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Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Στην κατωτέρω δήλωση, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ομίλου και της Εταιρείας:  

 

 Ιωάννης Κατσιβέλης, Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 Lewis Nigel, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

 

υπό της ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι: 

 

α. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α.Β.Ε.Ε.» για την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, 

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

και την θέση της Εταιρείας καθώς και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που 

αντιμετωπίζει. 

 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2019 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος 

 

 

O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

Ιωάννης Κατσιβέλης

Α.Δ.Τ. Φ355271 

Lewis Nigel

Αρ.Διαβ.704482770 
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε..»  

«Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000394601000» 

για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Υποβάλλουμε συνημμένα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου , για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η  

Δεκεμβρίου 2017, συνοδευόμενη από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, 

τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Η παρούσα Έκθεση περιέχει κατά τρόπο συνοπτικό, κατανοητό και  ουσιαστικό τις σημαντικές επιμέρους 

ενότητες, που είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και 

τεκμηριωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία») καθώς και του Ομίλου, στον 

οποίο, περιλαμβάνονται πλην της εταιρείας και οι ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες :  

 

Επωνυμία 
Ποσοστό 

Συμμετοχής
Έδρα 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Αστερίας ΑΕ 100% Αστακός Αιτ/νίας Ολική 
Ιχθ. Αργολίδος ΑΕ 100% Αθήνα Ολική 
HELLENIC 
FISHFARMING CZ 
SRO 

100% Τσεχία Ολική 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας, υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 

 

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης, ο Πίνακας μεταβολών της καθαρής θέσης και οι Ταμειακές Ροές 

της ανωτέρω χρήσης που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της 

Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα αποτελέσματα χρήσεως 

κατέληξαν ζημιογόνα. 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  

Η διοίκηση της Εταιρείας βασιζόμενη στην μέχρι σήμερα  πορεία της εταιρείας εκτιμά, ότι θα ανταπεξέλθει 

στην παρατεταμένη έλλειψη ρευστότητας. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία 

και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την μεταβολή 

των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από τον τραπεζικό δανεισμό σε € με κυμαινόμενο 

επιτόκιο. 

 

Για την περίοδο 1.1.2017 - 31.12.2017 τα μετά από φόρους αποτελέσματα και η καθαρή θέση του Ομίλου 

θα είχαν διαμορφωθεί κατά 379 χιλ. € χαμηλότερα / υψηλότερα ενώ για την Εταιρεία θα είχαν διαμορφωθεί 

κατά 379 χιλ. € χαμηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 100 μονάδες βάσης υψηλότερα 

/ χαμηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του 

υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο 

σε €. 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΠIΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα µε αυτόν 

μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Αντίθετα οι απαιτήσεις από 

προκαταβολές σε προμηθευτές δεν παρουσιάζουν ανάλογη διασπορά.  

 

Όμως η Ελληνική καθώς και η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά πολύ 

των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος.  

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές  ισοτιµίες. Η 

µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Οµίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν 

δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς 

κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Ο Όμιλος βρίσκεται σε δυσχερή θέση όσον αφορά την ρευστότητα. Επιπροσθέτως δε : 

 

α)Από τον Οκτώβριο του 2008 και μέχρι σήμερα η εταιρεία όχι μόνο δεν κατέστη δυνατόν να αντλήσει 

νέα δάνεια αλλά έχει εξοφλήσει και μέρος των παλαιών δανείων, με άμεση συνέπεια την επιδείνωση 

του προβλήματος ρευστότητας της εταιρείας. Λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, δεν 
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καθίσταται εφικτός ο τραπεζικός δανεισμός  και κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόμενο η εταιρεία να 

μη καταστεί δυνατόν να αντλήσει τα απολύτως αναγκαία κεφαλαία κίνησης τα οποία θα καθιστούσαν 

ευχερέστερη την γρήγορη ανάπτυξη της εταιρείας στα προ της κρίσης επίπεδα.  

 

β)Περαιτέρω το έντονο πρόβλημα ρευστότητας που εμφανίζεται στην αγορά, ως απότοκο της 

γενικότερης οικονομικής κρίσης της χώρας μας καθιστά δυσχερή την μείωση του χρόνου 

ρευστοποίησης των απαιτήσεών της με άμεση συνέπεια στην ρευστότητα του ομίλου.  

 

 

γ)Δεδομένου ότι ο στόχος του ομίλου ήταν  να επανέλθει η παραγωγική δυναμικότητα στα προ της 

κρίσεως επίπεδα, όλες οι ενέργειες της διοίκησης συνέτειναν στην τοποθέτηση μεγαλύτερης 

ποσότητας γόνου για πάχυνση, με τις παρακάτω συνέπειες : 

-- την απώλεια ρευστότητας από μειωμένες πωλήσεις γόνου λόγω τοποθετήσεων γόνου στις μονάδες 

πάχυνσης του ομίλου. 

-- η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των μονάδων πάχυνσης απορρόφησε και θα συνεχίσει 

να απορροφά τμήμα της διαθέσιμης ρευστότητας για επεκτάσεις και συντηρήσεις του παγίου 

εξοπλισμού. 

-- η σημαντική αύξηση των τοποθετήσεων γόνου στις μονάδες πάχυνσης που έγινε στις χρήσεις 2011 

και 2012 είχε ως συνέπεια την ανάγκη κατανάλωσης  μεγάλων ποσοτήτων  ιχθυοτροφών εντός της 

χρήσεως 2013. Η απολύτως αναγκαία αγορά ιχθυοτροφών (μη πλήρης σίτιση) για την ανάπτυξη του 

εν λόγω ιχθυοπληθυσμού  απορρόφησε μεγάλο τμήμα της διαθέσιμης ρευστότητας,  λαμβανομένου 

υπόψιν δε ότι οι πωλήσεις των ιχθύων έχουν σημαντική χρονική υστέρηση σε σχέση με τις ανάγκες 

χρηματοδότησης της εκτροφής των ιχθύων,  η επάρκεια της ρευστότητας για την χρήση 2013 απέβη 

οριακή.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σίτιση του ιχθυοπληθυσμού ήδη από την χρήση 2013 δεν ήταν η πρέπουσα 

για την πλήρη ανάπτυξή του, γεγονός το οποίο επηρέασε την  ανάπτυξη του ιχθυοπληθυσμού από το 

τέλος του 2013 μέχρι και τα τέλη του 2014  και σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσε σημαντικές 

θνησιμότητες.  Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι εξαλιευόμενες ποσότητες ιχθύων για 

πώληση αφορούσαν έως και το 2015 όλο και πιο μικρά μεγέθη ιχθύων με συνέπεια τις μικρότερες τιμές 

πώλησης για μεγέθη ιχθύων με υψηλό κόστος παραγωγής και κατά συνέπεια ζημιογόνα 

αποτελέσματα. Η μη επαρκής σίτιση του ιχθυοπληθυσμού  λόγω έλλειψης ρευστότητας έχει ως 

συνέπεια μικρότερη αξία πωλήσεων, άρα και ακόμα μικρότερη μελλοντική ρευστότητα, η οποία 

οδήγησε μετά από μακρόχρονη ασιτία  στην απώλεια του ιχθυοπληθυσμού (μεγάλο ψάρι) στο σύνολό 

του. Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα και παρά την επιτευχθείσα μέχρι σήμερα εσωτερική 

αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ομίλου, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος 

που πρέπει να αντιμετωπίσει ο όμιλος.  
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

Κίνδυνος φυσικής απώλειας προϊόντων 

Ο Όμιλος παρά την έλλειψη επαρκούς ρευστότητας  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 

ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων γόνου από ασθένειες, 

κλπ.  

Εξ αιτίας των προβλημάτων ρευστότητας της εταιρείας τα αποθέματα του ιχθυοπληθυσμού σήμερα είναι 

ανασφάλιστα, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό το γεγονός.  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική 

ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα 

ακόλουθα: 

 

• Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα 

στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση  

• Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης 

φυσικών πόρων 

• Διαρκή ενημέρωση των πελατών και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος  

• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 

 

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν διακινεί σημαντικό όγκο απορριμμάτων τα οποία μπορεί να 

επιβαρύνουν το περιβάλλον, παρόλα αυτά  μεριμνά ώστε τα απαξιωμένα ή ακατάλληλα υλικά να απορρίπτονται 

με την προβλεπόμενη υποχρεωτική διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα υλικά μετά από την κατάλληλη επεξεργασία 

προωθούνται σε πελάτες.   

 

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της 

ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες  

  

• Ενεργειακή χρήση : Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από παροχή ηλεκτρικού 

• Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων : Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

• Προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων : Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

• Διαχείριση αποβλήτων : Τα ακατάλληλα υλικά απορρίπτονται με την προβλεπόμενη υποχρεωτική 

διαδικασία 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή 

Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων 

τις αρχές: 

 της ίσης μεταχείρισης 

 σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 της διαφορετικότητας 

 της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και 

 της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 

 

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την Εταιρεία μας  με γνώμονα τη 

διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής 

συμπεριφοράς. 

 

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών 

κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς 

κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα κύρια στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση του 2017 και τα συγκριτικά 

στοιχεία του 2016 αναλύονται πιο κάτω: 

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά την διάρκεια του έτους 2017 ανήλθε σε  6.078.771 έναντι 6.780.128 

την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,34%.  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την διάρκεια του έτους 2017 ανήλθε σε  6.004.743 έναντι  5.971.906 

την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,55%.  

 

Τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου παραμένουν ζημιογόνα και ανήλθαν σε € (3.756.532) για την 

χρήση 2017 έναντι της χρήσης του 2016 τα οποία είχαν ανέλθει στο ποσό των € (32.538.927). 

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας παραμένουν ζημιογόνα και ανήλθαν σε € (3.629.583) για την 

χρήση 2017 έναντι της χρήσης του 2016 τα οποία είχαν ανέλθει στο ποσό των € (37.279.224). 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31.12.2017 ανέρχονται σε € (82.271.030) έναντι € (78.514.497) της 

προηγούμενης χρήσης για τον Όμιλο και για την Εταιρεία ανέρχονται σε € (81.493.735) έναντι                     

€ (77.864.152) της προηγούμενης χρήσης. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από μεταγενέστερα της 

ημερομηνίας του Ισολογισμού γεγονότα. 

Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι σήμερα δεν προέκυψε κάποιο γεγονός που να επηρεάσει 

σημαντικά την πορεία των εργασιών της Εταιρείας μας. 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Μετά την απορριπτική απόφαση του Εφετείου της 30/7/2015, η οικονομική  κατάσταση του ομίλου είναι 

εξαιρετικά δύσκολη. Όμως η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με τους πιστωτές 

της που θα  εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εταιρείας.  

Ωστόσο, η Διοίκηση παρά την ανωτέρω αισιόδοξη εκτίμηση της, αξιολόγησε τις παρούσες συνθήκες 

λειτουργίας της Εταιρείας ως τέτοιες που δημιουργούν σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με την 

δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της, και για τον λόγο αυτό και σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

παραγράφου 25 του ΔΛΠ 1, οι οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως δεν καταρτίστηκαν βάσει 

της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, αλλά βάσει της αρχής της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.   

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και 

συνδεδεμένων µε αυτήν προσώπων, (συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 24. 

 

Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη στη διάρκεια της περιόδου, έχουν 

πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.  

 

Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου συνίστανται στην αγορά - πώληση κυρίως γόνου, μεγάλου 

ψαριού, τροφών, εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας, παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και παλλετοποίησης και 

άλλες συναλλαγές ασήμαντης αξίας σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη. Η μητρική εταιρεία πωλεί το γόνο 

και τροφές στις θυγατρικές εταιρείες σε τιμές αγοράς οι οποίες όταν τελειώσει η παραγωγική διαδικασία 

με την ανάπτυξη του μεγάλου ψαριού(16-24 μήνες) μεταπωλούν στην εταιρεία,  επίσης σε τιμές αγοράς, η 

οποία τελικά μεταπωλεί εκτός Ομίλου. Η εξόφληση των υποχρεώσεων των θυγατρικών προς εταιρεία 

πραγματοποιείται κατά βάση με το συμψηφισμό απαιτήσεων – υποχρεώσεων και κατά δεύτερο με επιταγές 

και καταθέσεις όψεως σε χρόνους που προσεγγίζουν τα συνήθη πιστωτικά όρια της αγοράς του κλάδου. 

