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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» με δ.τ. «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.» 
 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
         Έχουμε τη τιμή να σας υποβάλουμε προς έγκριση τις εταιρικές ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί µε τη 
παρούσα έκθεση, που αφορούν την διαχειριστική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και τη 31η  Δεκεμβρίου 
2017. 
Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης, έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την 
προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις, έχουμε να σας 
εκθέσουμε τα εξής: 

 
1)ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017 

 
Α)    Η μητρική εταιρεία Σελόντα  έχει λάβει επιστολές από τις τράπεζες μετόχους της Πειραιώς, Eurobank, Εθνική 
και Alpha Bank, με τις οποίες γνωστοποιήθηκε ότι οι ανωτέρω τράπεζες διερευνούν την αξιοποίηση και πιθανόν 
πώληση των συμμετοχών τους στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής Εταιρείας με την συνδρομή των Alvarez & 
Marsal, PricewaterhouseCoopers και Lazard Freres με την ιδιότητα των Οικονομικών συμβούλων και της 
δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδης και συνεργάτες  σαν Νομικού συμβούλου. Επίσης οι ανωτέρω τράπεζες 
αποφάσισαν να δώσουν εντολή στους συμβούλους τους να οργανώσουν σχετική διαδικασία που ενδέχεται να 
καταλήξει στην πώληση του συνόλου ή μέρους της συμμετοχής κάθε μετόχου της  μητρική εταιρεία. 
Λαμβάνοντας υπόψη  την  παραπάνω πιθανότητα  η οποία εξασφαλίζει  την μεταβίβαση της μητρικής  εταιρίας 
σε νέο μέτοχο διασφαλίζονται συνθήκες μακροπρόθεσμης επιβίωσης και για τις θυγατρικές της . 
 
 Β)   Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ και ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε. με την από 24/02/2017 
απόφαση τους ανακοίνωσαν την συγχώνευση δια απορρόφηση της ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε από την Ιχθυοτροφεία Σελόντα 
ΑΕΓΕ. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών αποφάσισαν όπως η συγχώνευση θα 
πραγματοποιηθεί με ισολογισμό μετασχηματισμού τον ισολογισμό της  28/02/2017 και  σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 69-77α του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 καθώς και των σχετικών 
διατάξεων του Κανονισμού του Χ.Α. 
 

2) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
 
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.231.917 ευρώ έναντι 496.732 ευρώ το 2016. 
 
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στις 103.940 ευρώ, έναντι κερδών  581.304 ευρώ  για την προηγούμενη 
χρήση. 
 
Τα κέρδη/( ζημίες ) προ φόρων: Οι ζημιές προ φόρων για τη χρήση του 2017 ανήλθαν σε -72.605 ευρώ έναντι 
κερδών 307.792 ευρώ για τη χρήση του 2016. 
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Οικονομική θέση της Εταιρείας 
 
Οι βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά το τέλος του 2017, 
διαμορφώθηκαν σε σύγκριση µε το προηγούμενο έτος, ως εξής: 
 
 

 
 

 
3)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
 
Παράγοντες  χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και 
κίνδυνο ρευστότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική 
διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος 
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 
α) Κίνδυνος αγοράς 
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 η Εταιρεία.  Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην 
προσπάθεια της Εταιρείας να διαχειρίζεται και να ελέγχει την έκθεσή του σε αποδεκτά όρια. 
 

31/12/2017 31/12/2016
 Διάρθρωσης κεφαλαίων 
Βαθµός παγιοποίησης (%) 11% 25%
Καθαρά πάγια / Ενεργητικό (%)
Ξένα προς ίδια κεφάλαια -2,48 -1,63
Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια
Δανειακή επιβάρυνση 1,67 2,59
Σύνολο υποχρεώσεων / Ενεργητικό
Αποδοτικότητας 
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)
Λειτουργικά κέρδη (EBIT)/ Κύκλος εργασιών (%) 3% 106%
Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)
Κέρδη πρό φόρων / Κύκλος εργασιών (%) -5% 94%

31/12/2017 31/12/2016
Καθαρά πάγια 679.829 618.354
Ενεργητικό 5.989.550 2.490.476
Σύνολο υποχρεώσεων 10.023.593 6.448.757
 Ίδια κεφάλαια -4.034.043 -3.958.281
Λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) 34.650 526.233
Κύκλος εργασιών 1.231.917 496.732
Κέρδη πρό φόρων -59.845 465.738
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β) Συναλλαγματικός κίνδυνος. 
Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος καθόσον η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ως εκ τούτου οι πωλήσεις της εταιρίας είναι σε Ευρώ και για το 2017 
αντιστοιχούν στο 100% του συνόλου του κύκλου εργασιών της. 
 
γ) Κίνδυνος τιμής. 
Οι τιμές των Βιολογικών στοιχείων (ιχθύων) που παράγονται στην Ελλάδα καθορίζονται κυρίως από τη ζήτηση 
και τιμές στις αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H ζήτηση και προσφορά των εν λόγω αγορών έχουν 
ως αποτέλεσμα την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών καθόσον οι πελάτες της 
διαμορφώνουν την τιμή αγοράς (πώλησης για την εταιρεία) βάσει των τιμών που προσφέρεται το παραγόμενο 
είδος στην εγχώρια αλλά και εξωχώριες αγορές. Τυχόν μεταβολή των τιμών πώλησης των Βιολογικών στοιχείων 
(ιχθύων) επηρεάζει τα αποτελέσματα μέσω και της επιμέτρησης των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην 
εύλογη αξία τους(τιμή βάσης). 
  
δ) Κίνδυνος  επιτοκίων. 
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από τραπεζικά δάνεια. Η 
Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία 
επηρεάζουν την χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται 
να αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται κατά την εμφάνιση 
απρόοπτων γεγονότων. 
 
ε) 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 Εταιρία 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 Διοίκηση επισκοπεί τις περιοδικές προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις προσδοκώμενες 
ταμειακές ροές από τη λειτουργική της κυρίως δραστηριότητα.  
 
στ) Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους και αβεβαιότητες που να είναι γνωστοί ή να θεωρούνται 
ουσιώδεις και να μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 
εταιρίας.  
 
ζ) Πιστωτικός κίνδυνος  
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στην Εταιρία 
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 η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους διότι ο 
μοναδικός πελάτης της είναι η Μητρική εταιρεία ΣΕΛΟΝΤΑ. 
 
4) Διανομή Κερδών 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017. 
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5) Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 
 
Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσεως 2017, 
έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Η Εταιρία 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 τη μητρική της και τις συνδεδεμένες εταιρείες, κατά την περίοδο του 2017, καθώς και τα διεταιρικά 
υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31.12.2017. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας 
από και προς μητρική και συγγενείς , τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη και τα μέλη της Διοίκησης όπως αυτά ορίζονται 
από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου την 01.01.2017 έως και τη λήξη αυτής την 
31.12.2017 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών την 
31.12.2017 έχουν ως εξής: 
 

 
 
6) Προβλεπόμενη πορεία  
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην  αναπαραγωγή,  εκτροφή και εμπορία μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας 
(κυρίως τσιπούρα, λαβράκι,) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής 
διατροφικής αξίας.  
Η διοίκηση της εταιρίας μετά την επιτυχή μεταβίβαση της  στο Όμιλο ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ  και στη βάση 
ενός στρατηγικού και λειτουργικού πλάνου έχει  κύριους  στόχους  την επίτευξη βιώσιμης, κερδοφόρας 
ανάπτυξης  και την αύξηση της αξίας της εταιρίας. 

Ποσά σε €

Έσοδα 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική 1.231.722 413.286

Θυγατρικές 0 0

Συγγενείς 0 0

Διευθυντικά στελέχη - Δοικητικό Συμβούλιο 0 0

Σύνολο 1.231.722 413.286

Ποσά σε €

Έξοδα 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική 2.979.794 1.040.658

Θυγατρικές 76.242 0

Συγγενείς 0 0

Διευθυντικά στελέχη - Δοικητικό Συμβούλιο 29.131 19.933

Σύνολο 3.085.168 1.060.591

Ποσά σε €

Απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική 0 0

Θυγατρικές 0 0

Συγγενείς 0 0

Διευθυντικά στελέχη - Δοικητικό Συμβούλιο 0 0

Σύνολο 0 0

Ποσά σε €

Υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική 6.455.771 2.882.753

Θυγατρικές 86.154 0

Συγγενείς 0 0

Διευθυντικά στελέχη - Δοικητικό Συμβούλιο 0 0

Σύνολο 6.541.925 2.882.753
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Οι βασικοί πλέον πυλώνες του στρατηγικού και λειτουργικού πλάνου του 2018 για την Εταιρία μετά την 
προσχώρηση της στον Όμιλο ΣΕΛΟΝΤΑ είναι:  

• Η υλοποίηση επενδύσεων που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό, διατήρηση της άριστης ποιότητας, . 

• 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  της εταιρίας 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.  

• 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 2018. 
 
