555

76.674.717 37.748.228 56.618.684 64.053.958 235.095.587

Όμιλος

Εταιρεία

 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία το 2015 παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 0 έως 6 μήνες 6 μήνες - 1 έτος 2 έτη - 5 έτη Άνω από 5 έτη Σύνολο

Δάνεια μακροπρόθεσμα 0 0 48.157.911 53.694.416 101.852.327

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 3.326.250 7.648.098 0 0 10.974.348

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 0 4.454.877 0 0 4.454.877

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 61.422.591 10.067.058 0 0 71.489.649

64.748.841 22.170.033 48.157.911 53.694.416 188.771.201

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 0 έως 6 μήνες 6 μήνες - 1 έτος 2 έτη - 5 έτη Άνω από 5 έτη Σύνολο

Δάνεια μακροπρόθεσμα 0 0 48.152.569 53.694.416 101.846.985

Δάνεια βραχυπροθεσμα 3.317.093 7.648.098 0 0 10.965.191

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 0 4.454.877 0 0 4.454.877

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 60.945.808 10.067.058 0 0 71.012.866

64.262.901 22.170.033 48.152.569 53.694.416 188.279.919

Όμιλος

Εταιρεία

 

44.2. Κίνδυνος επιτοκίου δανείων  

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού 
μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Οι δραστηριότητες του 
Ομίλου είναι στενά συνδεδεμένες με τα επιτόκια εξαιτίας των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών 
υποχρεώσεων. 

Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα διαθέσιμα 
και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
είναι να τοποθετεί (όταν υπάρχει δυνατότητα) τα ταμειακά διαθέσιμά του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να 
διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση. 

Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής στα επιτόκια της αγοράς σχετικά με τα στοιχεία των υποχρεώσεων, 
αφορά τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο. Με την 
πραγματοποιηθείσα αναδιοργάνωση δανείων την 3.6.2016 αλλά και τη λήψη των δανείων της εταιρείας Δίας μετά 
την απόκτηση μέρους του Παθητικού της βάσει της προβλεπόμενης συμφωνίας, ο Όμιλος περιόρισε το συνολικό 
επιτόκιο δανεισμού, αφού σημαντικό μέρος του δανεισμού μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο και υπόκειται σε 
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μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 1,5% (δάνεια Δίας) και 4,25% (τα υπόλοιπα 
δάνεια). Ως εκ τούτου, ο μοναδικός κίνδυνος έκθεσης του Ομίλου προκύπτει από τις μεταβολές της βάσης του 
επιτοκίου δανεισμού (Euribor εξαμήνου ή τριμήνου). 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 
κεφαλαίων του Ομίλου και της Εταιρείας σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1% :  

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Αποτελέσματα χρήσης (+/-) 1.439.770 1.333.027 1.378.675 1.120.926

Ίδια κεφάλαια (+/-) 1.022.237 946.449 978.860 795.857

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

44.3. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις του Ομίλου σε Ευρώ για το 2016 αντιστοιχούν στο 90,59% του συνόλου του κύκλου εργασιών. Για τις 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (κυρίως σε USD και GBP) δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου. Η 
Διοίκηση της Εταιρίας αξιολογεί ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος από τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα δεν είναι 
σημαντικός.  

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου, η διαδικασία για 
την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον γεγονός. Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε επίσημα 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βάθος και το εύρος των 
συνεπειών του Brexit θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα κινηθούν σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει 
αντίστοιχο προηγούμενο. Το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων θα καθορίσει κατά πόσο ορισμένες 
εξαιρέσεις και απαλλαγές που υπάρχουν επί του παρόντος βάσει της φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα 
συνεχίσουν να υφίστανται για τις οικονομικές οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημειώνεται πως η Εταιρεία 
Σελόντα διαθέτει θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την οποία όμως δεν λαμβάνει τόκους, royalties ή 
μερίσματα, και σύμφωνα με τα δεδομένα έως αυτή τη στιγμή δεν εκτιμάται πως η επίδραση του Brexit θα είναι 
σημαντική για τον Όμιλο ή την Εταιρία.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα του Ομίλου, 
μετατρεπόμενες σε Ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος αναλύονται ως εξής: 

GBP JPY USD GBP CHF JPY USD

Ονομαστικά ποσά

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία  773.220  -  1.160.811 943.760  12.828 4 1.233.171

Χρημ/κές υποχρεώσεις  14.986  61.875  -  30.995  23.280  6.023 

Βραχυχρόνια έκθεση  758.234  (61.875)  1.160.811  912.765  12.828  (23.276)  1.227.148 

31/12/2016 31/12/2015

 

Υποθέτουμε ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιείται μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ/ 
Ξένου Νομίσματος της τάξεως του +/-10%. Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα χρηματοοικονομικά εργαλεία σε 
ξένο νόμισμα που κατέχει ο Όμιλος για κάθε περίοδο αναφοράς. Σε περίπτωση όπου το Ευρώ ανατιμηθεί ή 
υποτιμηθεί κατά τα ανωτέρω ποσοστά, τότε η επίπτωση στο αποτέλεσμα της χρήσης και στα Ίδια Κεφάλαια έχει ως 
ακολούθως: 
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+10% -10% +10% -10% +10% -10%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ 