 

Κατά το έτος 2017 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω εταιρείες από και προς την εταιρεία 

καθώς και τα έσοδα και έξοδα κάθε μιας εταιρείας που προέκυψαν από τις συναλλαγές τους µε την εταιρεία 

σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ είναι οι ακόλουθες: 
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Λοιπά Λοιπά
Συνεδεμένα Διεθυντικά Συνεδεμένα Διεθυντικά 

Σημ. Θυγατρικές Συγγενείς Μέρη Στελέχη Σύνολο Θυγατρικές Συγγενείς Μέρη Στελέχη Σύνολο
Απαιτήσεις από :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0,00 65.000,19 65.000,19 65.000,19 65.000,19

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 65.000,19 65.000,19 0,00 0,00 0,00 65.000,19 65.000,19
Υποχρεώσεις προς :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 85.952,17 0,00 0,00 85.952,17
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0,00 339.073,17 339.073,17 339.073,17 339.073,17

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 339.073,17 339.073,17 85.952,17 0,00 0,00 339.073,17 425.025,34
Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών & μελών Διοίκησης

Μητρική 0,00 0,00 0,00 0,00
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00
ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00
ECOFEED AE 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ο Ομιλος Η Εταιρεία

Λοιπά Λοιπά
Συνεδεμένα Συνεδεμένα

Μέρη Μέρη
Αγορές Αγαθών από :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                20.979       -                   -               20.979       
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -                -                   -               -               
Σύνολο -               -             -               -                20.979      -                   -               20.979     

Αγορές Υπηρεσιών από :
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -               
Σύνολο -               -             -               -                -                -                   -               -               

Λοιπά έξοδα (ενοίκια)
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -                -                   -               -               
Σύνολο -               -             -               -                -                -                   -               -               

Πωλήσεις Αγαθών προς :
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                38.265       -                   -               38.265       
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -                -                   -               -               
Σύνολο -               -             -               -                38.265      -                   -               38.265     

Πωλήσεις Υπηρεσιών προς :
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                1.000         -                   -               1.000         
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                1.000         -                   -               1.000         
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -                -                   -               
Σύνολο -               -             -               -                2.000        -                   -               2.000       

Λοιπά έσοδα (ενοίκια)
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                3.600         -                   -               3.600         
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -                -                   -               -               
Σύνολο -               -             -               -                3.600        -                   -               3.600       

Συναλλαγές με θυγατρικές, συγγενείς και λοιπά 
συνδεδεμένα μέρη

ΘυγατρικέςΣύνολο

Ο Ομιλος Η Εταιρεία

ΣυγγενείςΘυγατρικές ΣύνολοΣυγγενείς
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δεν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας, κατά τη χρήση 2017, στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης. 

Καλούμε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 

31η Δεκεμβρίου 2017, και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές και τον λογιστή  της 

Εταιρείας από κάθε ευθύνη. 

 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2019 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος 

 

O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

Ιωάννης Κατσιβέλης

Α.Δ.Τ. Φ355271 

Lewis Nigel

Αρ.Διαβ.704482770 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους μετόχους της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων  Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 

2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής 

μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας και των θυγατρικών 

αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους 

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 για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι κατά της Εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους διεκδικώντας 

αποζημιώσεις. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία που θα προκύψει σε περίπτωση 

που ευοδωθούν οι αγωγές αυτές, ποσού € 8.7 εκ. περίπου. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο ως εκ τούτου δε μπορούμε να κρίνουμε εάν η πρόβλεψη αυτή 

είναι επαρκής. 

 

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 

ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθόλη τη 

διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 
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Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων 

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 γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 4 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι η 

Εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενο κίνδυνο ρευστότητας λόγω μη χρηματοδότησης της από τα τραπεζικά 

ιδρύματα, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, αρνητικά Ιδια Κεφάλαια, μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στις 

υποχρεώσεις της, συνεχόμενα ζημιογόνα αποτελέσματα και αρνητικά Ιδια Κεφάλαια. Όπως αναφέρεται στη 

Σημείωση 4, τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα 

εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η 

γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 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 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 

από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 

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 Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους 

ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες 

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 εταιρικές και ενοποιημένες 

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 εταιρικές και ενοποιημένες 

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 τη 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 τη διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα 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 καταλληλότητα 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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων 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 
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ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο 

Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

 Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση 

γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την 

καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. 

Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

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 ότι 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: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 

την 31.12.2017. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.   

 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2019 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ ΤΣΑΜΑΚΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Λεωφόρος Κηφισίας 22 

Α.Μ. 156  
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ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

 

 

 

 

Οικονομικής Χρήσης 

 

1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  

ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

 

 

 

 

 

  

Σημ.
1.1.2017-

31.12.2017
1.1.2016-

31.12.2016
1.1.2017-

31.12.2017
1.1.2016-

31.12.2016

Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων έναρξης περιόδου 5             1.688.854             9.829.767             1.669.954             8.601.157 
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια της περιόδου 5                          -                 30.000                30.000 

Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια της περιόδου 5             4.769.699             4.778.878             4.737.573             4.127.804 
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τέλους περιόδου 5             2.229.996             1.688.854             2.183.650             1.669.954 

Κέρδη ή Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων

          5.310.841         (3.392.035)           5.251.269         (2.833.399)

Πωλήσεις Εμπορευμάτων-Λοιπών Αποθεμ-Υπηρεσιών 5             1.309.072             2.001.250             1.267.170             1.844.102 
Αναλώσεις αποθεμάτων για Παραγωγή-Εμπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών 5            (1.729.288)            (2.365.509)            (1.744.795)            (2.292.433)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6            (2.675.678)            (3.497.063)            (2.505.458)            (3.201.569)
Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 6              (925.260)              (863.619)              (899.534)              (821.316)
Απομειώσεις συμμετοχών 6                          -                          -                          -            (3.689.583)
Απομειώσεις παγίων στοιχείων 6                          -            (6.901.356)                          -            (4.406.383)
Διάφορα έξοδα 6              (253.754)              (494.297)              (228.292)              (240.427)
Χρηματοοικονομικά έξοδα 6            (3.459.319)            (2.022.492)            (3.459.318)            (1.900.571)

Αποσβέσεις 6              (276.101)            (1.166.476)              (253.856)              (994.230)

Λοιπά έσοδα 5                100.556             1.914.128                 97.290             1.713.234 
Λοιπά έξοδα 6            (1.116.568)          (12.751.358)            (1.113.683)          (17.674.524)

Ζημίες προ φόρων         (3.715.500)       (29.538.829)         (3.589.207)       (34.497.098)
Φόροι εισοδήματος 7                (41.032)            (3.000.098)                (40.375)            (2.782.125)
Καθαρές Ζημίες μετά φόρων (Α)         (3.756.532)       (32.538.927)         (3.629.583)       (37.279.224)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:
Διαφορές ενοποιησης θυγατρικών                          -                400.000                          -                          - 

Φόρος εισοδήματος                          -                          -                          - 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                          -              400.000                          -                          - 

Το συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδίδονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής (3.756.532)          (32.138.927)         (3.629.583)          (37.279.224)         
Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                        -                        -                        

        (3.756.532)       (32.138.927)         (3.629.583)       (37.279.224)

Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή (βασικά και απομειωμένα) -0,124 -1,071 -0,119 -1,227
Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός) 30.390.000 30.390.000 30.390.000 30.390.000

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19.920              (26.349.860)      123.966            (31.602.298)      

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  

ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

 

 

 

Σημ. 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια στοιχεία 9            4.333.032            4.583.199            3.928.133            4.154.742 
Ασώματα πάγια στοιχεία 10                         -                31.205                         -                 31.205 
Υπεραξία 11                         -                         -                         -                          - 
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 12                         -                         -                         -                          - 
Mακροπρόθεσμες απαιτήσεις 13              118.948              134.661              107.518               123.181 
Σύνολο Μακροπρόθεσμου Ενεργητικού           4.451.980           4.749.064           4.035.652           4.309.128 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα 15           2.298.518           1.774.034           2.252.172            1.755.134 
Εμπορικές απαιτήσεις 16           1.266.023           1.089.973           1.101.982               906.426 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 17                87.487              131.187                51.567               100.537 
Χρημ/κά  περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων

14                          -                          -                          -                          - 

Χρηματικά  διαθέσιμα 18                59.979                59.470                32.897                 55.016 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού           3.712.008           3.054.664           3.438.619           2.817.113 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ           8.163.988           7.803.728           7.474.271           7.126.241 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 19           9.420.900           9.420.900           9.420.900            9.420.900 
Υπέρ το άρτιο 20         15.902.735         15.902.735         15.902.735          15.902.735 
Λοιπά αποθεματικά 21           4.779.600           4.779.600           4.715.825            4.715.825 
Αποτελέσματα εις νέον       (112.374.264)       (108.617.732)       (111.533.194)       (107.903.612)

       (82.271.030)        (78.514.497)        (81.493.735)        (77.864.152)

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές                          -                          - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων        (82.271.030)        (78.514.497)        (81.493.735)        (77.864.152)
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσαντων εργαζομένων 25              162.576              159.364              155.399               150.903 
Επιχορηγήσεις 24              855.482              908.846              764.400               814.643 
Αναβαλλόμενες  φορολογικές υποχρεώσεις 7              558.186              517.154              557.529               517.154 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων          1.576.244          1.585.364          1.477.329           1.482.699 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές 26         13.628.187         14.431.109         13.124.794          14.078.583 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 23         53.373.358         52.079.005         53.373.358          52.079.005 
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 28              401.162              384.381              291.336               275.221 
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27         21.456.067         17.838.366         20.701.189          17.074.885 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων         88.858.773         84.732.861         87.490.676         83.507.694 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ           8.163.988           7.803.728           7.474.271           7.126.241 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό 
κεφάλαιο     

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτέλεσμα εις 
νέο

Σύνολο
Μη 

Ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2016      9.420.900  15.902.735        4.779.600    (75.642.146)       (45.538.911)      (36.659)     (45.575.570)
Μεταφορά δικαιωμάτων μη ελεγχουσων συμμετοχών 
σε εις νέο

                    -                   -                       -             (36.659)              (36.659)         36.659                       - 

Διαφορές ενσωμάτωσης θυγατρικής            (400.000)            (400.000)          (400.000)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης                     -                   -                       -       (32.538.927)       (32.538.927)                  -     (32.538.927)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016      9.420.900  15.902.735        4.779.600  (108.617.732)       (78.514.497)                 0     (78.514.497)

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2017      9.420.900  15.902.735        4.779.600  (108.617.732)       (78.514.497)                 0     (78.514.497)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης                     -                   -                       -         (3.756.532)         (3.756.532)                  -       (3.756.532)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017      9.420.900  15.902.735        4.779.600  (112.374.264)       (82.271.029)                  -     (82.271.029)

ΕΤΑΙΡΕΙA
Μετοχικό 
κεφάλαιο     

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτέλεσμα εις 
νέο

Σύνολο

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2016      9.420.900  15.902.735        4.715.825    (70.624.389)       (40.584.929)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης                     -                   -                       -       (37.279.224)       (37.279.224)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016      9.420.900  15.902.735        4.715.825  (107.903.612)       (77.864.153)

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2017      9.420.900  15.902.735        4.715.825  (107.903.612)       (77.864.153)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης                     -                   -                       -         (3.629.583)         (3.629.583)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017      9.420.900  15.902.735        4.715.825  (111.533.195)       (81.493.734)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων



 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

 

 

 
  

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) πρό φόρων          (3.715.500)     (29.538.829)          (3.589.207)     (34.497.098)
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις              276.101        1.166.476              253.856         994.230 
Προβλέψεις              620.968        1.239.920              620.968       4.493.989 
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα           3.459.284        2.022.492           3.459.283       1.900.571 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού               (53.364)         (506.173)               (50.243)         (310.891)
Λοιπές προβλέψεις                21.568          282.033                22.853         280.029 
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιές) προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης            609.057  (25.334.080)            717.509  (27.139.170)
(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέματα             (524.484)        8.186.446             (497.038)       6.973.411 
Εμπορικές απαιτήσεις             (838.588)        8.246.117             (767.554)       7.686.179 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση):
Υποχρεώσεις (πλην δανειακών)           1.934.289          804.441           1.823.803       1.970.837 
Τόκοι πληρωθέντες          (3.459.319)                    -          (3.459.318)                   - 
Φόροι πληρωθέντες                16.780         (156.976)                        -         (128.781)
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού               (18.356)         (301.858)               (18.356)         (301.858)
Ταμειακές εισροές/(εκροές) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες        (2.280.621)    (8.555.911)        (2.200.954)  (10.939.383)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πωλήσεις/(Αγορά) ενσώματων και αυλών παγίων στοιχείων                  5.270          246.569                  3.957           (62.692)
Επανεκτίμηση Παγίων                        -        6.901.356                        -       5.789.071 
Υπεραξία        1.073.428                   - 
Πιστωτικοί Τόκοι                      35                  28                      35                 28 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων                        -                    -                        -       3.289.583 
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες                5.305     8.221.381                3.993    9.015.990 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού           2.275.824          329.817           2.174.843       1.922.572 
Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες         2.275.824        329.817         2.174.843    1.922.572 

Καθαρή αύξηση /(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων                   509           (4.713)             (22.119)              (821)
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους              59.470          64.182              55.016         55.836 
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους              59.979          59.470              32.897         55.016 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  

ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

Ιστορικό: 
 
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία και υπόκειται στο Νόμο 

περί Ανωνύμων Εταιριών. Ιδρύθηκε το 1987 και λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 256/ 18.03.1987). Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό 

χρησιμοποιεί τον τίτλο ''HELLENIC FISHFARMING S.A." 

 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, (μετά την πρόσφατη τροποποίηση του 

Άρθρου 2 του καταστατικού της) και τα γραφεία της στη Λεωφόρο Πεντέλης 95 Γ, 15234 Χαλάνδρι 

Αττικής, τηλ. (210) 61 31 666 και (210) 61 30 633. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. 14904/06/Β/87/100.  