7)Περιβαλλοντικά θέματα 

 
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, πανίδα και χλωρίδα) 
·  την συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και άλλες εθνικές & διεθνείς απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων 
· την συνεχή βελτίωση  όσον αφορά τα παραπάνω μέσω της εκπόνησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης (ΣΑΕΚ) 
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. 
•   την υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης της ημερήσιας σίτισης και συνέχων ελέγχων της σύστασης των 
ιχθυοτροφών από τα πρώιμα στάδια μέχρι το τελικό προϊόν  και πλήρη στοιχεία ιχνηλασιμότητας αυτών. 
•   την  εφαρμογή σχεδίου εμβολιασμών και την αποφυγή θεραπευτικών αγωγών και στις περιπτώσεις 
όπου αυτό δεν είναι δυνατόν η πολύ προσεκτική και υπεύθυνη εφαρμογή τους. Σε κάθε όμως περίπτωση 
αποφυγή εφαρμογής προληπτικών θεραπευτικών αγωγών.  
β.    Για την μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και απορριμμάτων με: 
•   την συμμετοχή στην ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) για την ανακύκλωση των 
χρησιμοποιημένων συσκευασιών. 
•   την πλήρη ανακύκλωση επικίνδυνων και μη αποβλήτων μέσω εξειδικευμένων συνεργατών.  
γ.    Υιοθέτηση  μη ενεργοβόρων τεχνολογιών. Εξ ορθολογισμός των μετακινήσεων με όλα τα μέσα 
μεταφοράς, οδικά και θαλάσσια.  
δ.    Για την προστασία της βιοποικιλότητας προβλέπονται: 
·      η πιστοποίηση ότι οι α’ ύλες των ιχθυοτροφών δεν προέρχονται από απειλούμενα είδη, καθώς και η 
παρακολούθηση της αναλογίας εξάρτησης ιχθυάλευρων και ιχθυελαίων από ψάρια αλιείας. 
·      η εφαρμογή οικολογικών μεθόδων απομάκρυνσης θηρευτών. 
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·      οι έλεγχοι επιβάρυνσης του θαλασσίου περιβάλλοντος με αναλύσεις σε βιοτικές και αβιοτικές 
παραμέτρους νερού και του υποστρώματος του βυθού.  
·      η διαχείριση αλλαγών και αντοχής διχτυών και εφαρμογή πρωτοκόλλων ως προς την ιχθυοπυκνότητα. 
·      οι έλεγχοι του ιχθυοπληθυσμού όσον αφορά τις διαφυγές με ημερήσιες καταδύσεις από συνεργεία 
επαγγελματιών δυτών.  
Επικύρωση των πολιτικών αυτών 
Η εταιρεία  είναι σε διαδικασία πιστοποίησης  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO:14001:2015 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 2017.  
Η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο  καλών πρακτικών 
παραγωγής/μεταποίησης, αναγνωρισμένα από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (GFSI): 
·         Global GAP v5   
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 2017».  
Η Εταιρεία πραγματοποιεί ελέγχους για κάθε στάδιο παραγωγής in house (εργαστήρια της Μητρικής 
Ιχθυοπαθολογικό, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων) καθώς και σε εξωτερικά διαπιστευμένα 
εργαστήρια,  αναφορικά με τα μικροβιολογικά, αλλά και φυσικοχημικά κριτήρια για τα προιόντα και το 
περιβάλλον, πιστοποιώντας  την ασφάλεια και  υγιεινή των προϊόντων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων 
είναι διαθέσιμα ως αποδεικτικά στοιχεία σε κάθε έλεγχο και επιθεώρηση. 
  
8) Ανθρώπινο δυναμικό   
 
Οι πολιτικές της εταιρείας  έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κυρίαρχη θέση 

όσον αφορά την διαμόρφωση της στρατηγικής και την εκπλήρωση των εταιρικών στόχων. Αναγνωρίζουμε ότι η 

βιώσιμη ανάπτυξή της Εταιρείας  βασίζεται στη συμπεριφορά, συνεργασία και τη δυναμική των ανθρώπων μας. 

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία αποτελούν το σημαντικότερο πλεονέκτημα, απόκτημα και περιουσιακό στοιχείο 

(asset) και η επιτυχία της Εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα μας να προσελκύουμε νέους 

και να διατηρήσουμε τους υπάρχοντες εργαζόμενους. 

 

Το όραμά μας: «Να διαμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας ώστε να διασφαλίσουμε την 
συναισθηματική και ηθική δέσμευση των συνεργατών μας. Θέτουμε τα θέματα της Ασφάλειας, Αυτοσεβασμού 
/ Safety & Self Esteem στην κορυφή των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων».  
Βασικός στόχος παραμένει η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ διοίκησης  και εργαζομένων καθώς και 
η ειλικρινής δέσμευση για άμεση , ανοικτή και ολοκληρωμένη ενημέρωση για κάθε θέμα ή αλλαγή που επηρεάζει 
την καθημερινότητα και τις συνθήκες εργασίας . 
Προσεγγίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μας στους εξής τομείς: 

• Υγιεινή  και ασφάλεια . 

• Διατήρηση εργασιακού περιβάλλοντος όπου δίνονται ευκαιρίες για προσωπική και ομαδική ανάπτυξη. 

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

 

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας  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 Εταιρεία 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.  
 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

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 Εταιρική Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας, αποτέλεσε το εφαλτήριο, ώστε να οριστεί ένα σύγχρονο πλαίσιο 
αρχών και βασικών κατευθύνσεων, μέσω του οποίου επιδιώκεται η εξάλειψη των ατυχημάτων και η προάσπιση 
της υγείας για κάθε εργαζόμενο στους χώρους εργασίας. 
 
Για την υλοποίηση της παραπάνω δέσμευσης ο Όμιλος υλοποιεί ένα σύγχρονο αλλά και φιλόδοξο στρατηγικό 

σχέδιο που οριοθετούν οι παρακάτω στόχοι: 

1) η λήψη μέτρων που θα συντελέσουν στην ασφαλέστερη αλλά και αποδοτικότερη εργασία του 

προσωπικού μας. 

2) η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην τήρηση των κανόνων Υγείας και 

Ασφάλειας. 

3) η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης κεντρικά για κάθε μονάδα 

μας ξεχωριστά από στελέχη με εξαιρετική γνώση αλλά και χρόνια εξειδίκευση στο πεδίο αυτό. 

 

Στον κώδικα εταιρικής δεοντολογίας η ασφάλεια και η υγεία του προσωπικού του Εταιρεία τίθενται μεταξύ των 

σημαντικότερων προτεραιοτήτων.    

 

Κυριότερες δράσεις- μέτρα που έχουν ληφθεί για την επίτευξη των παραπάνω στόχων: 
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• Συνεχείς έλεγχοι - αυτοψίες των εγκαταστάσεων χρησιμοποιώντας την τακτική του τριπλού σταδίου 

ελέγχου, δηλαδή ελέγχους που προέρχονται από  

1) Τεχνικούς Ασφαλείας με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία  

2) τον συντονιστή θεμάτων υγιεινής & ασφαλείας και 

3) την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. 

• Καθιέρωση εντύπου μηνιαίας αναφοράς που αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας για το σύνολο των 

εγκαταστάσεών μας και καταγραφή όλων των συμβάντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανό 

ατύχημα.     

• Σχεδιασμός και υλοποίηση συχνών εκπαιδευτικών συναντήσεων όλων των εργαζομένων ανά περιοχή με 

εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας  και εξωτερικούς συνεργάτες για θέματα της καθημερινότητας.  
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Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης 
 
Εντός του Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  αποφάσισε, για τεχνικούς λόγους, να 
μεταβάλλουν την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού  ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε , και να ορίσουν νέο ισολογισμό 
μετασχηματισμού για την συγχώνευση των εταιρειών, αυτόν της 31.03.2018.  
Η συγχώνευση δια απορρόφησης  θα ολοκληρωθεί με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και 
των άρθρων 6977α του Ν.2190/1920 . 
Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά το Νόμο οριζόμενων αποφάσεων των αρμόδιων 
οργάνων των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και των αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών. 
 
Στις 20.06.2018 οι μέτοχοι της μητρικής εταιρείας «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» και συγκεκριμένα οι τράπεζες Πειραιώς, 

Alpha Bank, Eurobank και Εθνική υπέγραψαν σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση του συνόλου των 

μετοχών τους, ήτοι ποσοστού 79,62%, με την αγοράστρια εταιρεία «Andromeda Seafood Limited», μέλος 

του ομίλου Andromeda.  

Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και ιδίως υπό την έγκριση από τις αρμόδιες 

αρχές περί ελέγχου συγκεντρώσεων.  

Πέραν των ανωτέρω γεγονότων που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα 
μετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, τα οποία να αφορούν την εταιρεία και να 
χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
                                                            
 
 
 

Με τιμή 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Πρόεδρος 
Αδαμαντίνη Λάζαρη 

 
 

Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ 
Μάνδρα Αττικής, 27/6/2018 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ 
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΙΧΘΥΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Βάση Γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών 
Καταστάσεων ”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν 
βάση για τη γνώμη μας. 
 
Έμφαση θέματος 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 6.25 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το 
γεγονός ότι το Μάρτιο του 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, για τεχνικούς λόγους, 
να μεταβάλλει την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού, και να ορίσει νέο ισολογισμό 
μετασχηματισμού για την συγχώνευση της Εταιρείας με την μητρική εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
ΑΕΓΕ», αυτόν της 31.03.2018. Η συγχώνευση δια απορρόφησης  θα ολοκληρωθεί με βάσει τις διατάξεις 
των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και των άρθρων 69-77α του Ν.2190/1920. Στη γνώμη μας δεν 
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
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Εταιρεία να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και 
να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 
ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 
όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Επίσης: 
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι 
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη 
μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  
• Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 
το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλόλητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε 
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την 
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια 
που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η 
εύλογη παρουσίαση. 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του 
Ν.4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 
 

 

           
 
Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Λ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγία Παρασκευή 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 
           
 

  
   Αγ. Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

 
Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 

ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 679.829 618.354

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0

Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.155 5.340

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πάγιο ενεργητικό 24.578 263.766

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0 0

Σύνολο 710.562 887.460

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούν ενεργητικό 4.348.203 1.273.688

Αποθέματα 37.546 25.112

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 46 156

Λοιπές Απαιτήσεις & Προκαταβολές 888.077 298.103

Επενδύσεις κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς 1.498 1.498

Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 3.618 4.459

Σύνολο 5.278.987 1.603.017

Σύνολο Ενεργητικού 5.989.550 2.490.476

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 1.818.000 1.818.000

Aποθεματικά 171.948 171.948

Αφορολόγητα αποθεματικά 92.339 92.339

Αποθεματικά Εύλογης Αξίας 57.595 57.595

Αδιανέμητα κέρδη -6.173.925 -6.098.162

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα στους 

ιδιοκτήτες της Μητρικής
-4.034.043 -3.958.281

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -4.034.043 -3.958.281

Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια Τραπεζών 2.988.739 2.988.739

Εσοδα επομένων χρήσεων 12.696 18.885

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 199.789 187.451

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 25.524 20.076

Λοιπές Προβλέψεις 4.473 4.473

Σύνολο 3.231.222 3.219.625

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 6.668.967 3.073.044

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 49.832 78.603

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 73.573 77.485

Σύνολο 6.792.371 3.229.132

Σύνολο Υποχρεώσεων 10.023.593 6.448.757

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 5.989.550 2.490.476

Η Εταιρία
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2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΛΠ ΔΛΠ