φόρων)
 (67.663)  134.925  (5.625)  6.875  (102.439)  132.068 

Καθαρή Θέση  (159.725)  (15.019)  (3.994)  4.881  (72.732)  93.768 

31/12/2016

GBP JPY USD

 

+10% -10% +10% -10% +10% -10% +10% -10%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ 

φόρων)
 178.239  467.251  (23.632)  (26.492)  1.990  (2.663)  (177.986)  56.265 

Καθαρή Θέση  244.987  629.482  (23.632)  (26.492)  1.990  (2.663)  (177.986)  56.265 

31/12/2015

GBP CHF JPY USD

 

44.4. Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο 
οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος προέρχεται 
κυρίως από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες ή χρεώστες. 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι 
αθετημένες πληρωμές από πελάτες όμως είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την 
ρευστότητα του Ομίλου. Δεδομένης της μεγάλης διεύρυνσης του πελατολογίου, δεν υφίσταται σημαντική 
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές αυτές απαιτήσεις, καθώς κατανέμεται σε μεγάλο 
αριθμό πελατών. Ο Όμιλος παρακολουθεί μέσω της  μόνάδας Πιστωτικού Ελέγχου τις εμπορικές του απαιτήσεις 
και διασφαλίζει την σε κάθε περίπτωση είσπραξη τους, μέσω συμβολαίων ασφάλισης πιστώσεων, αλλά και 
παρακράτησης της κυριότητας των πωλούμενων προϊόντων γόνου έως την ολοσχερή εξόφληση των εν λόγω 
απαιτήσεων. Δεν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για μη είσπραξη απαιτήσεων δεδομένου ότι ο Όμιλος έχει 
εφαρμόσει αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης με κριτήρια που ελαχιστοποιούν τον σχετικό κίνδυνο. H έκθεση 
του Ομίλου  όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία την ημερομηνία της Κατάστασης της Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 9.903.601 6.515.889 9.067.792 5.817.303

Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες 24.251.281 20.598.911 43.518.764 20.132.250

Λοιπές Απαιτήσεις 17.587.198 10.521.491 15.486.395 10.436.732

Σύνολο 51.742.080 37.636.291 68.072.951 36.386.285

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο κατωτέρω πίνακας συμπεριλαμβάνει ανάλυση της ληκτότητας των ληξιπρόσθεσμων αλλά μη απομειωμένων 
στοιχείων των απαιτήσεων από εμπορικές δραστηριότητες και λοιπών απαιτήσεων. 
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 Ποσά σε €

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

<30 ημέρες 98 0 3.766.057 0

30-60 ημέρες 2.879.755 1.469.442 1.279.311 0

60-90 ημέρες 398.620 1.405.972 1.164.060 2.340.053

91-180 ημέρες 106.610 87.522 1.727.086 504.936

181-360 ημέρες 646.197 1.546.389 2.762.060 1.360.724

361> ημέρες 729.577 506.593 6.393.112 767.654

Σύνολο 4.760.857 5.015.916 17.091.686 4.973.367

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, καθώς και σε άλλα 
βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος περιορίζει την έκθεση του και συναλλάσσεται μόνο με 
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. 

 

44.5. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Ομίλου και της Εταιρείας  όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

• να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της και 

• να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά με το κόστος και 
φροντίζοντας την κεφαλαιακή διάρθρωση, 

• να εξασφαλίσει τη διατήρηση υγιών δεικτών κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τη διαχείριση του κεφαλαίου με βάση το παρακάτω δείκτη που βασίζεται σε μεγέθη 
όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.912.812 3.606.107 27.056.800 15.077.592

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα -9.903.601 -6.515.889 -9.067.792 -5.817.303

Κεφάλαιο -1.990.789 -2.909.782 17.989.008 9.260.289

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.912.812 3.606.107 27.056.800 15.077.592

Πλέον: Δάνεια 170.672.471 117.281.552 158.468.033 117.267.053

Σύνολο κεφαλαίων 178.585.284 120.887.659 185.524.832 132.344.645

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων -0,01 -0,02 0,10 0,07

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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45. Γεγονότα μετά την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Εντός του Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβουλιο της εταιρείας αποφάσισε την απορρόφηση των εταιρειών 
ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ και ΝΙΜΟΣ Α.Ε., με ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού 
28/2/2017. 
Πέραν των ανωτέρω γεγονότων που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά 
το τέλος της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία 
και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Αθανάσιος Σκορδάς 

ΑΔΤ Σ 138988 

Μιχαήλ Παναγής 

ΑΔΤ ΑΗ 064586 

Ο Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής 

 

Χρήστος Γιαρλέλης 

ΑΔΤ ΑΙ 084241 

 

Αθανάσιος Πραχάλης 

ΑΔΤ ΑΒ 052731 

 