 

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας είναι 

000394601000. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.helfish.gr 

 

Ο σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, έχει ως εξής: 

1. η παραγωγή / πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η ίδρυση σχετικών 

μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, η εμπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η 

βιομηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή και εμπορία ιχθυοτροφών, η 

διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών σχετικά με τα παραπάνω και η εκπαίδευση 

επιστημονικού και εργατικού προσωπικού, 

2. η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται με έναν από 

τους παραπάνω σκοπούς, 

3. η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς 

σκοπούς. 

 

Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 

είναι ο κλάδος ιχθυοκαλλιεργειών, μονάδες παραγωγής και ιχθυογεννητικοί σταθμοί. Σύμφωνα με τη 

Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) της Ε.Σ.Υ.Ε. το 

αντικείμενο δραστηριότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. εμπίπτει στον Κ050.2 κλάδο 

"Ιχθυοκαλλιέργεια" παραγωγής γόνου", στον Κ513.8 κλάδο "Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και των θαλασσινών (οστρακοειδή, μαλάκια)" και στον Κ514.1 για 

χονδρικό εμπόριο διχτυών. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Τον Αύγουστο του 2000 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη 

Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

 

Τον Μάρτιο 2005 η εταιρεία προχώρησε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93, σε συγχώνευση με 

απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών της : Ιχθυοτροφείο Αγίου Θωμά Πρέβεζας, Ιχθυοτροφεία 

Κάβο Ντόρο Μον/πη ΕΠΕ, Ιχθ Α.Βάκρινος ΑΕ, Ιχθ Δ Νικολάου ΑΕ, Ιχθ. Βουρλιά Βοιωτίας Α.Ε, Ιχθ/κή 

Εμπορική Λάρυμνας ΑΕ με ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού 31/12/04. 

 

Οι ανωτέρω εταιρείες περιλαμβάνονταν έως την 31/12/2004 στην ενοποίηση σαν αυτόνομες εταιρείες. 

Τον Μάιο 2005 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά των εταιρειών «Ι.Αναγνώστου - Ιχθ.Αττικής ΑΕ» και 

«Θαλάσσιο Πάρκο ΑΕ». 

 

Τον Αύγουστο 2005 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά του υπολοίπου 50% της εταιρείας Ωκεανίς ΑΕ. 

Τον Σεπτέμβριο 2005 η εταιρεία απορρόφησε και την εταιρεία «Ι.Αναγνώστου - Ιχθ.Αττικής ΑΕ» 

Τον Ιούνιο 2006 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά του υπολοίπου 50% της εταιρείας Αστερίας ΑΕ στην 

οποία πλέον κατέχει ποσοστό 100% και ενοποιείται από τότε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ενώ 

μέχρι τότε με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 

 

Από τον Δεκέμβριο του 2006 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά ποσοστού 51% των εταιρειών 

«Ιχθ.Αργολίδος ΑΕ» και «Πλατειά ΑΕ» του ιδίου κλάδου .Την 28/12/2006 λόγω απορρόφησης της 

εταιρείας «Πλατειά ΑΕ» από την «Ιχθ.Αργολίδος ΑΕ» παρέμεινε μόνο η δεύτερη εταιρεία η οποία και 

ενοποιήθηκε ι για πρώτη φορά στη χρήση 2006. 

 

Τον Μάρτιο 2007 η εταιρεία ίδρυσε την εταιρεία «HELLENIC FISHFARMING CZ SRO» με έδρα την Πράγα 

Τσεχίας και συμμετέχει με ποσοστό 100%. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 

23 Οκτωβρίου 2009, αποφασίσθηκε να γίνει διακοπή της λειτουργίας της εν λόγω εταιρείας στο 

προσεχές διάστημα, οι δε πελάτες που εξυπηρετούνταν από την εν λόγω θυγατρική, να 

τροφοδοτούνται μελλοντικά απ' ευθείας από την μητρική εταιρεία. Η εν λόγω εταιρεία βρίσκεται στο 

στάδιο της είσπραξης του υπολοίπου των απαιτήσεών της από τους πελάτες, και εκτιμάται ότι εντός 

των επομένων μηνών θα έχει συντελεσθεί η πλήρης διακοπή της λειτουργίας της εταιρείας. 

 

Τον Ιούνιο 2007 η εταιρεία προχώρησε σε υπογραφή προσυμφώνου εξαγοράς κατά 100% της εταιρείας 

«Καλλονή ΕΠΕ». Η τυπική ολοκλήρωση της εξαγοράς έγινε εντός του 2008 μετά την μετατροπή της 

«Καλλονή ΕΠΕ» σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/93. 

 

Την 30/12/2013 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την μητρική των κατά 100% 

θυγατρικών της ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ & Θ. ΠΑΡΚΟ ΑΕ με ισολογισμό μετασχηματισμού 30.6.2013 και με βάση 

τις διατάξεις του Ν.2166/93. 
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Την 27/9/2015 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕ. Η κάλυψη και η 

καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από τρίτο με συνέπεια το ποσοστό 

της συμμετοχής να πέσει από το 100% στο 46% και να απωλεσθεί ο έλεγχος της εταιρείας ΚΑΛΛΟΝΗ 

ΑΕ.  

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

(α) Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: 

Οι οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης, λόγω της υπό το πρίσμα των τρεχουσών συνθηκών 

αξιολόγησης εκ μέρους της διοίκησης αναφορικά με την δυνατότητας συνέχισης της δραστηριότητας 

της εταιρείας, δεν καταρτίστηκαν βάσει της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του ΔΛΠ 1. Για τον λόγο αυτό μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της κατάστασης 

μεταβολής χρηματοοικονομικής θέσης και συγκεκριμένα τα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία και οι Απαιτήσεις 

επιμετρήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους κατά την ημερομηνία αναφοράς των 

οικονομικών καταστάσεων.     

 

Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ. 

 

Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (εφ' εξής «Οικονομικές 

Καταστάσεις») λόγω της μη κατάρτισης τους στην βάση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

εκτός από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία ως βάση επιμέτρησης για τα περιουσιακά στοιχεία που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω υιοθετήθηκαν ως βάσεις επιμέτρησης των λοιπών περιουσιακών στοιχείων  το 

ιστορικό κόστος εκτός από τα αποθέματα των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών καταστάσεων, 

σύμφωνα με την ερμηνευτική καθοδήγηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και περιγράφονται αναλυτικότερα κατωτέρω είναι ίδιες με 

εκείνες που ακολουθήθηκαν στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 

31.12.2016. 

 

Δεν υπήρξε αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης και επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν 

ενοποιήθηκαν- ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Η μητρική καθώς και οι θυγατρικές της τηρούν τα βιβλία με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

Για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα των βιβλίων προσαρμόζονται με έξω-

λογιστικές εγγραφές προκειμένου να εναρμονισθούν και να συμφωνούν με τα ΔΠΧΠ. 
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Στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως δεν υπήρχαν ίδιες μετοχές που να κατέχονται από την ίδια ή από τις 

θυγατρικές της. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, στις περιπτώσεις που αυτά 

υιοθετήθηκαν,  απαιτεί την διενέργεια και χρησιμοποίηση εκτιμήσεων, προβλέψεων και παραδοχών 

από την διοίκηση της εταιρείας και του Ομίλου που επηρεάζουν προσθετικά ή αφαιρετικά τα υπόλοιπα 

των λογαριασμών του Ενεργητικού και του Παθητικού, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για 

ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των καταστάσεων καθώς 

επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

περιόδου. 

 

Οι τυχόν εκτιμήσεις βασίσθηκαν στην έως τώρα πληροφόρηση και βέλτιστη γνώση με παράλληλη 

εφαρμογή αντικειμενικής κρίσης της διοίκησης του Ομίλου. 

 

Παρόλα αυτά τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι 

σημαντικότερες λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και υποθέσεις της διοίκησης που χρησιμοποιούνται για 

την προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές. 

 

 

β. Δομή του Ομίλου 

Οι εν λόγω καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και των κάτωθι 

θυγατρικών της. 

 

 

Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση και συνέταξαν τις οικονομικές τους καταστάσεις 

σύμφωνα με τα ΔΠΧA. 

 

Επωνυμία Ποσοστό Συμμετοχής Έδρα Μέθοδος Ενοποίησης

Αστερίας ΑΕ 100% Αστακός Αιτ/νίας Ολική

Ιχθ.Αργολίδος ΑΕ 100% Αθήνα Ολική

HELLENIC 

FISHFARMING CZ SRO 
100% Τσεχία Ολική 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς της μητρικής εταιρίας 

και όλων των θυγατρικών εταιριών στις οποίες ασκεί έλεγχο. Έλεγχος υπάρχει όταν η μητρική έχει τη 

δύναμη να ορίζει τις αποφάσεις που αφορούν τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές 

διαχείρισης των θυγατρικών, με σκοπό να έχει οφέλη από αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις των 

θυγατρικών καταρτίζονται στην ίδια ημερομηνία και με τις ίδιες λογιστικές αρχές με τις οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής. 
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Όπου χρειάζεται πραγματοποιούνται οι αναγκαίες εγγραφές αναμόρφωσης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συνέπεια των ακολουθουμένων λογιστικών αρχών. 

 

Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές καθώς και τα ενδοεταιρικά κέρδη ή ζημίες 

απαλείφονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την 

ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο έλεγχος 

μεταβιβάζεται εκτός ομίλου. 

 

Η απόκτηση των θυγατρικών λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της αγοράς. Τα εξατομικευμένα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία 

επιχειρηματική συνένωση επιμετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του 

ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πάνω από την εύλογη αξία των επί μέρους περιουσιακών 

στοιχείων της κάθε εξαγορασθείσας καταχωρείται σαν υπεραξία ενώ το κάτω αυτής καταχωρείται 

άμεσα στα αποτελέσματα. 

 

Οι συμμετοχές, σε μη ενοποιούμενες εταιρίες στις οποίες ασκείται ουσιώδης επιρροή αποτιμώνται με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συμμετοχή απεικονίζεται στην αξία 

κτήσεως της, αυξομειούμενη με το ποσοστό συμμετοχής του επενδυτή στα κέρδη και τις ζημίες της 

συμμετοχής, μετά την ημερομηνία απόκτησης, καθώς και σε όλες τις αντίστοιχες αυξομειώσεις της 

καθαρής θέσεως της συμμετοχής. Περαιτέρω, η αξία της συμμετοχής αναπροσαρμόζεται με τη 

σωρευτική απομείωση της αξίας της. 

 

Μερίσματα που λαμβάνονται από τις συμμετοχές αυτές μειώνουν την αξία της συμμετοχής στα βιβλία 

του επενδυτή. 

 

Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές και 

συγγενείς επιχειρήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως αυτών, μειούμενο με τυχόν απομείωση της 

αξίας των συμμετοχών. 
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γ. Λοιπές Πληροφορίες 

 

Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 

μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει 

μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 

μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή 

είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση 

των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα 

για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι 

να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει 

εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο 

για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 

μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 

του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 
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λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για 

κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές  

για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται 

στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου 

είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την 

εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα 

συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να 

λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες 

αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό 

σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε 
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παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά 

τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο 

να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης 

υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των 

εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το 

αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια”  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή 

σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω 

της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και 

β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των 

ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι 

οντότητες οι οποίες  θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το 

υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από 

τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να 

θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το 

ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει 

εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις 

που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική 

αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 

λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου 

του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η 

Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων 

του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 

διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2017.  

 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων 

κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την 

επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά 

την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.  

 

2.2. Καταστατικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της επιχειρήσεις της τηρούν τα λογιστικά βιβλία τους σύμφωνα με τον 

Ελληνικό Εμπορικό Νόμο και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω 

ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι βασισμένες στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που 

καταρτίζουν οι εταιρείες σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, επί των οποίων έχουν 

διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α..  
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2.3. Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 

της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα 

υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και συνολικών εσόδων, καθώς και τη 

γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Όμως, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιμήσεις. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση καθώς και οι τομείς όπου οι 

υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται 

στην παράγραφο "Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης" στη Σημείωση 4. 

 

 

2.4. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 (01/01-

31/12/2017) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 1η Δεκεμβρίου 2019. 

Οι αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε έγκριση από την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1 Μετατροπή οικονομικών καταστάσεων σε ξένο νόμισα 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας HELLENIC FISHFARMING CZ SRO έχουν συνταχθεί 

σε Τσέχικες κορώνες (CZK) το οποίο είναι το λειτουργικό της νόμισμα. Οι εν λόγω καταστάσεις 

μετατρέπονται σε € (νόμισμα παρουσίασης) για λόγους παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

του Ομίλου. 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα χρησιμοποιώντας τις τιμές 

που ίσχυαν την ημέρα της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ΞΝ την ημερομηνία σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται με βάση την ισοτιμία του νομίσματος την ίδια ημέρα. 

Τα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τις εν λόγω αποτιμήσεις περιλαμβάνονται στα κέρδη ή ζημιές 

της περιόδου από συναλλαγματικές διαφορές. 
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Μετατροπή στο νόμισμα παρουσίασης 

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από το λειτουργικό νόμισμα στο νόμισμα παρουσίασης 

γίνεται ως εξής: 

-Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 

-Τα ίδια κεφάλαια μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία που 

προέκυψαν 

-Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τη μέση ισοτιμία που ισχύει για την περίοδο λόγω της 

μη αξιόλογης μεταβολής κατά την περίοδο που αφορούν 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τα ανωτέρω καταχωρούνται σε αποθεματικό στα 

ίδια κεφάλαια και μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε τυχόν πώληση της εταιρείας. 