Ποσά εκραζόμενα σε € 31/12/2017 31/12/2016

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης  χρήσης -1.537.454 0

Αποκτώμενα αποθέματα από Θυγατρικές 0 0

Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -791.261 -531.978

Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης 988.504 0

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου 4.372.782 1.537.454

Κέρδη (ζημίες) αποτίμησης στην εύλογη αξία κατά την λήξη της 

χρήσης
3.032.571 1.005.476

Πωλήσεις Εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 3.413 13.730

Πωλήσεις Ιχθυοτροφών 0 0

Πωλήσεις Υπηρεσιών 240.000 483.002

Κόστος  Εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων -2.970 -12.098

Κόστος Αναλώσεων Α΄& Β΄υλών -2.444.701 -558.100

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  -361.271 -250.972

Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -296.185 -271.598

Διάφορα Έξοδα  -67.360 -42.889

Άλλα λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα)  442 214.753

Αποσβέσεις  -69.289 -55.070

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 24 0

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  -92.954 -60.496

Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων  -1.565 0

Κέρδη/(Ζημιές) από Συνδεδεμένες εταιρίες  0 0

Κέρδη/(Ζημιές) από επανεκτίμηση ακινήτων 0 0

Κέρδος αντιστάθμισης μετοχών 0 0

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  -59.845 465.738

Φόρος εισοδήματος 0 0

Αναβαλλόμενος Φόρος  -12.760 -157.945

Έκτακτη εισφορά 0 0

Διαφορές φορολογικού ελέγχου  0 0

Καθαρό κέρδος (ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -72.605 307.793

ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Περιόδου 01/01/2017 - 31/12/2017
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3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά εκραζόμενα σε € 31/12/2017 31/12/2016

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 81.119

Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημίες) -1.453 36.718

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0

Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων που 

αναταξινομούνται
0 -23.525

Φοροι αναλογιστικης μελέτης 421 -10.648

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων -1.031 83.665

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
-73.636 391.458

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα -73.636 391.458
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4.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά
Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας 

παγίων

Συναλλαγματικ

ές διαφορές

Αδιανέμητα 

κέρδη

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων την 1/1/2016 1.818.000 0 171.948 92.339 57.595 0 -6.503.899 -4.364.018

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από Εισφορά ΔΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Συναλλαγές με μετόχους 0 0 0 0 0 0 0 0

377.541

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2016 377.541 377.541

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 0 0 0 0 0

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0 0 0 0 0 0 38.845 38.845

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0 0 0 -10.648 -10.648

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 28.196 28.196

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 0 0 0 405.737 405.737

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2016 1.818.000 0 171.948 92.339 57.595 0 -6.098.162 -3.958.281

ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά
Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας 

παγίων

Συναλλαγματικ

ές διαφορές

Αδιανέμητα 

κέρδη

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων την 1/1/2017 1.818.000 0 171.948 92.339 57.595 0 -6.098.162 -3.958.281

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Συναλλαγές με μετόχους 0 0 0 0 0 0 0 0

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2017 0 0 0 0 0 0 -72.605 -72.605

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 0 0 0 -2.126 -2.126

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0 0 0 0 0 0 -1.453 -1.453

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0 0 0 421 421

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 0 0 0 -3.158 -3.158

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 0 0 0 -75.762 -75.762

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2017 1.818.000 0 171.948 92.339 57.595 0 -6.173.925 -4.034.043
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5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

Ποσά σε Ευρώ 01/01 - 31/12/2017 01/01 - 31/12/2016

 Λειτουργικές δραστηριότητες 

 Κέρδη προ φόρων -59.845 465.738

 Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

 Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων 75.478 73.625

 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -6.189 -18.555

 Προβλέψεις  0 -31.787

 Προβλέψεις αποζημώσης προσωπικού 3.322 0

 Έσοδα τόκων -24 0

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 92.954 60.496

 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

(Αύξηση) / μείωση Βιολογικών και λοιπών

αποθεμάτων 
-2.847.761

-1.559.954

 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων -589.864 2.298.628

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών

κυκλοφορούντος ενεργητικού 
-816

0

 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.561.786 -1.044.564

 (Μείον): 

 Καταβεβλημένοιτόκοι -92.954 -60.496

 Καταβεβλημένοι φόροι 0

 Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 
136.087 183.131

 Επενδυτικές δραστηριότητες 

 Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 
-136.953

-182.341

Τόκοι εισπραχθέντες 24 0

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 0

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 
-136.929 -182.341

0 0

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 
0 0

 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 
-842 789

 Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικής που 

ενσωματώνονται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης 

0

0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης

περιόδου 
4.459

3.670

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
3.618 4.459
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Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 
 
1. Πληροφορίες για την Εταιρεία  
 
1.1 Γενικές πληροφορίες 
 
Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» με δ.τ. «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.» (η 
Εταιρεία) είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με Αριθμό Γενικού Μητρώου: 5400501000 
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22103/03/Β/90/16) έχει την έδρα της στην Θέση Τρύπιο Λιθάρι - Μάνδρα Αττικής - 1ο χμ 
Αττικής Οδού, Τ.Κ. 19 600. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και 
ειδικότερα στην παραγωγή βιολογικών στοιχείων, και στο εμπόριο μη βιολογικών. Η Εταιρεία είναι 
θυγατρική κατά 95% της ανώνυμης εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ.» της οποίας οι μετοχές 
είναι εισηγμένες  στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης,  πού έχουν 
συνταχθεί από τη μητρική εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ.» Η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Εταιρείας είναι www.sparfis.grΟι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης από 1 
Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27 Ιουνίου 2018 και 
υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων της Εταιρείας κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:  
 
Αδαμαντίνη Λάζαρη, Πρόεδρος 
Κωνσταντίνος Κόκκαλης, Μέλος του Δ.Σ. 
Χρήστος Αποστολόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. 
 

2. Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί  η Εταιρεία 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι  οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς (ΔΠ.Χ.Α) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση .Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 
κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση 
για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο. Οι 
πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
        Λαμβάνοντας υπόψη την από 29/2/2016 ένταξη της Εταιρείας στον Όμιλο ΣΕΛΟΝΤΑ, που αποτελεί 
έναν εκ των κορυφαίων ομίλων στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας η Διοίκηση θεωρεί ότι η Εταιρεία είναι 
σε θέση να συνεχίσει τις δραστηριότητες της και εκτιμά ότι θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του (ήτοι 
λειτουργικές υποχρεώσεις και δανειακές υποχρεώσεις), τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες από 
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 
 
2.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα 
του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί κάθε εταιρία (καλούμενο 
«λειτουργικό νόμισμα»). 
 
2.3 Ενσώματα πάγια στοιχεία   
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Τα κτίρια και τα οικόπεδα, τα μηχανήματα και τα μεταφορικά μέσα απεικονίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις στην εύλογη αξία μειωμένη με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. 
Οι εκτιμήσεις της εύλογης αξίας πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η εύλογη ενός αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου δεν διαφέρει σημαντικά 
από την εύλογη του αξία.  
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 ίδιου στοιχείου και προηγουμένως αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης, 
τότε το κέρδος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 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 
χρήσης. 
Κατά την πώληση, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που σχετίζεται με το συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο που πωλήθηκε μεταφέρεται στα κέρδη εις νέο. 
 
Η κατηγορία των παγίων «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις 
στις αξίες κτήσης ή στο κόστος μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις 
τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. 
Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία 
κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα 
προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, 
επιδιόρθωσης κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά το 
χρόνο πραγματοποίησής τους. 
 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, 
καθ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές 
εκτάσεις δεν αποσβένονται . Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως 
εξής : 
 
 
 
Κτίρια                                                                         20-40  έτη 
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός       5-12 έτη 
Χερσαία μεταφορικά μέσα                                    10-20      έτη   
Πλωτά μεταφορικά μέσα                                5-25 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός                                             3-5 έτη 
 
Τα γήπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό εκτέλεση) δεν 
αποσβένονται. Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται κατά την διάρκεια της μίσθωσης.   
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό, όταν διατίθενται, αποσύρονται, ή 
όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους.  
Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 
προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της 
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
(α) Σήματα και άδειες 
Τα σήματα και οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η 
οποία κυμαίνεται από 10-15 έτη. 
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(β) Λογισμικό – λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 
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 3,3 έως 5 έτη. Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την 
Εταιρεία εμφανίζονται στη τιμή κτήσεως τους, μειωμένα κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και, αν 
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά το ποσό της αποµείωσης της αξίας τους.Οι αποσβέσεις των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της σταθερής 
απόσβεσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 
 
2.5 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. 
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη 
αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας 
χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. H αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών 
ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της 
αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. Οι ζημιές απομείωσης 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Όταν σε 
μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, 
στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 
προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις.Η αναστροφή 
της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη  
ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον 
ετησίως.Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες 
δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. 
 
2.6 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων. 
Η Εταιρεία εκτιμούν σε κάθε ημερομηνία αναφοράς οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη  ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Συγκεκριμένα 
η Εταιρεία, για όλες τις απαιτήσεις πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν απομείωσή τους ανά μεμονωμένη 
απαίτηση (για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης 
έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις 
όπου αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους. 
 
2.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Τα στοιχεία  ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε το 
στοιχείο.  Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση. 
 
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 
αποτελέσματα. Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που κατέχονται για εμπορία (συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα) και αυτά που προσδιορίστηκαν σε 
αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία εκτός εάν 
προσδιορίζονται ως αντισταθμίσεις. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο 
κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από 
την ημερομηνία Ισολογισμού. Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμημένα στην εύλογη αξία στο τέλος της χρήσης. 
 
β) Δάνεια και απαιτήσεις  
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης 
αυτών. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 
μηνών από την ημερομηνία Ισολογισμού.  Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. (σημ. 6) 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017 

 

Σελίδα 24 από 50 

 
(γ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  Η Εταιρεία 
δεν κατείχε διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο τέλος της χρήσης.  
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την 
ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει το στοιχείο. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη 
αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα 
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες,  για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με 
μεταβολές στα αποτελέσματα. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται όταν το 
δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει 
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Στη συνέχεια, τα 
διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 
και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία 
αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα.  Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  Ζημιές απομείωσης που έχουν 
αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. Τα δάνεια και 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 περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους 
με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την χρήση που προκύπτουν.  
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε 
ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα 
στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων 
συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών.  
Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση.    
 