 

 

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχεία) 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στη χαμηλότερη μεταξύ της καθαρής ανακτήσιμης αξίας 

(εκτιμώμενη τιμή πώλησης μείον εκτιμώμενα έξοδα ρευστοποίησης) και του αναπόσβεστου κόστους 

(μείον τυχόν απομειώσεις). 

 

Για τα γήπεδα και κτίρια η εταιρεία ανέθεσε σε εταιρεία ανεξάρτητων εκτιμητών την διενέργεια 

εκτίμησης της τρέχουσας αξίας των γηπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων της κατά την 31/12/2016. 

Αναλυτικότερα η εταιρεία μέσω τεχνικών εμπειρογνωμόνων εκτίμησε τα γήπεδα, τα κτίρια και τα 

μηχανήματα στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους για την παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων της χρήσης σε ρευστοποιήσιμες αξίες. 

 

Τυχόν αναπροσαρμογές παγίων που έχουν πραγματοποιηθεί, βάσει της ισχύουσας Ελληνικής 

νομοθεσίας, αντιλογίζονται. 

 

Τα νέα πάγια προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα, στο κόστος τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις 

εξοδοποιούνται με την πραγματοποίηση τους. 
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3.3 Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων λογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει την ωφέλιμη 

ζωή των παγίων, η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Οι ωφέλιμες ζωές που χρησιμοποιούνται 

είναι οι ακόλουθες: 

 

Ωφέλιμη ζωή

Κτίρια 30 έτη 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 20 έτη 

Μεταφορικά μέσα 20 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 20 έτη 

Λογισμικό 5 έτη 

 

 

Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν με τη νέα ωφέλιμη ζωή που προέκυψε μετά από επαναξιολόγηση της 

ωφέλιμης διάρκειας ζωής κάθε παγίου εντός του 2016. 

 

 

3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι Ασώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στη χαμηλότερη μεταξύ της καθαρής ανακτήσιμης αξίας 

(εκτιμώμενη τιμή πώλησης μείον εκτιμώμενα έξοδα ρευστοποίησης) και του αναπόσβεστου κόστους 

(μείον τυχόν απομειώσεις). 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται η υπεραξία από εξαγορές, παραχωρήσεις και 

δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τα λογισμικά προγράμματα. Η υπεραξία υπόκειται ετησίως 

σε έλεγχο απομείωσης. Όταν προκύψουν ζημίες από απομείωση της υπεραξίας, αυτές καταχωρούνται 

ως έξοδα στα αποτελέσματα. Τα λογισμικά προγράμματα και οι άδειες λογισμικού καταχωρούνται στο 

κόστος κτήσεως τους και αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο με συντελεστή 10 - 30%. 

 

3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

α)Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 

αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα. 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς, είναι αυτά 

που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που 

αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που 

διαχειρίζονται με σκοπό την κερδοσκοπία. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 33 από 79 
 

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην 

εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 

β) 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. 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. 

 

γ) Αναγνώριση, διαγραφή, προσδιορισμός, εύλογων αξιών 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που 

είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις 

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. Οι επενδύσεις 

διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο 

Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η 

ιδιοκτησία. 

 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές 

της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 

τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που 

προκύπτουν. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση 

ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν 

ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η 

εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 
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δ) Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 

απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση 

με το κόστος κτήσης και σε σταθερό χρηματιστηριακό περιβάλλον. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η 

σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, 

μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

 

 

3.6 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -- Αποθέματα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Ως Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία ορίζεται ο ιχθυοπληθυσμός που βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης 

(γόνος και ψάρια σε εκτροφή - πάχυνση). Η καταχώριση ενός βιολογικού περιουσιακό στοιχείου 

λαμβάνει χώρα εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

 

• Ελέγχεται το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. 

• Πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το περιουσιακό 

στοιχείο θα εισρεύσουν στον Όμιλο και 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. 

 

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 περιλαμβάνουν τον γόνο, τα ώριμα και μη ανώριμα όπου και 

αποτιμώνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 41 και ΔΠΧΑ 13 ως εξής: 
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Γόνος: 

Η Ποσοτική καταμέτρηση του γόνου γίνεται σε τεμάχια, τα οποία προκύπτουν από την αναμενόμενη 

ποσότητα, μειούμενη κατά το ποσοστό θνησιμότητας βάσει στατιστικών στοιχείων. Στη συνέχεια η 

ποσότητα αυτή επαληθεύεται φυσικώς με την ποσότητα πωλούμενου γόνου πλέον την ποσότητα που 

αναλώνεται για την παραγωγή μεγάλου ψαριού. 

Ο γόνος αποτιμάται στην καθαρή εύλογη αξία η οποία προκύπτει από τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης 

αφαιρουμένων των τυχόν εκτιμώμενων εξόδων μεταφοράς. Ως τιμή αποτίμησης ανά τεμάχιο 

λαμβάνεται η προκύπτουσα μέση τιμή πώλησης στην Ελλάδα του τελευταίου μήνα της τρέχουσας 

περιόδου. 

 

 

Ώριμα και Ανώριμα: 

Η Ποσοτική καταγραφή του ιχθυοπληθυσμού (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. 

 

Ώριμα: 

Ως ώριμα θεωρείται ο ιχθυοπληθυσμός το μέγεθος του οποίου είναι άνω των 300 γραμμαρίων ανά 

τεμάχιο, δεδομένου ότι η επιδίωξη της όλης εκμετάλλευσης είναι η παραγωγή και πώληση ψαριών με 

εμπορικό βάρος άνω των 300 γραμμαρίων ανά τεμάχιο. Οι πωληθείσες ποσότητες ψαριών κάτω των 

300 γραμμαρίων ανά τεμάχιο προκύπτουν ως παρακολούθημα της όλης εκμετάλλευσης (κατά την εξ 

αλίευση κλωβών μικρό ποσοστό του όλου εξαλιευόμενου ιχθυοπληθυσμού είναι μη ώριμο). 

 

Οι ώριμοι ιχθύες (άνω των 300 γρ.) επιμετρούνται στην καθαρή εύλογη αξία. Λόγω του ότι δεν 

υπάρχουν οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές για τους ζώντες ιχθύς στην παρούσα τοποθεσία και 

κατάστασή τους, η υποχρέωση της αποτίμησης των ψαριών αυτών σύμφωνα με το ΔΛΠ 41 και το ΔΠΧΑ 

13 οδηγεί στην χρήση μιας εκτιμώμενης εύλογης αξίας των ψαριών επί της βάσης μιας υποθετικής 
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αγοράς και της ιεραρχίας της εύλογης αξίας επιπέδου 2 λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα τοποθεσία 

και κατάσταση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 

Η εκτίμηση της εύλογης αξίας του ιχθυοπληθυσμού σε κάθε ημερομηνία αναφοράς γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως το ποια είναι η υποθετική κύρια αγορά και οι 

επικρατούσες παρατηρήσιμες και αντιπροσωπευτικές τιμές στην αγορά για το τελικό προϊόν 

(εξαλιευμένοι ιχθύες). Για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση ως τιμή αποτίμησης λήφθηκε η 

μέση τιμή πώλησης (μειωμένη με τα μεταφορικά) στην Ευρώπη της 1ης εβδομάδας μετά την λήξη της 

εκάστης χρήσης, (τακτική η οποία και ακολουθείται παγίως). 

 

Μη Ώριμα: 

Η αποτίμηση της βιομάζας του μη ώριμου ιχθυοπληθυσμού (κάτω των 300 γραμμαρίων ανά τεμάχιο) 

ενσωματώνει το κόστος ανάπτυξης ανά κατηγορία 50 γραμμαρίων πλέον την τιμή πώλησης ανά 

τεμάχιο γόνου. 

 

Αποθέματα 

Τα αποθέματα των εμπορευμάτων αποτιμώνται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου. 

Τα αποθέματα των Α-Β Υλών και υλικών συσκευασίας αποτιμώνται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου 

όρου που περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης και τις δαπάνες μεταφοράς τους στην τοποθεσία που 

βρίσκονται. 

 

3.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις - Λοιπές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις απεικονίζονται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Οι προβλέψεις 

για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατομικευμένη βάση όταν υπάρχει αντικειμενική 

ένδειξη ότι δεν θα εισπραχθούν όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των αρχικών όρων των 

συμβάσεων πώλησης. Ενδείξεις μη εισπραξιμότητας συνιστούν οι σημαντικές χρηματοοικονομικές 

δυσκολίες των χρεωστών, και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν του ορίου 

πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και 

των εκτιμώμενων χρηματοροών που θα εισπραχθούν. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων μειώνεται 

μέσω αντίθετου λογαριασμού (πρόβλεψης), με αναγνώριση της μείωσης στα αποτελέσματα. 

Μεταγενέστερες ανακτήσεις απομειωμένων ποσών αναγνωρίζονται ως έσοδο στα αποτελέσματα. 

Οι προβλέψεις στηρίχθηκαν στις τρέχουσες εκτιμήσεις της διοίκησης για το σύνολο των απαιτήσεών 

της. 
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3.8 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν μετρητά και τα ισοδύναμα των μετρητών 

διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας. 

 

3.9 Ίδια κεφάλαια 

Περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, το υπέρ το άρτιο ποσό, το τακτικό αποθεματικό, τα 

αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων που έχουν σχηματισθεί κατά το παρελθόν 

από την εταιρεία και τις ενοποιούμενες με αυτήν και τα αποτελέσματα εις νέο. 

 

Ειδικά τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί όπως αναφέρθηκε με βάση διάφορους 

αναπτυξιακούς νόμους εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διανεμηθεί 

στους μετόχους. Η εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει τα εν λόγω αποθεματικά και για το λόγο αυτό 

δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που είναι υποχρεωτικός κατά 

την περίπτωση διανομής . 

 

3.10 Μακροπρόθεσμα δάνεια 

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 

βάση το πραγματικό επιτόκιο. Αφορούν κυρίως τραπεζικές υποχρεώσεις πληρωτέες μετά από ένα έτος 

από την λήξη των οικονομικών καταστάσεων. 

Η διοίκηση εκτιμά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται συγκριτικά με τα τρέχοντα πραγματικά της 

αγοράς είναι σχεδόν ισοδύναμα και για το λόγω αυτό δεν προβαίνει σε καμία προσαρμογή της αξίας 

αυτών. 

 

3.11 Κόστος δανεισμού 

Τα κόστη αναδοχής, τα νομικά και τα λοιπά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται, σχετικά με την 

έκδοση δανείων, αναμορφώνουν το ποσό των δανείων και καταχωρούνται στα Αποτελέσματα με βάση 

τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης του δανείου. Τα κόστη 

δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος δανεισμού κατά 

το μέρος που αναλογεί στην κατασκευαστική περίοδο των ενσωμάτων παγίων αναγνωρίζεται σε 

επαύξηση της αξίας τους. 

 

3.12 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 
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β) Προβλέψεις για Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών 

Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από 

την υπηρεσία, εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 - 

«Παροχές Εργαζομένων». Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών 

στο προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το 

προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Οι υποχρεώσεις 

αυτές υπολογίζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης 

περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών 

που κατέστησαν δεδουλευμένες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής 

υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες. Το μη 

κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της μέσης υπολειπόμενης 

υπηρεσίας του προσωπικού που αναμένεται να λάβει παροχές. Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται 

το επιτόκιο που προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας 

εταιρικά ομόλογα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά , τότε το προεξοφλητικό επιτόκιο τότε 

το προεξοφλητικό επιτόκιο προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις 

κυβερνητικών ή Ευρωπαϊκών ομολόγων. Επιπλέον το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά 

το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20 ο Όμιλος καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή 

απολυόμενους υπαλλήλους του, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη 

προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 

Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να 

καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 

 

3.13 Φόρος εισοδήματος - Αναβαλλόμενοι φόροι 

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 ζημιές), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε 

μελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στα Αποτελέσματα, εκτός του φόρου 

εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση 

αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήματος της 

χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ 

φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και υπολογίζονται με χρήση των φορολογικών συντελεστών 
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που ισχύουν στη λήξη της χρήσεως . Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για 

όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση 

που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδημα για να καλύψει τις προσωρινές 

διαφορές. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο 

εισόδημα, που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Η διοίκηση μέσω του προγράμματος επενδύσεων που καταρτίζει και πραγματοποιεί κάθε έτος μειώνει 

την φορολογική βάση μέσω της πραγματοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών τόσο στην μητρική 

όσο και τις θυγατρικές της. Ο συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων από αναβαλλόμενους 

φόρους γίνεται κατά εταιρεία και εφόσον υφίσταται σχετικό δικαίωμα (ίδια φορολογική αρχή). 

 

 

3.14 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

Αφορά κάτω του έτους υποχρεώσεις σε Ελληνικές Τράπεζες για κεφάλαιο κίνησης χωρίς εγγυήσεις 

(ανοικτά δάνεια) ή με διάφορες εγγυήσεις (κατά βάση επιταγές πελατών). 

Η διοίκηση εκτιμά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται συγκριτικά με τα τρέχοντα πραγματικά της 

αγοράς είναι σχεδόν ισοδύναμα και για το λόγο αυτό δεν προέβηκε σε καμία προσαρμογή της αξίας 

αυτών. 

 

3.15 Επιχορηγήσεις 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:  

α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να 

συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και  

β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη 

αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού 

των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη (αποσβέσεις παγίων που αφορούν) τα οποία και 

επιχορηγούν. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα 

έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα του Ομίλου αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης σε 

συστηματική βάση στις χρήσεις που αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα έξοδα. 
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3.16 Προβλέψεις για μελλοντικούς κινδύνους 

Αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 

παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του 

ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 

αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 

υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 

είναι πιθανή. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

 

3.17 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο χαμηλότερο 

από τα εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, εμφανίζονται στην καθαρή παρούσα αξία τους. Οι 

διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα στα Αποτελέσματα 

της εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 

 

 

3.18 Συνδεδεμένα Μέρη 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. Αυτά τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν βασικά τους κύριους μετόχους και τη Διοίκηση μίας 

επιχείρησης ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή 

Διοίκηση με την επιχείρηση και τις ενοποιούμενες θυγατρικές ή θυγατρικές αυτών των εταιριών. 

 

 

3.19 Μισθώσεις 

Μίσθωση, η οποία μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα 

ενός παγίου στον μισθωτή, θεωρείται ως χρηματοδοτική και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και 

ανάληψη μιας υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα 

Αποτελέσματα. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στον Όμιλο ουσιαστικά όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, 

καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία με ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης με την εύλογη 

αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαμηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων 

μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της 

ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο 

εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. 
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Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντομότερο χρόνο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής 

του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης. Στην τρέχουσα χρήση δεν υπήρχαν 

χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 

Κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτική ή λειτουργική, είναι η ουσία της 

συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύμβασης. 

Αν από τη συμφωνία μίσθωσης προκύπτει ότι ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και 

τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, τότε η μίσθωση 

ταξινομείται ως λειτουργική μίσθωση. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις 

καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Μέχρι και την 31/12/2017 δεν υπήρξαν χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι λειτουργικές μισθώσεις της 

εταιρείας και του ομίλου αφορούν μισθώματα θαλασσίων χώρων, εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων και 

μεταφορικών μέσων. 

 

Τα μισθώματα θαλασσίων χώρων συνδέονται με την άδεια λειτουργίας μιας εκάστης μονάδας 

ιχθυοκαλλιέργειας, δηλαδή εφόσον υφίσταται εν ισχύ η άδεια της μονάδας, υφίσταται και η 

υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ύψος των οποίων συναρτάται με 

την έκταση (στρέμματα) του θαλασσίου χώρου για την οποία έχει δοθεί η σχετική άδεια και κατά 

συνέπεια δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. 

Τα μισθώματα των εδαφικών εκτάσεων αφορούν μίσθωση δημοσίων ή ιδιωτικών εκτάσεων. Η 

μίσθωση των δημοσίων εκτάσεων συναρτάται με την άδεια λειτουργίας όπως προαναφέρθηκε για τους 

θαλασσίους χώρους. Τα μισθώματα των κτιρίων αφορούν μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για 

γραφεία και αποθήκες. 

 

 

Σημειώνεται ότι δεν έχουν υπολογισθεί μισθώματα πέραν της 5ετίας για θαλασσίους χώρους και 

εδαφικές εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου δεδομένου ότι συναρτώνται με την άδεια λειτουργίας 

εκάστης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

3.20 Έσοδα 

Περιλαμβάνουν την αξία πωλήσεων των αγαθών και παροχή υπηρεσιών καθαρά από ανακτώμενους 

φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα όπως έχει αναφερθεί ήδη διαγράφονται 

πλήρως. Η αναγνώριση αυτών γίνεται ως εξής: 

• Πωλήσεις αγαθών : Αναγνωρίζονται όταν αυτά παραδοθούν στους πελάτες ,αυτοί τα 

έχουν αποδεχτεί και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

• Παροχή υπηρεσιών : Λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση 

με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της . 
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• Έσοδα από τόκους : Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται 

δεδουλευμένος (με βάση τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου). 

• Έσοδα από μερίσματα : Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία 

έγκρισης της διανομής τους. 

 

3.21 Έξοδα 

Αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν καταστούν δεδουλευμένα. Τα έξοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται επίσης σε δεδουλευμένη βάση. 

 

 

3.22 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη, ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο 

σταθμικό αριθμό των μετοχών κάθε χρήσης εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που 

αποκτήθηκαν από τον όμιλο σαν ίδιες μετοχές. 

 

3.23 Διανομή μερισμάτων 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους Μετόχους, παρουσιάζονται ως υποχρέωση την χρονική στιγμή 

κατά την οποία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις: 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις προκειμένου να εφαρμόσει τις 

καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι 

εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και 

βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών 

συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε 

δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες. 

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η 

εξειδικευμένη τεχνογνωσία του, σε συνδυασμό με τη μελέτη, ανάπτυξη και δημιουργία νέων και 

ισχυρών υποδομών, βοηθούν τον Όμιλο να είναι διαρκώς ανταγωνιστικός και να προωθεί την 

διείσδυσή του σε νέες αγορές. Σημαντικό μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης για την Εταιρεία αποτελούν οι 

πωλήσεις σε νέες επιχειρήσεις - πελάτες, η αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται μέσα από 

την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Κεντρική Ευρώπη, Βαλκανική χερσόνησο, πρώην χώρες της 

Σοβιετικής επιρροής κ.α, η ενίσχυση και υποστήριξη του πολυκαναλικού μοντέλου προώθησης 

προϊόντων, στοιχείο που αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησής της. 

 

Όμως η παγκόσμια οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την μεταβλητότητα των τιμών της τσιπούρας 

καθώς και η αλλαγή των όρων και ο περιορισμός του δανεισμού εκ μέρους των τραπεζών, από το Β' 

εξάμηνο του 2008 αύξησαν κατά πολύ τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος. 

 

(i) Δανεισμός-Κίνδυνος Επιτοκίου: Εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται κατώτερο στην 

παράγραφο (vi), ο Όμιλος προς το παρόν, έχει απωλέσει αφενός την δυνατότητα επιπλέον 

χρηματοδοτήσεων από τις Τράπεζες. 

Η διοίκηση της Εταιρείας βασιζόμενη στην μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας εκτιμά, ότι θα 

ανταπεξέλθει στην παρατεταμένη έλλειψη ρευστότητας. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα 

περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές δεν επηρεάζονται 

ουσιαστικά από την μεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από 

μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε € με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Για την περίοδο 1.1.2017 - 31.12.2017 τα μετά από φόρους αποτελέσματα και η καθαρή θέση του 

Ομίλου θα είχαν διαμορφωθεί κατά 379 χιλ. € χαμηλότερα / υψηλότερα ενώ για την Εταιρεία θα είχαν 

διαμορφωθεί κατά 379 χιλ. € χαμηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 100 μονάδες 

βάσης υψηλότερα / χαμηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα 
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συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό 

δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο σε €. 

 

(ii) Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια 

από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. 

Αντίθετα οι απαιτήσεις από προκαταβολές σε προμηθευτές δεν παρουσιάζουν ανάλογη διασπορά. Η 

Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο της σε πελάτες γόνου και μεγάλου ψαριού. Οι πωλήσεις στο 

εξωτερικό με πίστωση πέραν των 10 ημερών ασφαλίζονται. 

 

(iii) Συναλλαγματικό Κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας 

των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των 

αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων 

του Ομίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα και 

ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. 

 

(iv) Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο Όμιλος βρίσκεται σε δυσχερή θέση όσον αφορά την ρευστότητα. 

Επιπροσθέτως δε :  

α) Από τον Οκτώβριο του 2008 και μέχρι σήμερα η εταιρεία όχι μόνο δεν κατέστη δυνατόν να 

αντλήσει νέα δάνεια αλλά έχει εξοφλήσει και μέρος των παλαιών δανείων, με άμεση συνέπεια 

την επιδείνωση του προβλήματος ρευστότητας της εταιρείας. Λόγω της οικονομικής κρίσης 

της χώρας μας, δεν καθίσταται εφικτός ο τραπεζικός δανεισμός και κατά συνέπεια υπάρχει το 

ενδεχόμενο η εταιρεία να μη καταστεί δυνατόν να αντλήσει τα απολύτως αναγκαία κεφαλαία 

κίνησης τα οποία θα καθιστούσαν ευχερέστερη την γρήγορη ανάπτυξη της εταιρείας στα προ 

της κρίσης επίπεδα. 

 

β) Περαιτέρω το έντονο πρόβλημα ρευστότητας που εμφανίζεται στην αγορά, ως απότοκο της 

γενικότερης οικονομικής κρίσης της χώρας μας καθιστά δυσχερή την μείωση του χρόνου 

ρευστοποίησης των απαιτήσεών της με άμεση συνέπεια στην ρευστότητα του ομίλου. 

γ) Βάσει της συμφωνίας συνδιαλλαγής εντός του έτους 2012 άρχισε και η τμηματική εξόφληση 

των πιστωτών με μεγάλα υπόλοιπα οφειλών και ως εκ τούτου σημαντικό τμήμα των 

εισπράξεων άγεται σε εξόφληση των παλαιών υπολοίπων. 

 

δ) Δεδομένου ότι ο στόχος του ομίλου ήταν να επανέλθει η παραγωγική δυναμικότητα στα προ 

της κρίσεως επίπεδα, όλες οι ενέργειες της διοίκησης συνέτειναν στην τοποθέτηση μεγαλύτερης 

ποσότητας γόνου για πάχυνση, με τις παρακάτω συνέπειες : 

 την απώλεια ρευστότητας από μειωμένες πωλήσεις γόνου λόγω τοποθετήσεων γόνου 

στις μονάδες πάχυνσης του ομίλου. 
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 η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των μονάδων πάχυνσης απορρόφησε και θα 

συνεχίσει να απορροφά τμήμα της διαθέσιμης ρευστότητας για επεκτάσεις και 

συντηρήσεις του παγίου εξοπλισμού. 

 η σημαντική αύξηση των τοποθετήσεων γόνου στις μονάδες πάχυνσης που έγινε στις 

χρήσεις 2011 και 2012 είχε ως συνέπεια την ανάγκη κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων 

ιχθυοτροφών εντός της χρήσεως 2013. Η απολύτως αναγκαία αγορά ιχθυοτροφών (μη 

πλήρης σίτιση) για την ανάπτυξη του εν λόγω ιχθυοπληθυσμού απορρόφησε μεγάλο 

τμήμα της διαθέσιμης ρευστότητας, λαμβανομένου υπόψιν δε ότι οι πωλήσεις των ιχθύων 

έχουν σημαντική χρονική υστέρηση σε σχέση με τις ανάγκες χρηματοδότησης της 

εκτροφής των ιχθύων, η επάρκεια της ρευστότητας για την χρήση 2013 απέβη οριακή. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σίτιση του ιχθυοπληθυσμού ήδη από την χρήση 2013 δεν ήταν η 

πρέπουσα για την πλήρη ανάπτυξή του, γεγονός το οποίο επηρέασε την ανάπτυξη του 

ιχθυοπληθυσμού από το τέλος του 2013 μέχρι και τα τέλη του 2014 και σε πολλές περιπτώσεις 

προκάλεσε σημαντικές θνησιμότητες. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι 

εξαλιευόμενες ποσότητες ιχθύων για πώληση αφορούσαν όλο και πιο μικρά μεγέθη ιχθύων με 

συνέπεια τις μικρότερες τιμές πώλησης για μεγέθη ιχθύων με υψηλό κόστος παραγωγής και κατά 

συνέπεια ζημιογόνα αποτελέσματα. Η μη επαρκής σίτιση λόγω έλλειψης ρευστότητας έχει ως 

συνέπεια μικρότερη αξία πωλήσεων, άρα και ακόμα μικρότερη μελλοντική ρευστότητα, η οποία 

έχει φτάσει σε σημείο εξαιρετικά επικίνδυνο για την ύπαρξη του εναπομένοντος 

ιχθυοπληθυσμού. Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα και παρά την επιτευχθείσα μέχρι σήμερα 

εσωτερική αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ομίλου, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο 

σημαντικότερος κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπίσει ο όμιλος. 

 

(v) Κίνδυνος Αποθεμάτων:  

Κίνδυνος φυσικής απώλειας προϊόντων 

Ο Όμιλος παρά την έλλειψη επαρκούς ρευστότητας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 

να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές 

καταστροφές, κλοπές, κλπ. 

Εξ αιτίας των προβλημάτων ρευστότητας της εταιρείας τα αποθέματα του ιχθυοπληθυσμού σήμερα 

είναι ανασφάλιστα, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό το γεγονός. 

Οι τιμές των προϊόντων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις Ευρωπαϊκές αγορές και την ζήτηση και 

προσφορά των εν λόγω αγορών έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση του Ομίλου στο κίνδυνο της 

διακύμανσης των σχετικών τιμών. 
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(vi) Χρηματοοικονομικά μέσα - Ιεραρχία εύλογης αξίας 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης 

αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, 

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 

καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα, 

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 

καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές 

εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας. 