2.8 Αποθέματα 
Τα αποθέματα (εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα ) απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία 
μεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιμής τους αξίας . Ρευστοποιήσιμη 
αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων . Το κόστος 
των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες 
απόκτησης των αποθεμάτων, τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγόμενα 
προϊόντα). 
 
2.9 Βιολογικά στοιχεία  
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και γεωργική δραστηριότητα. Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η 
διοίκηση και η διαχείριση του βιολογικού μετασχηματισμού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
από μια επιχείρηση για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 
Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και  ιχθύες τα οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη και 
κατηγοριοποιούνται ως τέτοια μέχρι την στιγμή της συγκομιδής τους εφόσον προορίζονται για πώληση, 
επεξεργασία ή κατανάλωση. Το δικαίωμα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
μπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νομικής πράξης.Με τον όρο «Γεωργική 
∆δραστηριότητα» περιγράφουμε ένα σχετικά ευρύ Κύκλο δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά όπως είναι: 
Η δυνατότητα για μεταβολή δηλαδή ζωντανοί οργανισμοί (ζώα,  ιχθύες), οι οποίοι έχουν την δυνατότητα 
βιολογικού μετασχηματισμού 
Η Διοίκηση και διαχείριση της μεταβολής, δημιουργώντας, ενισχύοντας ή τουλάχιστον σταθεροποιώντας 
τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι ζωντανοί οργανισμοί να μπορούν να αναπτυχθούν.  
Η δυνατότητα αποτίμησης της μεταβολής δηλαδή η διαφορά που επέφερε ο βιολογικός 
μετασχηματισμός τόσο στην ποιότητα (ωριμότητα, περιεκτικότητα) όσο και στην ποσότητα (βάρος, 
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καρποί κλπ) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.Η Εταιρεία καταχωρεί ένα 
βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή μία γεωργική παραγωγή όταν και μόνο όταν: 
 
Ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. Πιθανολογείται ότι 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία.  
Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Ένα βιολογικό περιουσιακό 
στοιχείο αποτιμάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ημερομηνία κάθε ισολογισμού στην 
εύλογη αξία του μείον τα εκτιμώμενα κόστη του σημείου πώλησης, 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. 
Η Εταιρεία μετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιμά κατά την 
ημερομηνία κάθε μεταγενέστερης κατάστασης οικονομικής θέσης στην εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα 
κόστη έως του σημείου πώλησης. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα τα 
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, τότε αποτιμώνται στο κόστος τους μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση 
και κάθε σωρευμένη ζημία απομείωσης. Κέρδη ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν κατά την αρχική 
καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου και τη μεταγενέστερη αποτίμησή του (μείον τα 
εκτιμώμενα κόστη του σημείου 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, όπως για παράδειγμα η γέννηση ενός ζωντανού οργανισμού. 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας 
(βάρος σε γρ).Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα ώριμα και τα ανώριμα όπου και 
αποτιμώνται σύμφωνα με το ∆ΛΠ 41 και ∆ΠΧΑ 13 ως εξής: 
 
Όγκος βιομάζας 
Η συνολική ιχθυομάζα (βιομάζα) που λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίοδο προκύπτει ως εξής:  
 
(α) Από λογισμικό(Software) καταγραφής και μέτρησης της βιομάζας και του αριθμού των ιχθυδίων 
κυρίως σε σχέση με την αναλωθείσα τροφή και τις επικρατούσες ανά περιοχή θερμοκρασίες. 
 
(β) Από επιτόπου δειγματοληψία ανά κλωβό ψαριών υπολογίζεται το μέσο βάρος ανά τεμάχιο. Το μέσο 
βάρος πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των ψαριών, προσδιορίζει τη συνολική ιχθυομάζα δεδομένου 
ότι σε κάθε ιχθυοκλωβό υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία και μέγεθος ψαριού. 
 
 (γ) η Εταιρεία επιμετρά και συγκρίνει τις τυχόν αποκλίσεις που προκύπτουν από τα απολογιστικά 
στοιχεία των κλωβών που εξ αλιεύονται πλήρως με τα δεδομένα των ανωτέρω εκτιμήσεων για τυχόν 
απαιτούμενες τροποποιήσεις. 
 
Κατανομή μεγέθους ψαριών και εύλογη αξία 
 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού είναι τα ζωντανά αποθέματα προϊόντων 
ιχθυοκαλλιέργειας γόνος και ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία. Τα βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13 σε 
συνάρτηση και με τα όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 41. 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. Από την 29/02/2016 η εταιρία 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.  
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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 από 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 κυκλοφορούν τος 
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 εξ αλιεύονται πλέον αυστηρά 
κλωβοί με προσδοκώμενο βάρος άνω των 340 gr. 
 
2.10  Πελάτες  και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
απομιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, 
μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος 
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμείται 
στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στην παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού 
στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημιά μεταφέρεται 
απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές αποµείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική 
ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 
συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  
 
2.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
2.12 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, 
εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου  , σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  Άμεσα 
κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην 
αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης µε το φόρο 
εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικός των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, 
μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, 
καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, 
εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. . Η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές κατά το τέλος της 
χρήσης. 
 
2.13 Εμπορικές Υποχρεώσεις  
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα 
σύμφωνα με την μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
 
2.14  Μερίσματα 
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων  
Τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας δεν απαιτούν την καταβολή ετήσιου ελάχιστου υποχρεωτικού 
μερίσματος για το 2017 και 2016 στους μετόχους. Ως αποτέλεσμα η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει 
υποχρέωση μερίσματος για τη χρήση 2017 και 2016. 
 
2.15  Δανειακές υποχρεώσεις 
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά σε αξία που αντιστοιχεί στην εύλογη αξία των 
κεφαλαίων που λαμβάνονται, αφού αφαιρεθούν πραγματοποιθέντα έξοδα που σχετίζονται με το δάνειο. 
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι δανειακές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017 

 

Σελίδα 27 από 50 

ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού που θα 
πληρωθεί μέχρι τη λήξη.Κέρδη και ζημιές καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις 
διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
 
2.16 Παροχές σε εργαζόμενους 
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο 
όταν καθίστανται δεδουλευμένες.  
 
β) Παροχές που θα καταβληθούν μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο 
και προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, 
επιβαλλόμενες από το Ν. 2112/20). Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 
αναγνωρίζεται ως έξοδο στην χρήση που αφορά. Το κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 
και η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό υπολογίζονται ετησίως αναλογιστικά με την χρήση 
της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης χρησιμοποιείται το επιτόκιο των ομολόγων της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των 
παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στον υπολειπόμενο μέσο 
χρόνο απασχόλησης των συμμετεχόντων, κατά το μέρος που στην έναρξη κάθε χρήσης υπερβαίνουν το 
10%, της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης. Η αναλογιστική μελέτη διενεργείται από ανεξάρτητο 
αναλογιστή .  
 
2.17  Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις 
 Η Εταιρεία  σχηματίζει προβλέψεις όταν: 
 
- υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος 
- είναι πιθανή εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό της υποχρέωσης, 
- το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 
Η Διοίκηση  της Εταιρείας επανεξετάζει την ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσης 
και τις αναπροσαρμόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση 
που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 
εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  Οι 
ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται 
εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  
 
2.18 Αναγνώριση εσόδων  
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία παραχθέντων Ιχθύων και λοιπών Βιολογικών στοιχείων, 
πωλήσεων εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων  και παροχής υπηρεσιών. Η αναγνώριση των εσόδων 
γίνεται ως εξής: 
- Εύλογη αξία παραχθέντων Ιχθύων: 
Αναγνωρίζεται κατά την πώληση (των Ιχθύων) μετά την συγκομιδή. Τα προϊόντα παραδίδονται σε 
πελάτες, τα προϊόντα γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισμένη. 
- Πωλήσεις εμπορευμάτων, προϊόντων  και λοιπών αποθεμάτων: 
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων ,προϊόντων  και λοιπών  αποθεμάτων αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία 
παραδίδει τα  εμπορεύματα και τα προϊόντα  στους πελάτες, τα εμπορεύματα  και τα προϊόντα γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
- Κέρδη/ Ζηµιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων: 
Αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως και προέρχονται από μεταβολές τόσο στην τιµή όσο και 
στην ποσότητα των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 
- Παροχή υπηρεσιών: 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την χρήση που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
- Έσοδα από τόκους: 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του αποτελεσματικού 
επιτοκίου 
- Έσοδα από μερίσματα: 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους  
 
2.19 Κρατικές επιχορηγήσεις  
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη 
διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι η Εταιρεία  θα συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που έχουν τεθεί για την καταβολή τους . Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγματοποιθείσες δαπάνες 
καταχωρούνται ως έσοδο της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες δαπάνες 
. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως 
έσοδο και άγονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 
επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου . 
 
2.20 Μισθώσεις  
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία  διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της 
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της εύλογης αξίας του 
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ 
της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο 
στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται 
στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν 
με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη  χρήση  μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων 
στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους αν ταξινομηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν 
αφορούν επενδυτικά ακίνητα δεν αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία. 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
χρήσης µε σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης της μίσθωσης. 
 
2.21 Κόστος Δανεισμού 
Όλα τα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίηση τους. 
 
2.22 Φόρος εισοδήματος  
Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 
(α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος, που προκύπτει με βάση το φορολογητέο εισόδημα, όπως αυτό 
προσδιορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 
(β) Τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, ο οποίος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης του 
Ισολογισμού, με βάση τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές 
που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
και του διακανονισμού των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται 
κατά την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση 
των προσωρινών διαφορών που τις δημιουργούν. 
(γ) Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από τον 
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις με 
πρόβλεψη. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος εισοδήματος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα 
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ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια. Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους 
εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους 
φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται με τα απεικονιζόμενα στην τρέχουσα χρήση 
κέρδη (ή ζημίες) αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε μελλοντικές χρήσεις . Ο φόρος 
εισοδήματος καταχωρείται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά 
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται 
απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια .  
 