 

 

(vii) Δυνατότητα συνέχισης της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον 

Οι παρακάτω πληροφορίες παρατίθενται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το 

πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο όμιλος. 

 

Ιστορικό υπαγωγής της μητρικής εταιρείας στο αρ.99 του Ν.3588/2007 

Στη συνέχεια της παρούσας Έκθεσης κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε τα γεγονότα που συνέβησαν 

κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008, δεδομένου ότι αποτέλεσαν την αφετηρία για την δυσχερή 

οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία μέχρι και σήμερα. 

 

Το 2008 η παγκόσμια οικονομία διαταράχθηκε σε ύψιστο βαθμό . Οι εξελίξεις ειδικά στο Β εξάμηνο 

του έτους 2008, χαρακτηρίσθηκαν αναπάντεχες και δυσάρεστες για την παγκόσμια οικονομία με το 

ξέσπασμα μιας πρωτοφανούς κρίσης, κυρίως στο χρηματοπιστωτικό σύστημα , σηματοδοτώντας έτσι 

την αλλαγή μιας ολόκληρης εποχής. Οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης εντάθηκαν κατά 

την διάρκεια του 2009 με απροσδιόριστες μελλοντικές συνέπειες. 

 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας ήδη από το έτος 2008 παρουσίαζε σημαντική κάμψη στην τιμή 

διάθεσης ενός εκ των κυρίων προϊόντων του (τσιπούρα). Η συνεχής αύξηση της παραγωγής που 

πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια δημιούργησε συνθήκες υπερπροσφοράς, η οποία δεν 

μπορούσε να απορροφηθεί από τις υπάρχουσες αγορές οι οποίες εμφάνιζαν φαινόμενο κρίσης τιμής. 

Έτσι το φαινόμενο της χαμηλής τιμής των προϊόντων στο Β εξάμηνο κάθε έτους, τα τελευταία χρόνια, 

σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους παραγωγής, επέφερε σημαντικούς περιορισμούς 

ρευστότητας στους εταιρείες του κλάδου. 
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Επίσης η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση που αναφέραμε παραπάνω, είχε επηρεάσει σημαντικά τα 

πιστωτικά ιδρύματα-κυρίως τις τράπεζες-και τον τρόπο αξιολόγησης από αυτά όλων των κλάδων και 

ειδικά του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

Οι Τράπεζες αναθεωρώντας την συναλλακτική τους στάση, υιοθέτησαν στάση σχεδόν πλήρους 

περιορισμού ρευστότητας προς τις εταιρείες του κλάδου. 

Ειδικά για την ρευστότητα της εταιρείας μας στο δυσμενές αυτό περιβάλλον οι χρηματοοικονομικές 

συνέπειες ήταν έντονες , άμεσες και απρόβλεπτες στην έκτασή τους. 

 

Η εταιρεία βάσιζε την επάρκεια της ρευστότητας της στην ύπαρξη κυρίως βραχυπροθέσμων 

χορηγήσεων σε επτά Ελληνικές τράπεζες στις οποίες διατηρούσε επαρκή όρια δανείων με κάλυψη 

επιταγών πελατών, υποθήκες ακινήτων, ενέχυρα ιχθυοπληθυσμού αλλά και σε ανοικτό υπόλοιπο 

λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας που κατείχε. Το ανοικτό υπόλοιπο ανέρχονταν σε 25% περίπου 

των ορίων δανειοδότησης. 

 

Από την 14η Σεπτεμβρίου 2008 και εφεξής , τα προβλήματα ρευστότητας διογκώθηκαν καθώς οι 

πιστώτριες τράπεζες απαίτησαν από την διοίκηση της εταιρείας πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις 

ενώ στη συνέχεια «πάγωσαν» την περαιτέρω χρηματοδότηση. 

 

Πιο αναλυτικά οι αιτίες του προβλήματος της τραπεζικής χρηματοδότησης είναι οι εξής : 

 

Μη έγκριση κοινοπρακτικού δανείου 

Από τον Απρίλιο 2008 η διοίκηση της εταιρείας ήταν σε επαφές με την τότε «Εμπορική Τράπεζα» και 

τώρα «ALPHA Τράπεζα» καθώς και με την «EFG Eurobank» οι οποίες προσφέρθηκαν να οργανώσουν 

την έκδοση ενός κοινοπρακτικού δανείου ύψους 18.000.000 ευρώ στο οποίο θα συμμετείχαν οι 

περισσότερες τράπεζες που η εταιρεία συνεργάζεται και το οποίο θα χρησιμοποιούσε για κεφάλαιο 

κίνησης. Και ενώ η διοίκηση από τον Αύγουστο 2008 ανέμενε την τελική και τυπική έγκριση της 

διοργανώτριας τράπεζας, θεωρώντας την έκδοση του δανείου δεδομένη, η επικεφαλής Εμπορική 

Τράπεζα μετά από 5 μήνες προετοιμασίας μας, γνωστοποίησε την 14η Σεπτεμβρίου 2008 ότι δεν 

επιθυμεί να συνεχίσει την διοργάνωση του δανείου εξ αιτίας της δεδομένης αρνητικής συγκυρίας της 

αγοράς. 

 

 

Επιπλέον απαίτηση για κάλυψη εγγυήσεων των δανειακών συμβάσεων 

Η εταιρεία έναντι των τραπεζικών της ορίων έδινε σε εγγύηση μεταξύ των άλλων και επιταγές 

πελατείας, ενώ το ανοικτό υπόλοιπο χωρίς κάλυψη εγγυήσεων ανέρχονταν μόνο σε 25 % περίπου επί 

του συνόλου των βραχυπροθέσμων δανειακών συμβάσεων. Οι περισσότερες από τις συνεργαζόμενες 

τράπεζες μετά την ακύρωση της διοργάνωσης του κοινοπρακτικού δανείου απαίτησαν επιπλέον 
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εγγυήσεις για κάλυψη των δανειακών συμβάσεων. Η εταιρεία έδωσε εγγυήσεις επιταγών πελατών 

αξίας 900.000,00 ευρώ περίπου, ποσό το οποίο δεν ικανοποίησε τις τράπεζες και διέκοψαν τις 

χρηματοδοτήσεις. 

 

Τα ανωτέρω γεγονότα περιόρισαν σημαντικά το κεφάλαιο κίνησης και κατέστησαν δυσχερή το 

επιχειρηματικό προγραμματισμό της εταιρείας. 

 

Η διοίκηση της εταιρείας συνεκτιμώντας την δυσχερή αυτή θέση και τις υπάρχουσες επιλογές 

αναζήτησε την πιο ενδεδειγμένη λύση για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της, την 

υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου με γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, των 

εργαζομένων και όλων των συνεργαζομένων με την εταιρεία. 

 

Στα πλαίσια αυτά αποφασίσθηκε η εταιρεία να ακολουθήσει την διαδικασία συνδιαλλαγής που 

προβλέπει το άρθρο 99 του Ν.3588/2007, καταθέτοντας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών την με γενικό αριθμό 192201/20.10.2008 αίτηση υπαγωγής και λήψεως προληπτικών μέτρων 

και προστασίας. 

 

Μετά από όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, το Εφετείο Αθηνών με την υπ' αριθ.1851/12.4.2010 

απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρείας και επικύρωσε την συμφωνία συνδιαλλαγής της 

εταιρείας με τους πιστωτές της. 

 

Η επικύρωση της συμφωνίας επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα :  

α) επέρχεται το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής και του έργου του μεσολαβητή,  

β) προσωρινά, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας αναστέλλονται τα μέτρα, ατομικής 

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί 

πριν τη σύναψη της συμφωνίας συνδιαλλαγής,  

γ) κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας συνδιαλλαγής αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε 

ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη,  

δ) αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή κώλυμα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον 

οφειλέτη, πριν από την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής,  

ε) αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκησης και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι 

απαιτήσεις των συμβαλλομένων πιστωτών,  

στ) αναστέλλεται για περίοδο έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης, η λήψη κάθε μέτρου 

συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης της πτώχευσης,  

ζ) η συμφωνία δεσμεύει μόνο τον οφειλέτη και τους πιστωτές που την υπόγραψαν. 

Η συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της προέβλεπε την εξόφληση των 

υποχρεώσεων της:  

α)προς τις Τράπεζες εντός χρονικού διαστήματος από 2 έως 15 έτη και  
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β) προς τους λοιπούς πιστωτές ανάλογα με το ποσό του χρέους, εντός χρονικού διαστήματος από 2 

έως 10 έτη. Εξ αυτού του γεγονότος στα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2010 - 31.12.2010 

καταχωρήθηκαν τόκοι έσοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων προς τους λοιπούς πιστωτές 

συνολικού ποσού 4.876.160,99 € και τόκοι έξοδα συνολικού ποσού 556.989,50 € με ισόποση 

μεταβολή των υποχρεώσεων. Με το εναπομένον ποσό 4.319.171,49 € (4.876.160,99 μείον 

556.989,50) επιβαρύνονται τα αποτελέσματα της χρήσεως 2011 και των επόμενων αυτής χρήσεων.  

 

Κατά την διάρκεια της χρήσεως 2013 και λόγω της πτώσης των τιμών πώλησης εντάθηκε το πρόβλημα 

ρευστότητας με συνέπεια την μη επαρκή σίτιση του ιχθυοπληθυσμού και την αδυναμία έγκαιρης 

εξόφλησης των υποχρεώσεων προς τους συμβολισθέντες πιστωτές του αρ. 99. Η εταιρεία προ του 

διαφαινόμενου κινδύνου της ολοσχερούς έλλειψης ρευστότητας, με ολέθριες συνέπειες για την 

λειτουργία της εταιρείας, προέβη σε συμφωνία με το 61,4 % των πιστωτών της εταιρείας και το 97,064% 

των με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη εξασφάλιση πιστωτών της εταιρείας, για συνολική 

αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της και κατέθεσε προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών την εν λόγω συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ.12 του Ν. 4013/2011 και ορίσθηκε ως ημερομηνία 

συνεδρίασης η 9/4/2014. Με την 1078/21.11.2014 απόφαση του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

δεν επικύρωσε την κατά τα ανωτέρω συμφωνία κατά το άρθρο 106Β Ν.3588/2007 της εταιρείας και 

των πιστωτών. Η Εταιρεία κατέθεσε έφεση κατά της παραπάνω απορριπτικής απόφασης ενώπιον του 

Εφετείου Αθηνών. Η δικάσιμος της εν λόγω έφεσης ορίσθηκε η 30/4/2015. Η εκδίκαση της έφεσης 

αναβλήθηκε για την 21/5/2015 και η απόφαση δημοσιεύθηκε την 30/7/2015 και ήταν απορριπτική. 

Μετά την απόρριψη της αίτησης της εταιρείας για άμεση επικύρωση συμφωνία εξυγίανσης άρθρου 

106β ΠτΚ από το Εφετείο Αθηνών, η εταιρεία προσπαθεί να επιτύχει νέα συμφωνία με τους πιστωτές 

της με σκοπό την αναδιάρθρωση των χρεών της, ούτως ώστε να συνεχισθεί η λειτουργία της εταιρείας. 

 

Επισημάνσεις επί των αποτελεσμάτων 

Ο Όμιλος στην αναφερόμενη περίοδο 1.1.2017 - 31.12.2017 και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2016 παρουσίασε τις ακόλουθες μεταβολές : 

 

 Μείωση των πωλήσεων κατά (701) χιλ. € αναλυόμενη σε μείωση των πωλήσεων στο 

εξωτερικό (563) χιλ. € και σε  μείωση των πωλήσεων στο εσωτερικό κατά (139) χιλ. €.  

 Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 

ζημίες (3.756) χιλ € έναντι ζημιών  (32.138)  χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου. 

 

Στη χρήση 2013 και στην συνέχεια αυτής (1ο , 2ο και 3ο τρίμηνο 2014) υπήρξε διακοπή της συνέχειας 

της εξελικτικής βελτίωσης του μικτού κέρδους και των καθαρών αποτελεσμάτων μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας. Από το 1ο εξάμηνο της χρήσεως 2011 και έκτοτε μέχρι και την περίοδο 

1.1.2013 - 31.3.2013 ο όμιλος λειτουργούσε με κερδοφόρα αποτελέσματα. Στη διάρκεια του 2ου του 
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3ου και του 4ου τριμήνου του 2013 υπήρξε αναστροφή των κερδοφόρων αποτελεσμάτων. Σε συνέχεια 

της διαμορφωθείσας κατάστασης του 2013, το 1ο , 2ο και 3ο τρίμηνο του 2014 έκλεισε με ζημιογόνα 

αποτελέσματα. Ειδικά στο 4ο τρίμηνο του 2014 οι ζημίες παρουσίασαν μεγάλη αύξηση. Η επιδείνωση 

της οικονομικής κατάστασης συνεχίστηκε με πολύ πιο έντονους ρυθμούς στη χρήση 2016. 

Οι αιτίες της δυσμενούς εξέλιξης οφείλονται στην συνεχιζόμενη ανεπαρκή ρευστότητα, αποτέλεσμα 

της οποίας ήταν η μη επαρκής συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, οι απεργιακές 

κινητοποιήσεις του προσωπικού και η άσκηση δικαιώματος επίσχεσης καθώς και μη επαρκής 

τροφοδοσία με τις αναγκαίες ποσότητες ιχθυοτροφών του ιχθυοπληθυσμού. Τα παραπάνω οδήγησαν 

στη μη κανονική ανάπτυξή του ιχθυοπληθυσμού καθώς και στην απώλειά του σε μεγάλο τμήμα του. 

Περαιτέρω δε για την μερική κάλυψη της αναγκαίας ρευστότητας έγιναν πωλήσεις ιχθύων μικρών 

μεγεθών πριν την πλήρη ανάπτυξή τους, με συνέπεια την επίπτωση επί της αξίας των πωλήσεων αλλά 

και ταυτόχρονα τη σημαντική μείωση του αριθμού των αποθεμάτων. 

 

Οι τιμές πώλησης για την τσιπούρα παρουσίασαν διακυμάνσεις από την χρήση 2009 έως σήμερα ενώ 

οι τιμές πώλησης για το λαβράκι κινούνται σταθερά ανοδικά. Συνολικά όμως οι τιμές για λαβράκι και 

τσιπούρα υπήρξαν εξελικτικά ανοδικές από την χρήση 2009 μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2013. Από το 

2ο τρίμηνο του 2013 παρουσιάσθηκε κάμψη των τιμών πώλησης, η οποία εντάθηκε στη διάρκεια του 

3ου και 4ου τριμήνου του2013 με συνέπεια την περαιτέρω επιδείνωση του ζημιογόνου αποτελέσματος. 

Για το 1ο , το 2ο και το 3ο τρίμηνο του 2014 αν και υπήρξε σχετική άνοδος των τιμών, δεν κατέστη 

ικανή για να αντισταθμίσει το ζημιογόνο αποτέλεσμα. Ειδικά στο 4ο τρίμηνο του 2014 η επιτευχθείσα 

μέση τιμή πώλησης είναι μικρότερη των προηγουμένων τρίμηνων του 2014. Η καθοδική πορεία της 

μέσης τιμής πώλησης συνεχίσθηκε και το 2016. Η πτώση της μέσης τιμής πώλησης οφείλεται και στο 

γεγονός της εξ ανάγκης, για λόγους ρευστότητας, πώλησης ιχθύων μικρότερων μεγεθών. Τονίζεται 

ότι έγινε σημαντική μείωση των εξόδων παραγωγής και των εξόδων διοίκησης, ωστόσο αναφορικά με 

τα έξοδα διάθεσης, παρά τη σημαντική μείωσή τους, αυτή δεν ήταν αναλογική με την μείωση των 

πωλήσεων λόγω της ύπαρξης σταθερών εξόδων (μισθωμάτων, αμοιβές συνεργατών) και ανελαστικών 

δαπανών με άμεση επιβαρυντική συνέπεια επί των αποτελεσμάτων χρήσεως 

 

Τρέχουσα δραστηριότητα 

Στην παρούσα φάση η εταιρεία εξυπηρετεί μόνο τις τρέχουσες υποχρεώσεις της.  Λειτουργώντας χωρίς 

την παροχή πιστώσεων από τους προμηθευτές και χωρίς επιπλέον τραπεζικά δάνεια πραγματοποιεί 

μόνο τις αναγκαίες προμήθειες αγαθών με πληρωμή τοις μετρητοίς ή μέσω επιταγών πελατών της. 

Ο όμιλος αντιμετωπίζει αυξανόμενο κίνδυνο ρευστότητας λόγω μη χρηματοδότησης του από τα 

τραπεζικά ιδρύματα, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στις 

υποχρεώσεις του, συνεχόμενα ζημιογόνα αποτελέσματα και αρνητικά Ιδια Κεφάλαια. 
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Εκτίμηση της μελλοντικής πορείας Γενική εκτίμηση 

Μετά την απορριπτική απόφαση του Εφετείου της 30/7/2015, η οικονομική κατάσταση του ομίλου 

είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όμως η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με τους 

πιστωτές της που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της. 

 

Η Διοίκηση κατάρτισε τις οικονομικές καταστάσεις βάσει της αρχής της ρευστοποιήσιμης αξίας. 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ 

Λειτουργικοί τομείς 

Ο Όμιλος αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής το οποίο υπέχει θέση «Επικεφαλής 

λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων» χαρακτηρίζοντας συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας ως 

λειτουργικούς τομείς τους οποίους αξιολογεί και λαμβάνει τις επιχειρηματικές του αποφάσεις. Ο 

διαχωρισμός αυτός βασίζεται στην διαφορετικότητα της φύσης του αγαθού και υπηρεσίας , την 

διαφοροποίηση της αγοράς που διατίθεται και παρέχεται, τους πιστωτικούς όρους που παραχωρείται. 

 

Με βάση τους τομείς αυτούς λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων, εκτιμάται 

η αποδοτικότητά τους και υπάρχουν διαθέσιμες χωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – λειτουργικοί τομείς 

Με βάση την μέθοδο αξιολόγησης ο Όμιλος διαχωρίζεται στους κάτωθι λειτουργικούς τομείς : 

1) Παραγωγή γόνου 

2) Παραγωγή Μεγάλου Ψαριού 

3) Εμπορία ιχθυοτροφών, μεγάλου ψαριού και λοιπών παρεπομένων ειδών 

4) Υπηρεσίες πάχυνσης ιχθύων 

5) Υπηρεσίες συσκευασίας 

 

Η διοίκηση του Ομίλου δεν εξετάζει ξεχωριστά τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις ούτε της 

παρέχεται πληροφόρηση κατά τομέα αλλά ενιαία. 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση παρατίθενται στους 

παρακάτω πίνακες : 
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Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Oμίλου 1.1.2017       1.606.605                82.249                     -                     -                       -                           -         1.688.854 
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης                       -                         -                      -                      -                       -                           -                         - 
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης          4.731.993                 37.706                      -                      -                       -                           -          4.769.699 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων 31.12.2017        2.183.650                 46.346                      -                      -                       -                           -          2.229.996 
Κέρδη ή Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία       
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων       5.309.037                1.803                     -                     -                       -                           -         5.310.841 

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εμπορευμάτων και Λοιπών Αποθεμάτων                       -                         -               8.821              66.023          1.234.228                           -          1.309.072 
Αναλώσεις αποθεμάτων για παραγωγή-Εμπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών         (1.716.211)                 (2.446)              (5.411)                      -                       -                   (5.220)        (1.729.288)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού            (868.959)              (385.561)                      -            (68.656)            (907.911)                (444.591)        (2.675.678)
Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων            (457.601)              (250.817)                      -              (9.578)              (89.078)                (118.186)           (925.260)
Λοιπά οργανικά έξοδα             (39.876)               (19.103)                      -                 (538)                       -                (194.238)           (253.754)
Χρηματοοικονομικά έξοδα                       -                         -                      -                      -                       -             (3.459.319)        (3.459.319)
Αποσβέσεις             (69.083)              (104.671)                      -            (17.008)              (26.255)                 (59.084)           (276.101)
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα                       -                         -                      -                      -                       -                 100.556             100.556 
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα                       -                         -                      -                      -                       -             (1.116.568)        (1.116.568)
<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής                      -                        -                     -                     -                       -                           -                        - 
Μικτά Κέρδη & Κέρδη χρήσεως πρό φόρων       2.157.307           (760.795)             3.410          (29.757)           210.984          (5.296.649)       (3.715.500)
Μικτά κέρδη ανά κατηγορία ανάλυσης 
Συνολικό Μικτό κέρδος
Μείον: Φόρος εισοδήματος                         (41.032)
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ) περιόδου μετά από φόρους         (3.756.532)
Καθαρά Αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας       (3.756.532)

ΟΜΙΛΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01.2017-31.12.2017

                                  1.396.512 
                                                                                                              1.581.149 

                                                           184.637 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ-
ΕΞΟΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΓΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΨΑΡΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΨΑΡΙΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΑΧΥΝΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΗ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Oμίλου 1.1.2016           800.000            9.029.767                      -                      -                       -                           -          9.829.767 
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης               30.000                         -                      -                      -                       -                           -               30.000 
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης          3.999.368               779.510                      -                      -                       -                           -          4.778.878 
Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων 31/12/2016        1.606.605                 82.249                      -                      -                       -                           -          1.688.854 
Κέρδη ή Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία       
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων       4.775.973        (8.168.008)                     -                     -                       -                           -       (3.392.035)

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εμπορευμάτων και Λοιπών Αποθεμάτων                       -                         -            609.187                      -          1.392.063          2.001.250 
Αναλώσεις αποθεμάτων για παραγωγή-Εμπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών         (1.680.921)              (111.971)           (571.378)                      -                       -                   (1.239)        (2.365.509)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού            (661.226)              (994.760)                      -                      -            (943.683)                (897.394)        (3.497.063)
Απομειώσεις συμμετοχών                      -                           -                         - 
Απομειώσεις παγίων στοιχείων                      -             (6.901.356)        (6.901.356)
Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων            (319.794)              (284.515)                      -                      -              (49.226)                (210.085)           (863.619)
Λοιπά οργανικά έξοδα             (29.139)               (32.585)                      -                      -                       -                (432.573)           (494.297)
Χρηματοοικονομικά έξοδα                       -                         -                      -                      -                       -             (2.022.492)        (2.022.492)
Αποσβέσεις            (236.986)              (749.978)                      -                      -              (48.568)                (130.944)        (1.166.476)
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα                       -                         -                      -                      -                       -              1.914.128          1.914.128 
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα                       -                         -                      -                      -                       -           (12.751.358)      (12.751.358)
<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής            325.912             (325.912)                     -                     -                       -                           -                        - 
Μικτά Κέρδη & Κέρδη χρήσεως πρό φόρων       2.173.818      (10.667.729)           37.809                     -           350.587        (21.433.314)     (29.538.829)
Μικτά κέρδη ανά κατηγορία ανάλυσης 
Συνολικό Μικτό κέρδος
Μείον: Φόρος εισοδήματος                    (3.000.098)
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ) περιόδου μετά από φόρους       (32.538.927)
Καθαρά Αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας     (32.538.927)

                                 (8.493.911)                                                            388.397 
                                                                                                             (8.105.514)

ΟΜΙΛΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

01.01.2016-31.12.2016



 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Γεωγραφικοί τομείς 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί σημαντική την πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τομέα 

αξιολογώντας συνεχώς την σταθερότητα, μείωση ή αύξηση του μεριδίου της στην Ελληνική και στην 

αγορά της Ευρωζώνης. 

 

Με βάση τα ανωτέρω ο ‘Όμιλος και η εταιρεία διαχωρίζονται στους κάτωθι γεωγραφικούς τομείς : 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ-
ΕΞΟΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΓΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Oμίλου 1.1.2017              1.606.605                     63.349                             -                             -                              -              1.669.954 
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης                              -                              -                              -                              -                              -                              - 
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης                 4.731.993                        5.580                              -                              -                              -               4.737.573 
Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων 31.12.2017               2.183.650                              -                              -                              -                              -               2.183.650 
Κέρδη ή Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία       
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων              5.309.037                  (57.769)                             -                             -                              -              5.251.269 

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εμπορευμάτων και Λοιπών Αποθεμάτων                              -                              -                 1.234.228                      32.942                              -               1.267.170 
Αναλώσεις αποθεμάτων για παραγωγή-Εμπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών                (1.716.272)                      (2.134)                              -                     (26.390)                              -              (1.744.795)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                   (868.959)                   (297.083)                   (907.911)                              -                   (431.506)              (2.505.458)
Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων                   (457.601)                   (241.015)                     (89.078)                              -                   (111.840)                 (899.534)
Λοιπά οργανικά έξοδα                     (39.876)                     (18.581)                              -                              -                   (169.835)                 (228.292)
Χρηματοοικονομικά έξοδα                              -                              -                              -                              -                (3.459.318)              (3.459.318)
Αποσβέσεις                     (69.083)                   (106.783)                     (46.255)                              -                     (31.735)                 (253.856)
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα                              -                              -                              -                              -                      97.290                    97.290 
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα                              -                              -                              -                              -                (1.113.683)              (1.113.683)
<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής                             -                             -                             -                             -                              -                             - 
Μικτά Κέρδη & Κέρδη χρήσεως πρό φόρων              2.157.246                (723.364)                 190.984                     6.552              (5.220.626)             (3.589.207)
Μικτά κέρδη ανά κατηγορία ανάλυσης 
Συνολικό Μικτό κέρδος
Μείον: Φόρος εισοδήματος                               (40.375)
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ) περιόδου μετά από φόρους               (3.629.583)
Καθαρά Αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας             (3.629.583)

                                                                                                                 1.631.419 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

                                               1.433.883                                                   197.536 

01.01.2017-31.12.2017

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ-
ΕΞΟΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΓΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Oμίλου 1.1.2016                  800.000                 7.801.157                              -                              -                              -               8.601.157 
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης                      30.000                              -                              -                              -                              -                    30.000 
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης                 3.999.368                    128.437                              -                              -                              -               4.127.804 
Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων 31.12.2016               1.606.605                      63.349                              -                              -                              -               1.669.954 
Κέρδη ή Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία       
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων              5.209.473             (7.609.372)                             -                             -                              -             (2.833.399)