2.23 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Συνδεδεμένα μέρη ορίζονται οι επιχειρήσεις, στις οποίες η Εταιρεία  διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη 
επιρροή στη διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών πολιτικών τους. Επίσης, συνδεδεμένα 
μέρη είναι τα μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας , συγγενικά πρόσωπα αυτών με πρώτο βαθμό συγγένειας, 
επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη επιρροή. 
 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες  χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, 
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός 
κίνδυνος. 
 
α) Κίνδυνος αγοράς  
 
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 η Εταιρεία.  Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται 
στην προσπάθεια της Εταιρείας να διαχειρίζεται και να ελέγχει την έκθεσή του σε αποδεκτά όρια. 
 
β) Συναλλαγματικός κίνδυνος. 
Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος καθόσον η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ως εκ τούτου οι πωλήσεις της εταιρίας είναι σε Ευρώ και για το 2017 
αντιστοιχούν στο 100% του συνόλου του κύκλου εργασιών της. 
 
γ) Κίνδυνος τιμής. 
Οι τιμές των Βιολογικών στοιχείων (ιχθύων) που παράγονται στην Ελλάδα καθορίζονται κυρίως από τη 
ζήτηση και τιμές στις αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H ζήτηση και προσφορά των εν λόγω 
αγορών έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών 
καθόσον οι πελάτες της διαμορφώνουν την τιμή αγοράς (πώλησης για την εταιρεία) βάσει των τιμών που 
προσφέρεται το παραγόμενο είδος στην εγχώρια αλλά και εξωχώριες αγορές. Τυχόν μεταβολή των τιμών 
πώλησης των Βιολογικών στοιχείων (ιχθύων) επηρεάζει τα αποτελέσματα μέσω και της επιμέτρησης των 
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους(τιμή βάσης). 
 
δ) Κίνδυνος  επιτοκίων. 
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από τραπεζικά δάνεια. 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία 
επηρεάζουν την χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Το κόστος δανεισμού 
δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται 
κατά την εμφάνιση απρόοπτων γεγονότων. 
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ε) 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 Εταιρία 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 Διοίκηση επισκοπεί τις περιοδικές προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις προσδοκώμενες 
ταμειακές ροές από τη λειτουργική της κυρίως δραστηριότητα.  
 
στ) Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους και αβεβαιότητες που να είναι γνωστοί ή να 
θεωρούνται ουσιώδεις και να μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην οικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα της εταιρίας.  
 
ζ) Πιστωτικός κίνδυνος  
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στην 
Εταιρία 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 η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους 
διότι ο μοναδικός πελάτης της είναι η Μητρική εταιρία Σελόντα. 
 
3.2 Διαχείριση Κεφαλαίου 
Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ 
μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. 
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης, ώστε η σχέση του με το καθαρό χρέος να 
διαμορφώνεται περίπου σε 1:1. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το 
συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια  μείον τα χρηματικά διαθέσιμα). Ο συντελεστή μόχλευσες 
υπολογίζεται ως εξής: 
 
 

 
 
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα 
και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.  
 
4.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
(α)Εύλογη αξία των Βιολογικών στοιχείων: 
Η εκτιμώμενη εύλογη αξία της βιομάζας θα βασίζεται πάντα σε παραδοχές, εκτιμήσεις και κρίσεις οι 
οποίες ενέχουν βαθμό αβεβαιότητας, ακόμη και αν η Εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία κατά 
την εκτίμηση αυτών των παραγόντων.  

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Συνολικός Δανεισμός 3.038.571 3.067.342

Μείον : Χρηματικά διαθέσιμα 3.618 4.459
Καθαρό χρέος 3.034.953 3.062.883

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -4.034.043 -4.050.620

Σύνολο κεφαλαίου -999.090 -987.737

Συντελεστής μόχλευσης -303,77% -310,09%
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Οι εκτιμήσεις εφαρμόζονται στους ακόλουθους βασικούς παράγοντες:  
Τον όγκο της βιομάζας, την κατανομή του μεγέθους των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και των 
τιμών της αγοράς. 
 
Όγκος βιομάζας  
Ο καθορισμός του όγκου της βιομάζας είναι από μόνος του μια εκτίμηση με βάση τον αριθμό του γόνου 
που τοποθετήθηκε στη θάλασσα/κλωβούς, την αναμενόμενη ανάπτυξη από τη στιγμή της τοποθέτησης, 
την ακρίβεια του βιολογικού μοντέλου της Εταιρείας, της εκτιμώμενης θνησιμότητας βάσει των 
στατιστικών μοντέλων καθώς και της παρατηρούμενης θνησιμότητας κλπ.  
Η αβεβαιότητα σε σχέση με τον όγκο της βιομάζας είναι συνήθως χαμηλή, ωστόσο είναι υψηλότερη σε 
περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει περιστατικό το οποίο να έχει οδηγήσει σε μαζική θνησιμότητα, 
ειδικά στην αρχή του κύκλου, ή αν η κατάσταση της υγείας των ιχθύων περιορίζει το χειρισμό του ψαριού.  
Η Εταιρεία παρακολουθεί τις τυχόν αποκλίσεις μεταξύ εκτιμώμενου όγκου βιομάζας και απολογιστικών 
στοιχείων από τις εξ αλιεύσεις για την περίπτωση που προκύπτουν διαφορές, ώστε να τροποποιήσει 
ανάλογα (αν απαιτείται) τα εκτιμητικά μοντέλα της.  
 

Κατανομή μεγέθους ιχθύων  
 
Κατανομή μεγέθους ιχθύων στους εκάστοτε κλωβούς:  
Οι ιχθύες μέσα στη θάλασσα αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς, όπου και ακόμη υπό κατάσταση 
καλών εκτιμήσεων το μέσο βάρος των ιχθύων μπορεί να διαφέρει όσον αφορά την ποιότητα και το βάρος 
ακόμη και εντός του ιδίου κλωβού.  
Η κατανομή του μεγέθους επηρεάζει την τιμή στην οποία πωλούνται οι ιχθύες, όπως κάθε κατηγορία 
μεγέθους των ιχθύων, τιμολογούνται ξεχωριστά στην αγορά.  
 
Κατανομή ιχθύων σε ώριμους και ανώριμους και εύλογη αξία:  
Η Εταιρεία κατανέμει τον ιχθυοπληθυσμό σε ώριμο ή ανώριμο, ανάλογα με το αν ο ιχθυοπληθυσμός σε 
έναν κλωβό πληροί τα εσωτερικά κριτήρια της Εταιρείας προς εξ αλίευση και πώλησή του. Πιο 
συγκεκριμένα: 
Από 1,5 gr έως και 340 gr 
και 
• μεγαλύτερα των 340 gr 
Καθώς για τον γόνο πραγματοποιούνται πωλήσεις και υπάρχουν παρατηρήσιμες τιμές, η εν λόγω 
κατηγορία αποτιμάται όπως και τα ώριμα βιολογικά αποθέματα. Από τα ψάρια πάχυνσης, στα ώριμα 
ψάρια κατατάσσεται ο ιχθυοπληθυσμός που υπάρχει στους κλωβούς που πληρούν τα μεγέθη της 
Εταιρείας σχετικά με την εξ αλίευση και πώλησή τους, ενώ τα υπόλοιπα κατατάσσονται στα ανώριμα 
(μικρότερα των 340 gr).Το  μοντέλου προσδιορισμού (income approach) της εύλογης αξίας των 
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 
Λαμβάνει υπόψη το αναλογικά αναμενόμενο προ φόρων καθαρό κέρδος από την ωρίμανση των 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
(β) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:  
Η Διοίκηση εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν 
υποστεί αποµείωση. Στον προσδιορισμό αν πρέπει να αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
ζημιά αποµείωσης, η  Διοίκηση, χρησιμοποιώντας την κρίση της, εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις 
που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει προσδιορίσιµη μείωση στις αναμενόμενες ταμειακές ροές από ένα 
χαρτοφυλάκιο πελατών, πριν η μείωση μπορέσει να συσχετιστεί µε ένα συγκεκριμένο υπόλοιπο πελάτη 
του χαρτοφυλακίου. Τέτοια ένδειξη δυνατόν να περιλαμβάνει δεδομένα που παρατηρήθηκαν και 
υποδηλώνουν ότι υπήρξε αρνητική διαφοροποίηση στη δυνατότητα αποπληρωμής από την ομάδα των 
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πιστούχων, ή στις εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες, που σχετίζονται µε αθετήσεις υποχρεώσεων 
έναντι ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις που βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία ζημιών από περιουσιακά στοιχεία με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, 
και παρόμοια αντικειμενική ένδειξη αποµείωσης µε αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις 
µμελλοντικές ταμειακές ροές.Η µμεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό του ποσού και της χρονικής στιγμής των µμελλοντικών ταμειακών ροών, επανεξετάζονται 
περιοδικά, ώστε να μειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων για ζημίες και της 
πραγματικής εμπειρίας ζημιών. 
 
(γ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάσει 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 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.  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 
φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών 
και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την 
ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί  μια συνεχή συντηρητική στρατηγική 
φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, 
απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών 
γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις 
διαθέσιμες  δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού. 
 
(δ) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: 
Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών 
υποθέσεων που απαιτούν από την Διοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, 
τα ποσοστά αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες 
συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να 
έχουν σημαντική επίδραση στην υποχρέωση και στα σχετικά κόστη κάθε χρήσης. Το καθαρό κόστος της 
χρήσης αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευμένες κατά τη διάρκεια 
της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και 
αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου  από την υπηρεσία και ο 
λογαριασμός νεότητας δεν χρηματοδοτούνται. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό 
αβεβαιότητας.  
 
4.2 Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρμογή λογιστικών αρχών 
Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της διοίκησης για την εφαρμογή 
των λογιστικών αρχών . 
 
5.Νέα πρότυπα και διερμηνείες της ΔΕΕΧΠ 
 
5.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 
01/01/2017 ή μεταγενέστερα. 
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. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 
Πραγματοποιθείσες 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 πραγματοποιθείσες ζημιές από χρεωστικούς 
τίτλους που επιμετρώντας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2017) 
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. Η τροποποίηση η οποία περιλαμβάνεται στον κύκλο 
αυτόν και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η 
εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι λοιπές τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κύκλο και 
έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 αναλύονται 
στην ακόλουθη ενότητα. 
 
5.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες 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 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. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 
Η ταξινόμηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις λογιστικοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, και ειδικότερα πώς 
επιμετρώνται σε συνεχή βάση. Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει μια λογική προσέγγιση για την ταξινόμηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία οδηγείται από τα χαρακτηριστικά των ταμειακών 
ροών και το επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Αυτή η μοναδική και 
βασισμένη σε αρχές προσέγγιση αντικαθιστά τις ισχύουσες απαιτήσεις που βασίζονταν σε κανόνες οι 
οποίοι γενικά θεωρούνται ως υπερβολικά πολύπλοκοι και δύσκολα εφαρμόσιμοι. Το νέο μοντέλο έχει 
επίσης ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός μοναδικού μοντέλου απομείωσης που εφαρμόζεται σε όλα 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα, καταργώντας έτσι μια πηγή πολυπλοκότητας που σχετίζεται με τις 
προηγούμενες λογιστικές απαιτήσεις. 
Απομείωση 
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Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η καθυστερημένη αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών 
από δάνεια (και άλλα χρηματοδοτικά μέσα) αναγνωρίστηκε ως αδυναμία των υφιστάμενων λογιστικών 
προτύπων. Ως μέρος του ΔΠΧΑ 9, το ΣΔΛΠ εισήγαγε ένα νέο μοντέλο απομείωσης βασισμένο στις 
αναμενόμενες ζημιές, το οποίο θα απαιτεί την πιο έγκαιρη αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών. Συγκεκριμένα, το νέο Πρότυπο απαιτεί από τις εταιρίες να λογιστικοποιήσουν τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημίες από τη στιγμή που αναγνωρίζονται για πρώτη φορά τα χρηματοοικονομικά μέσα και 
να αναγνωρίσουν τις αναμενόμενες ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωή τους σε μια πιο έγκαιρη βάση.  
Λογιστική αντιστάθμισης 
Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα ουσιαστικά αναμορφωμένο μοντέλο για λογιστική αντιστάθμισης, με ενισχυμένες 
γνωστοποιήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της διαχείρισης των κινδύνων. Το νέο μοντέλο αποτελεί 
μια σημαντική αναμόρφωση της λογιστικής αντιστάθμισης που ευθυγραμμίζει το λογιστικό χειρισμό με 
τις δραστηριότητες διαχείρισης του κινδύνου, δίνοντας την δυνατότητα στις εταιρίες να 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δραστηριότητες αυτές στις οικονομικές καταστάσεις τους. Επιπλέον, ως 
αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα έχουν καλύτερη 
πληροφόρηση σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων και την επίδραση της λογιστικής αντιστάθμισης 
στις οικονομικές καταστάσεις. 
Ίδιος πιστωτικός κίνδυνος  
Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί επίσης τη μεταβλητότητα στο κέρδος ή τη ζημία που προκαλούνταν από τις αλλαγές 
του πιστωτικού κινδύνου των υποχρεώσεων για τις οποίες είχε επιλεγεί να αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία. Αυτή η αλλαγή στη λογιστική σημαίνει ότι τα κέρδη που δημιουργούνται από την επιδείνωση ίδιου 
πιστωτικού κινδύνου της οντότητας για τέτοιες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται πλέον στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Πρόωρη εφαρμογή της εν λόγω βελτίωσης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
πριν από οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στη λογιστική των χρηματοπιστωτικών μέσων, επιτρέπεται από 
το ΔΠΧΑ 9. 
Με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της διοίκησης της Εταιρείας , το ΔΠΧΑ 9 κατά την πρώτη εφαρμογή του 
καθώς και στις μεταγενέστερες περιόδους, δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας . Ειδικότερα εκτιμώνται τα παρακάτω:  
Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει την 31/12/2017 ο Όμιλος εκτιμάται ότι 
πιθανότατα θα συνεχίσουν να επιμετρώνται στην ίδια βάση με το νέο πρότυπο και επομένως δεν 
αναμένονται σημαντικές μεταβολές στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων.  
Απομείωση 
Η εφαρμογή του νέου μοντέλου απομείωσης βασισμένο στις αναμενόμενες ζημιές, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια νωρίτερη αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών, η οποία με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν εκτιμάται ως σημαντική για την Εταιρεία . 
Μεταγενέστερες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στο επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας , 
ενδεχομένως να επηρεάσουν τις παραπάνω εκτιμήσεις.   
Λογιστική αντιστάθμισης 
Η εφαρμογή του αναμορφωμένου μοντέλου για λογιστική αντιστάθμισης δεν αναμένεται να έχει 
επίπτωση στην Εταιρεία , καθώς δεν πραγματοποιεί λογιστική αντιστάθμισης. 
Ίδιος πιστωτικός κίνδυνος  
Το νέο πρότυπο δεν αναμένεται να επηρεάσει τον λογιστικό χειρισμό των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας , καθώς η Εταιρεία  δεν έχει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
απεικονιζόμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αλλά μόνο χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
απεικονιζόμενες στο αποσβεσμένο κόστος. 
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 
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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.  
Η βασική αρχή του νέου Προτύπου είναι για τις εταιρίες να αναγνωρίζουν τα έσοδα ώστε να 
αποτυπώνουν τη μεταφορά των αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες σε αξίες που να απεικονίζουν το τίμημα 
(δηλαδή την  πληρωμή) με το οποίο η εταιρεία αναμένει να λάβει σε αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες. Το νέο πρότυπο θα οδηγήσει επίσης σε αυξημένες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα έσοδα, 
παρέχοντας καθοδήγηση για συναλλαγές που δεν είχαν προηγουμένως αντιμετωπιστεί συνολικά (για 
παράδειγμα, τα έσοδα των συμβάσεων υπηρεσιών και τροποποιήσεις) καθώς και βελτίωση των οδηγιών 
σχετικά με τις συμβάσεις πολλαπλών στοιχείων. 
Η Εταιρεία  θα εφαρμόσει το νέο Πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2018 με τη σωρευτική επίδραση της 
αρχικής εφαρμογής να αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία 
της αρχικής εφαρμογής.  
Επιπλέον, η Εταιρεία  έχει επιλέξει να εφαρμόσει το Πρότυπο αναδρομικά μόνο για τις συμβάσεις που 
δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. 
Η Εταιρεία βρίσκεται  στο στάδιο της ολοκλήρωσης της επίδρασης αυτού του προτύπου στην οικονομική 
κατάσταση. Με βάση τη φύση των προϊόντων της, τις συναλλακτικές της τιμές και την αναγνώριση 
εσόδων σε σχέση µε τις υποχρεώσεις απόδοσης των εσόδων, η Εταιρεία  αναμένει ότι η επίδραση στις 
νέες Οικονομικές Καταστάσεις της  Εταιρείας  δεν θα είναι σημαντική. 
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2018. 
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. Η εταιρεία  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. 
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 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»). Η Εταιρεία  
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. 
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 
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τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η Εταιρεία  θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 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 και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι 
οι εξής: 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. Η Εταιρεία 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. 
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. Η εταιρεία  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 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 περιλάμβανε 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. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. 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. Η Εταιρεία  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 ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 
28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό 
των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η 
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μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία  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 9: «Προπληρωμένα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 
9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 
προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο 
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη 
προϋπόθεση. Η Εταιρεία  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 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-
2017», 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 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών 
σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για 
χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού 
επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία  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 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 
«Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, 
αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της 
αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας 
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό 
χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η Εταιρεία 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 ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων 
Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 
19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες 
αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού 
τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός 
προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της 
κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους 
χρήστες αυτών. Η Εταιρεία  θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2021) 
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 
ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των 
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τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 
κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 
οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει 
και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία 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. 
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6.Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 
 
6.1 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία  
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Τα ιδιόκτητα ιδιοχρησιμοποιούμενα γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια της Εταιρείας αποτιμήθηκαν στις εύλογες αξίες τους την 29/2/2016 από αναγνωρισμένους 
ανεξάρτητους εκτιμητές, λόγω ενσωμάτωσης της Εταιρείας στον Όμιλο ΣΕΛΟΝΤΑ και προσαρμογή της στις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές του. Οι εκτιμήσεις 
βασίσθηκαν σε κατάλληλες μεθόδους αποτίμησης ανάλογα με τη φύση και τη χρήση των εκτιμηθέντων παγίων στοιχείων. Οι επενδύσεις περιόδου 1/1–
31/12/2017 της Εταιρείας  ανέρχονται σε € 138 χιλ.. 
 

Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα

Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Κόστος κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2016 31.408 1.394.045 607.504 365.444 240.817 2.639.218

Προσθήκες 0 0 160.176 19.275 2.891 182.341

Επανεκτίμηση παγίων 70.599 10.520 0 0 0 81.119

Κόστος κτήσης την 31/12/2016 102.007 1.404.565 767.680 384.719 243.707 2.902.679

Σωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 

2016
0 -1.051.528 -542.280 -351.321 -236.279 -2.181.409

Αποσβέσεις περιόδου 0 -36.455 -31.564 -4.532 -1.073 -73.625

Επανεκτίμηση παγίων -5.816 -23.474 0 0 0 -29.291

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2016 -5.816 -1.111.458 -573.845 -355.853 -237.353 -2.284.325

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 96.191 293.107 193.835 28.866 6.355 618.354

Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων την 

31/12/2016
18.555 18.555

Κόστος κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2017 102.007 1.404.565 767.680 384.719 243.707 2.902.679

Προσθήκες 0 0 134.477 2.900 1.142 138.518

Πωλήσεις / αποσύρσεις 0 -9 -667 0 -890 -1.565

Κόστος κτήσης την 31/12/2017 102.007 1.404.557 901.489 387.619 243.959 3.039.632

Σωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 

2017
-5.816 -1.111.458 -573.845 -355.853 -237.353 -2.284.325

Αποσβέσεις περιόδου 0 -23.456 -44.755 -5.915 -1.353 -75.478

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2017 -5.816 -1.134.914 -618.600 -361.768 -238.706 -2.359.804

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2017 96.191 269.643 282.890 25.851 5.254 679.829

Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων την 

31/12/2017
6.189 6.189
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6.2 Άυλα πάγια  

 
Τα άυλα  πάγια περιουσιακά στοιχεία  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
6.3 Αποθέματα  
Τα αποθέματα  της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
6.4 Βιολογικά στοιχεία 
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. 
 
Η μεταβολή της εύλογης αξίας  των βιολογικών στοιχείων  της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
 
Και οι μεταβολές στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 
 

Ποσά σε € Σύνολο

Λογιστική αξία την 1/1/2016 3.985

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1/1/2016 -3.985

Λογιστική Αξία την 31/12/2016 3.985

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2016 -3.985

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 0

Λογιστική Αξία την 1/1/2017 3.985

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1/1/2017 -3.985

Προσθήκες 0

Διαγραφές / αποσύρσεις 0

Αποσβέσεις πωληθέντων / αποσυρθέντων 0

Αποσβέσεις 0

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2017 0

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Αναλώσιμα και λοιπά αποθέματα 37.546 25.112

Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία 37.546 25.112

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης 0 0

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 37.546 25.112

31/12/2017 31/12/2016

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης 

χρήσης
-1.537.454 0

Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήσης -791.261 -531.978

Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης 988.504 0

Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης χρήσης 4.372.782 1.537.454

Κέρδη από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων λήξης χρήσης
3.032.571 1.005.476
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Σημειώνεται ότι από την 29/2/2016 και εις στο εξής, λόγω της ένταξης της εταιρείας στον Όμιλο 
ΣΕΛΟΝΤΑ, η κατηγοριοποίηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων με βάση το μέσο βάρος των 
αποθεμάτων ιχθύων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης σε ώριμα ή ανώριμα πραγματοποιείται ως 
εξής: 

• το μέρος κάτω των 340 gr ιχθύων που αναμένεται να έχει φτάσει τα 340 gr σε περίοδο μετά από ένα 
έτος από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων και ο γόνος προς ιδιόχρηση σε 
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία παγίου ενεργητικού και 
 

• το μέρος άνω των 340 gr ιχθύων 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 και ο γόνος προς 
πώληση σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 
Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία κατά την ημερομηνία επιμέτρησης αποτιμώνται ως εξής: 
 
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 της 
εταιρείας δεν υπάρχουν τιμές αγοράς δεδομένου ότι δεν υπάρχει ζήτηση για τη κατηγορία 0 – 340 gr. 
Βάσει του ΔΠΧΑ 13, έχει επιλεγεί η τεχνική αποτίμησης που μετατρέπει τις μελλοντικές ταμειακές ροές 
και εκροές σε ένα τρέχον προ εξοφλημένο ποσό και έχει εφαρμογή από 29/2/2016. 
 
Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση αυτή είναι οι εξής: 
 
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. Ως προεξοφλητικό επιτόκιο 
χρησιμοποιήθηκε το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC), τιμής 7.68% (έναντι 9,16% το 2016) 
Η τιμή πώλησης των ειδών στην κύρια αγορά όταν αυτά θα φτάσουν στο εμπορεύσιμο βάρος που 
επιθυμεί η Διοίκηση της Εταιρείας (340 gr). Το μέσο κόστος της Εταιρείας για να φτάσει το ψάρι στο 
εμπορεύσιμο βάρος με βάση τα ιστορικά στοιχεία. Η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων από 
πωλήσεις και η μέση περίοδος πληρωμής των υποχρεώσεων που θα προκύψουν για να αναπτυχθούν τα 
βιολογικά στοιχεία της κατηγορίας. 
 
Ιχθύες σε κλωβούς με μέσο βάρος άνω των 340 gr: Προκύπτει εκτιμώμενη βιομάζα που θα εξ αλιευθεί 
ανά κλωβό βάσει του μέσου βάρους του, με τη χρήση ποσοστών πραγματικών εξ αλιευθέντων για τη 
χρήση 2017. Το σύνολο της βιομάζας που προκύπτει ανά κατηγορία μέσου βάρους, πολλαπλασιάζεται 
επί την εύλογη αξία αυτών, που εκτιμάται ως η τιμή πώλησης στην κύρια αγορά (στην εμπορεύσιμη μέση 
τιμή των πρώτων 2 εβδομάδων του μήνα που έπεται από τη λήξη της περιόδου αναφοράς μειωμένης 
κατά το ποσό των εκτιμώμενων μεταφορικών εξόδων). 
 

Διαχωρισμός παγίων και κυκλοφορούντων Βιολογικών 

Περιουσιακών Στοιχείων
31/12/2017 31/12/2016

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού 24.578 263.766

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικού 4.348.203 1.273.688

Σύνολο Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 4.372.782 1.537.454

Μεταβολή  Αξίας αποθεμάτων τέλους χρήσης σε €: 43.100 42.735

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Παγίου Ενεργητικού -239.188 263.766

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.074.515 1.273.688

Συνολική Μεταβολή 2.835.328 1.537.454
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6.5 Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις 
 Οι πελάτες και οι λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις  της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής :  
 

 
 
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται με την λογιστική αξία τους. 
 
6.6 Λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
- Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο αφορούν κατά κύριο λόγω επιστροφές ΦΠΑ. (ποσό 
590χιλ.εισπραχθηκαν τον 19/1/2018) 
- Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων εκτός των 
απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. 
- Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο είναι βεβαίας εισπράξεως αλλά δεν είναι εύκολα 
προσδιορισμένος ο χρόνος είσπραξης.  
 
6.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμιακά  διαθέσιμα και ισοδύναμα  της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
6.8 Μετοχικό Κεφάλαιο  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.818.000,00 ευρώ, 
διαιρούμενο σε  6.060.000 κοινές  μετοχές, ονομαστικής αξίας  0,30 ευρώ η κάθε μία.  
 
Τα δικαιώματα των μετόχων είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η 
καταβεβλημένη αξία της μετοχής και περιλαμβάνουν: 
 
Δικαίωμα μερίσματος: Ποσοστό 35% των προς διανομή καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του 
τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη κάθε χρήση διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα. Δικαίωμα 
προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη νέων 
μετοχών. Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών 
ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. 
Δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που 
αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016

Πελάτες 46 156

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 46 156

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 879.744 289.554

Έξοδα επόμενων χρήσεων 6.906 3.389

Πρακταβολές για Αγορές αποθεμάτων 1.427 5.160

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 888.077 298.103

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Διαθέσιμα στο ταμείο 98 19

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Καταθέσεις 3.520 4.441

Δεσμευμένες καταθέσεις 0 0

Ενεχυριασμένες καταθέσεις 0 0

Καταθέσεις σε Ξ.Ν. 0 0

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων & ισοδύναμων 3.618 4.459
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δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής Εταιρείας Η Εταιρεία δεν  έχει πρόγραμμα δικαιωμάτων 
προαίρεσης μετοχών. 
 
6.9 Λοιπά αποθεματικά  
Τα Αφορολόγητα αποθεματικά  της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής : 
 
Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων 
στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο 
διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα επισωρευθεί κατά τη διανομή των 
αποθεματικών αυτών θα αναγνωρισθεί κατά το χρόνο της λήψεως της απόφασης περί διανομής και σε 
σχέση με το ποσό της διανομής .  
 
Τα  Λοιπά αποθεματικά  της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού αποθεματικού» 
- με την κατ΄ έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων μετά από φόρους, κερδών – είναι 
υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό 
αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, μπορεί όμως να συμψηφισθεί με 
συσσωρεμένες ζημιές .Το «αποθεματικό επανεκτίμησης αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες» αφορά 
αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από την αποτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ιδιόκτητων 
ακινήτων (γηπέδων-οικοπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων) στην εύλογη αξία τους. 
 
6.10 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
Η κίνηση για τον Αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 
 

 
 
6.11 Υποχρεώσεις  για παροχές  στους εργαζόμενους 
 
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης  για το προσωπικό έχει ως ακολούθως: 

Τακτικό 

αποθεματικό

Αφορολόγητα 

αποθεματικά ειδικών 

διατάξεων νόμων

Λοιπά 

αποθεματικά
Σύνολο

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2016 171.948 92.339 57.595 321.881

Υπόλοιπο κλεισίματος 31/12/2016 171.948 92.339 57.595 321.881

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2017 171.948 92.339 57.595 321.881

Σχηματισμός τακτικού αποθματικού χρήσης 0 0 0 0

Αποενσωμάτωση θυγατρικών 0 0 0 0

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2017 171.948 92.339 57.595 321.881

Ποσά σε € 
Υπόλοιπο την 

1/1/2017

(Χρέωση) / 

Πίστωση στα 

αποτελέσματα

(Χρέωση) / 

Πίστωση στην 

Καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/2017

Υπόλοιπο την 

1/1/2016

(Χρέωση) / Πίστωση 

στα αποτελέσματα

(Χρέωση) / 

Πίστωση στην 

Καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/2016

Ενσώματα πάγια -88.822 7.702 -81.120 4.667 -69.964 -23.525 -88.822

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -108.746 -19.757 -128.503 0 -108.746 0 -108.746

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 6.439 -75 421 6.785 0 17.087 -10.648 6.439

Κρατικές επιχορηγήσεις 3.678 -630 3.048 0 3.678 0 3.678

Συμφψηφισμός Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Απαιτήσεων και 

Υποχρεώσεων

-187.451 -12.760 421 -199.789 4.667 -157.945 -34.173 -187.451

31/12/2017 31/12/2016
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Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές είναι: 
 

 
 
Η αναλογιστική μελέτη έγινε από ανεξάρτητους αναλογιστές. 
 
6.12 Επιχορηγήσεις 

 
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η Ιανουαρίου 22.202 51.863

Τρέχον Κόστος απασχόλησης 1.507 3.894

Έξοδο τόκων 361 1.037

Τερματικές Παροχές / Επίδραση Περικοπής / Διακανονισμού 0 0

Επανεκτίμηση - αναλογιστικές ζημιές / (κέρδη) από μεταβολές 

δημογραφικών και χρηματοοικονοικών παροχών
0 0

Παροχές πληρωθείσες 1.453 -36.718

Κόστος μεταφοράς προσωπικού 0 0

Προσθήκες από εξαγορά θυγατρικών ΔΙΑ 0 0

Προσθήκες από απόκτηση ΔΙΑ 0 0

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 25.523 20.076

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.507 3.894

Κόστος προϋπηρεσίας 0

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 361 1.037

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές αναγνωρισμένα μέσα στο έτος 0 0

Ζημιές(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις 0 0

Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση λογαριασμού

 αποτελεσμάτων
1.868 4.931

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων είναι :

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές στην υποχρέωση λόγω χρηματοοικονομικών παραδοχών-454 -1.612

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές στην υποχρέωση λόγω εμπειρίας -998 38.331

Συνολικά έσοδα/ ('εξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά 

έσοδα
-1.452 36.719

+0,5% -0,50%

Αύξηση/ (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών 21.227,00 25.836,00

+0,5% -0,50%

Αύξηση/ (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών 25.782,00 21.251,00

Προεξοφλητικό επιτόκιο

Μελλονιτκές αυξήσεις μισθών



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017 

 

Σελίδα 45 από 50 

 
 
Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων 
που επιδοτήθηκαν. Ανάλογα  με τις διατάξεις του νόμου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση, 
ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγουμένων παγίων στοιχείων, ως 
προς τη διαφοροποίηση της νομικής υπόστασης της επιχορηγούμενης εταιρείας και ως προς τη διανομή 
των κερδών που προέρχονται από την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων. Κατά τους διενεργηθέντες 
από τις αρμόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε περίπτωση μη συμμόρφωσης  με τους 
περιορισμούς αυτούς. 
 
6.13 Προβλέψεις  
Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, αφορούν προβλέψεις για 
διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
 
Η Εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να 
προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων σχηματίζοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά 
φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα 
αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας . Οι ανωτέρω παρατιθέμενες δηλώσεις 
φόρου εισοδήματος της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.  
Με τις θεσπισμένες διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος, από τη Διαχειριστική χρήση του 2011, 
εκδίδεται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, Ετήσια «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», μετά από 
φορολογικό έλεγχο που διενεργούν, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. Ο 
φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που 
προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην φορολογική 
νομοθεσία.  
Για το έτος 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 και 
την υπ.αρ. ΠΟΛ 1124/22.6.2015 απόφαση ΓΓΔΕ. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης  προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 
καταστάσεων χρήσεως 2017. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις 
 
 
6.14 Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις 
Οι Προμηθευτές  και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις  της Εταιρείας  αναλύονται ως εξής : 
 

 

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 18.885 37.440

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 0 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -6.189 -18.555

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 12.696 18.885

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού Ελέγχου 4.473 4.473

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Προμηθευτές 6.668.967 3.073.044

Προκαταβολές πελατών 0 0

Επιταγές πληρωτέες 0 0

Σύνολο 6.668.967 3.073.044
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Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας και δεν βαρύνονται από 
τόκους. Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται με τις λογιστικές αξίες τους. 
 
6.15 Δάνεια 
Τα δάνεια  της Εταιρείας αναλύονται  ως εξής: 
 

 
 
Η Εταιρεία  έχει ενεχυριάσει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ομάδα ιχθυοπληθυσμού ποσού € 3.000.000 
ευρώ. Τα τραπεζικά δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι 
εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά, που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του 
ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο 
στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Η εύλογη αξία των δανείων  προσέγγιζε την λογιστική τους 
αξία στην ημερομηνία του ισολογισμού.  Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο 
σε σχέση με τα δάνειά της, αφού όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. 
 
6.16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι Λοιπές  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται με τις λογιστικές αξίες τους. 
 
 
 

Ποσά σε € 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 31/12/2017 31/12/2016

Τραπεζικός δανεισμός 2.988.739 2.988.739

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 2.988.739 2.988.739

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 31/12/2017 31/12/2016

Συμβάσεις αλληλόχρεων δανείων 0 0

Μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 

πληρωτέο στην επόμενη χρήση
49.832 78.603

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 49.832 78.603

Σύνολο δανείων 3.038.571 3.067.342

Οι ημερομηνίες λήξης των 

μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι 

εξής:

31/12/2017 31/12/2016

Μεταξύ 1 και  2 ετών 49.832 78.603

Μεταξύ 2 και 5 ετών 330.168 330.168

Πάνω από 5 έτη 2.658.571 2.658.571

3.038.571 3.067.342

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Διάφοροι πιστωτές 25.321 50.058

Δεδουλευμένα έξοδα 13.835 1.278

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία 34.417 26.148

Σύνολο 73.573 77.485
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6.17 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
Οι αμοιβές των εργαζομένων αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
6.18 Άλλα έξοδα  
Στα  Λοιπά έξοδα  της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται: 
 

 
 
6.19 Άλλα έσοδα  
Στα  Άλλα έσοδα  της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται: 
 

 
 
 
6.20 Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα 
Στα χρηματοοικονομικά έξοδα  της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται: 
 

 
 
 
 
 

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Μισθοι και ημερομίσθια 283.309 199.611

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 71.885 43.098

Λοιπά έξοδα προσωπικού 4.207 4.369

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 1.869 3.894

Αποημιώσεις απόλυσης 0 0

Σύνολο κόστους εργαζομένων 361.271 250.972

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 22 0

Έκτακτες ζημιές 0 29.291

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 981 665

Σύνολο 1.004 29.956

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Λοιπά έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 9 0

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0 279

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.437 244.430

Σύνολο 1.446 244.709

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 24 0

Πιστωτικοί τόκοι πελατών 0 0

Σύνολο 24 0

Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016

Τόκοι & έξοδα δανειακών υποχρεώσεων 92.632 60.132

Λοιπά τραπεζικά έξοδα 322 364

Σύνολο 92.954 60.496
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6.21 Συναλλαγές από Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένα Πρόσωπα  

 
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με συνδεμένες εταιρίες και λοιπά πρόσωπα 
της Εταιρείας  κατά την χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017: 
 

 
 
Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται 
σύμφωνα µε τους όρους που ισχύουν για µη συνδεδεμένα μέρη. 
 
6.22 Εγγυήσεις  
Η Εταιρεία  έχει ενεχυριάσει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ομάδα ιχθυοπληθυσμού ποσού € 3.000 χιλ. 
Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης) προς τρίτους, ποσού € 5 
χιλ. 
 
6.23 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας από τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν 
σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις 
 
6.24 Ανάλυση Ευαισθησίας  
Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει και αναλύει την ευαισθησία του αποτελέσματος (καθαρής θέσης) σε 
σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της 
Εταιρείας ως προς τον κίνδυνο από μεταβολή των επιτοκίων.  
Η Εταιρεία  εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από δάνεια μεταβλητού επιτοκίου τα οποία 
επηρεάζουν τις επιδόσεις μέσω της μεταβολής των χρηματοοικονομικών εξόδων. 

Ποσά σε €

Έσοδα 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική 1.231.722 413.286

Θυγατρικές 0 0

Συγγενείς 0 0

Διευθυντικά στελέχη - Δοικητικό Συμβούλιο 0 0

Σύνολο 1.231.722 413.286

Ποσά σε €

Έξοδα 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική 2.979.794 1.040.658

Θυγατρικές 76.242 0

Συγγενείς 0 0

Διευθυντικά στελέχη - Δοικητικό Συμβούλιο 29.131 19.933

Σύνολο 3.085.168 1.060.591

Ποσά σε €

Απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική 0 0

Θυγατρικές 0 0

Συγγενείς 0 0

Διευθυντικά στελέχη - Δοικητικό Συμβούλιο 0 0

Σύνολο 0 0

Ποσά σε €

Υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016

Μητρική 6.455.771 2.882.753

Θυγατρικές 86.154 0

Συγγενείς 0 0

Διευθυντικά στελέχη - Δοικητικό Συμβούλιο 0 0

Σύνολο 6.541.925 2.882.753
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Η ανάλυση της ευαισθησίας υποθέτει  μεταβολή των επιτοκίων κατά +/- 100 bps (μονάδες βάσης)  που 
κατά την κρίση της Διοίκησης θεωρείται εύλογη.  
Η επίδραση αφορά στα καθαρά μετά από φόρους αποτελέσματα (καθαρή θέση) ποσά σε χιλ. ευρώ. 
 
 
 

 
 
 
6.25  Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
 
Εντός του Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  αποφάσισε, για τεχνικούς λόγους, να 
μεταβάλλουν την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού  και να ορίσουν νέο ισολογισμό 
μετασχηματισμού για την συγχώνευση των εταιρειών, αυτόν της 31.03.2018. Η συγχώνευση δια 
απορρόφησης  θα ολοκληρωθεί με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και των άρθρων 
6977α του Ν.2190/1920 καθώς και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού του Χ.Α. Η συγχώνευση τελεί 
υπό την αίρεση της λήψεως των κατά το Νόμο οριζόμενων αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων των 
συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και των αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.  
 
Στις 20.06.2018 οι μέτοχοι της μητρικής εταιρείας «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» και συγκεκριμένα οι τράπεζες 

Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική υπέγραψαν σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση του 

συνόλου των μετοχών τους, ήτοι ποσοστού 79,62%, με την αγοράστρια εταιρεία «Andromeda Seafood 

Limited», μέλος του ομίλου Andromeda. Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και 

ιδίως υπό την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές περί ελέγχου συγκεντρώσεων. Πέραν των ήδη 

μνημονεθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 

2017 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2017 Κίνδυνος Επιτοκίου

Λογαριασμοί 

Λογιστική Αξία + 100 Μ.Β. - 100Μ.Β.

Τραπεζικά Δάνεια 3.038.571 -30.386 30.386

Φόρος Εισοδήματος (29%) 881.186 -8.812 7.900

Καθαρή Επίδραση στα 

Αποτελέσματα 
3.919.756 -39.198 38.286

31/12/2016 Κίνδυνος Επιτοκίου

Λογαριασμοί 

Λογιστική Αξία + 100 Μ.Β. - 100Μ.Β.

 Τραπεζικά Δάνεια 3.067.342 -30.673 30.673

Φόρος Εισοδήματος (29%) 889.529 -8.895 7.975

Καθαρή Επίδραση στα 

Αποτελέσματα 
3.956.872 -39.569 38.649
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Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 
Ιουνίου 2018 και έχουν υπογραφεί εκ μέρους του, από τους κάτωθι: 
 
 
 
 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP FINANCIAL

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ CONTROLLER

Αδαμαντίνη Λάζαρη Κωνσταντίνος Κόκκαλης Θωμάς Χασιώτης

Α.Δ.Τ ΑΒ 205785 Α.Δ.Τ ΑΚ 826962 ΑΔΤ ΑΝ 018634