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εμπορευμάτων και Λοιπών Αποθεμάτων                              -                              -                 1.215.735                    628.366                              -               1.844.102 
Αναλώσεις αποθεμάτων για παραγωγή-Εμπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών                (1.680.921)                   (102.098)                              -                   (508.174)                      (1.240)              (2.292.433)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                   (661.226)                   (807.731)                   (943.683)                              -                   (788.928)              (3.201.568)
Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων                   (319.794)                   (252.717)                     (49.226)                              -                   (199.580)                 (821.316)
Απομειώσεις συμμετοχών                              -                              -                              -                              -                (3.689.583)              (3.689.583)
Απομειώσεις παγίων στοιχείων                              -                              -                              -                              -                (4.406.383)              (4.406.383)
Χρηματοοικονομικά έξοδα                              -                              -                              -                              -                (1.900.571)              (1.900.571)
Αποσβέσεις                   (236.986)                   (608.993)                     (48.568)                              -                     (99.683)                 (994.230)
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα                              -                              -                              -                              -                 1.713.234               1.713.234 
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα                              -                              -                              -                              -              (17.674.524)            (17.674.524)
<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής                   325.912                  (325.912)                             -                             -                              -                             - 
Μικτά Κέρδη & Κέρδη χρήσεως πρό φόρων              2.607.318             (9.733.149)                 174.259                 120.192            (27.232.219)           (34.497.098)
Μικτά κέρδη ανά κατηγορία ανάλυσης 
Συνολικό Μικτό κέρδος
Μείον: Φόρος εισοδήματος                          (2.782.125)
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ) περιόδου μετά από φόρους             (37.279.223)
Καθαρά Αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας           (37.279.223)

                                                                                                                (6.831.379)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

                                              (7.125.831)                                                   294.452 

01.01.2016-31.12.2016



 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Ανάλυση Εμπορίας 

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων-υπηρεσιών και λοιπών αναλύεται ως εξής : 

 

 

 
 
6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Κατά έξοδο-Έσοδο 

 

 

 

 ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις μεγάλου ψαριού  37.706                -                          -                       37.706                27.122               -                         -                       27.122                
Πωλήσεις γόνου 4.731.993           -                          -                       4.731.993           4.731.993          -                         -                       4.731.993           
Παροχή υπηρεσιών 1.300.251           -                          -                       1.300.251           1.234.228          -                         -                       1.234.228           
Λοιπές πωλήσ(κυρίως τροφές) 8.821                  -                          -                       8.821                  11.400               -                         -                       11.400                
 6.078.771         -                          -                       6.078.771         6.004.743        -                         -                       6.004.743         
  

 ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις μεγάλου ψαριού  823.659              515.366                47.299               1.386.323           743.540             -                         -                       743.540              
Πωλήσεις γόνου 3.999.368           -                          -                       3.999.368           3.999.368          -                         -                       3.999.368           
Παροχή υπηρεσιών 1.336.971           -                          -                       1.336.971           1.215.735          -                         -                       1.215.735           
Λοιπές πωλήσ(κυρίως τροφές) 57.467                -                          -                       57.467                13.263               -                         -                       13.263                
 6.217.463         515.366              47.299             6.780.128         5.971.906        -                         -                       5.971.906         

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο
Πωλήσεις μεγάλου ψαριού  (785.952)             (515.366)               (47.299)             (1.348.617)          (716.418)            -                         -                       (716.418)             
Πωλήσεις γόνου 732.625              -                          -                       732.625              732.625             -                         -                       732.625              
Παροχή υπηρεσιών (36.719)               -                          -                       (36.719)               18.493               -                         -                       18.493                
Λοιπές πωλήσεις(τροφές,κλπ) (48.646)               -                          -                       (48.646)               (1.863)               -                         -                       (1.863)                
 (138.692)           (515.366)             (47.299)            (701.357)           32.837             -                         -                       32.837              

1/1 - 31/12/17 & 1/1 - 
31/12/16

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

1/1 - 31/12/17

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/16

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

Πωλήσεις μεγάλου ψαριού -                       606.813             21.542              615.103             
Πωλήσεις γόνου -                       -                      -                       
Πωλήσεις τροφών 3.165                 2.374                 5.744               13.080              
Πωλήσεις υλικών συσκευασίας -                       93                     -                      183                   
Παροχή υπηρεσιών εκτροφής-συσκευασίας 1.300.251           1.336.971           1.234.228         1.215.735          
Πωλήσεις εξοπλισμού-λοιπών ιχθυοκαλλιέργειας 5.656                 55.000               5.656               -                       

Σύνολο 1.309.072        2.001.250        1.267.170       1.844.102       

Όμιλος Εταιρεία

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
1.1.2017-

31.12.2017
1.1.2016-

31.12.2016
1.1.2017-

31.12.2017
1.1.2016-

31.12.2016

Παροχή υπηρεσιών από διοικητική υποστήριξη 7.500              11.000            9.500              11.000            
Ενοίκια 3.900              7.500              7.500              7.500              
Λοιπά έσοδα 33.169            1.297.742        30.047            1.292.130        
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στη χρήση 55.300            506.173           50.243            310.891           
Κέρδη από πώληση παγίων 687                 75.871            -                     75.871            
Εσοδα προηγούμενων χρήσεων -                     15.843            -                     15.843            

Σύνολο 100.556         1.914.128     97.290           1.713.234     

Όμιλος Εταιρεία



 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Έξοδα 

 

Το σύνολο των εξόδων αναλύεται έως εξής: 

 

 

 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) της εταιρείας αναλύονται παρακάτω: 

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
1.1.2017-

31.12.2017
1.1.2016-

31.12.2016
1.1.2017-

31.12.2017
1.1.2016-

31.12.2016

Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 20.979            -                     18.134            -                     
Εκτακτα και Ανόργανα Εξοδα 20.445            -                     20.405            -                     
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 45.319            112.744           45.319            112.514           
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 408.859           677.838           408.859           677.779           
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 620.968           1.239.920        620.968           4.493.989        
Λοιπά έξοδα -                     970.903           -                     955.144           
Ζημίες από πώληση παγίων -                     1.156.091        -                     1.156.091        
Ζημία από επανεκτίμηση ενσώματων παγίων στοιχείων -                     5.827.929        -                     4.406.383        
Ζημία απομείωσης υπεραξίας -                     1.073.428        -                     -                     
Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών -                     -                     -                     3.689.583        
Κατάπτωση εγγυήσεων -                     8.593.863        -                     10.279.007      

Σύνολο 1.116.568     19.652.715   1.113.683     25.770.490   

Όμιλος Εταιρεία

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.675.678            3.497.063            2.505.458            3.201.569            
Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 925.260               863.619               899.534               821.316               
Διάφορα έξοδα

Φόροι Τέλη 28.038                 48.202                 28.038                 48.202                 
Εξοδα Μεταφορών 139.269               137.615               138.837               137.615               
Εξοδα Ταξιδίων 13.432                 21.876                 13.432                 21.876                 
Διάφορα έξοδα 73.015                 286.604               47.984                 32.733                 

Αποσβέσεις 276.101               1.166.476            253.856               994.230               
Αναλώσεις αποθεμάτων 1.729.288            2.365.509            1.744.795            2.292.433            

Σύνολο 5.860.081          8.386.965          5.631.935          7.549.975          

Όμιλος Εταιρεία

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

Τόκοι και Λοιπά συναφή χρημ/κα έξοδα (3.454.888)            (2.007.264)            (3.454.887)            (1.885.343)            
Προμήθειες -                          (2.686)                  (2.686)                  
Λοιπά συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα (4.431)                  (12.571)                (4.431)                  (12.571)                

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (3.459.319)         (2.022.520)         (3.459.318)         (1.900.599)         

Πιστωτικοί τόκοι 0                         28                        -                          28                        
Έσοδα Χρεογράφων -                          -                          -                          -                          

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 0                         28                       -                          28                       

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (3.459.319)         (2.022.492)         (3.459.318)         (1.900.571)         

Όμιλος Εταιρεία
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7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών 

προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε 29%. 

 

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και του 

ποσού των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού 

συντελεστή στα κέρδη / (ζημίες) προ φόρων συνοψίζεται στα εξής: 

 

 

 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι 

ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές 

αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία 

θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που 

αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των 

κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 

 

 

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος -                        -                        -                        -                        
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (41.032)               (2.834.905)          (40.375)               (2.616.932)          
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις (165.193)             (165.193)             

Σύνολο (41.032)             (3.000.098)        (40.375)             (2.782.125)        

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων εισοδήματος (3.715.500)        (29.538.829)      (3.589.207)        (34.497.098)      
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή 

1.077.495           8.566.260           1.040.870           10.004.159          

Φόρος για ποσά μη υποκείμενα σε αναβαλλόμενη φορολογία -                        -                        -                        -                        

Φορολογική ζημία χρήσεως, για την οποία δεν υπολογίσθηκε
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

(1.118.527)          (11.401.166)         (1.081.245)          (12.621.091)         

Φορολογικές ζημίες για τις οποίες δεν εχει δημιουργηθεί 
αναβαλλόμενος φόρος

-                        -                        -                        

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις -                        (165.193)             -                        (165.193)             

Φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος

(41.032)             (3.000.098)        (40.375)             (2.782.125)        

Όμιλος Εταιρεία
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Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης:  

Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης 

που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν 

«Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και το άρθρο 65Α 

του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο 

Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης 

του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρία «Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στην συνέχεια την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Από τη χρήση 2016 και μετά η έκδοση του «Ετήσιου Πιστοποιητικού» είναι προαιρετική. Η φορολογική 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε φορολογικό έλεγχο εντός του θεσπισθέντος πλαισίου όπως 

αυτό ορίζεται στο άρθρο 36 του Ν.4174/2013. 

 

 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις της τρέχουσας και της περιόδου 1/1/2017 – 31/12/2017 έχουν ως εξής: 

 

1. Η μητρική εταιρεία εντός το 1ου 3μήνου του 2013, ελέγχθηκε φορολογικά για τις ανέλεγκτες 

χρήσεις 2007 - 2010 και καταλογίσθηκαν φόρος 188.258,11 € πλέον προσαυξήσεις 62.253,99 

€, ήτοι συνολικά 250.512,10 €. Το εναπομένον μετά την κάλυψη από την σχηματισμένη 

πρόβλεψη των 175.807,55 € , ποσό των 75.512,10 € καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της 

χρήσεως 2013 κατά 13.258,11 € στους φόρους εισοδήματος και κατά 62.253,99 € στα λοιπά 

έξοδα. Οι χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχουν ελεγχθεί φορολογικά βάσει του άρθρου 82 παρ. 

5 του Ν.2238/94 και για τη χρήση 2014 βάσει του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Για τη χρήση 

2015, 2016 και 2017 η εταιρεία επέλεξε να μη ελεγχθεί βάσει του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 

αλλά από την αρμόδια δημόσια αρχή. 

2. Για την εταιρεία "ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ " και για την ανέλεγκτη χρήση 2010 σχηματίσθηκε πρόβλεψη 

(τζίρος * 0,3%), συνολικού ποσού 8.321,24 €. Οι χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχουν ελεγχθεί 

φορολογικά βάσει του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/94 και για τη χρήση 2014 βάσει του 

άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Για τη χρήση 2015, 2016 και 2017 η εταιρεία επέλεξε να μη 

ελεγχθεί βάσει του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 αλλά από την αρμόδια δημόσια αρχή. 

3. Για την εταιρεία "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ" και για την ανέλεγκτη χρήση 2010 δεν 

σχηματίσθηκε ανάλογη πρόβλεψη καθόσον οι φορολογικές ζημίες αυτής της χρήσεως 

εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψουν τυχόν λογιστικές διαφορές του φορολογικού ελέγχου. Για τις 

εν λόγω συσσωρευμένες φορολογικές ζημίες δεν υπολογίσθηκε ούτε αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. Οι χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχουν ελεγχθεί φορολογικά βάσει του 

άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/94 και για τη χρήση 2014 βάσει του άρθρου 65Α του Ν. 

4174/2013. Για τη χρήση 2015, 2016 και 2017 η εταιρεία επέλεξε να μη ελεγχθεί βάσει του 

άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 αλλά από την αρμόδια δημόσια αρχή. 
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4. Για την εταιρεία "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO" δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για τις 

ανέλεγκτες χρήσεις 2007 - 2015 καθόσον οι συσσωρευμένες φορολογικές ζημίες εκτιμάται ότι 

θα υπερκαλύψουν τις τυχόν λογιστικές διαφορές που θα προκύψουν από τον φορολογικό 

έλεγχο. Για τις εν λόγω συσσωρευμένες φορολογικές ζημίες δεν υπολογίσθηκε ούτε 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

5. Ο Όμιλος έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ποσού € 168.212 

 

Η αναβαλλόμενη  φορολογικής απαίτηση / (υποχρέωση) του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων για τον Όμιλο κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2017 και 2016 έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση -                                 -                           -                          -                              
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (558.186)                      (517.154)                (557.529)               (517.154)                   
Υπόλοιπο (558.186)                    (517.154)              (557.529)             (517.154)                 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο έναρξης (517.154)                      2.326.073               (517.154)               2.099.778                 
Ποσό στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος (41.032)                        (2.834.905)             (40.375)                (2.616.932)                
Λοιπές Προσαρμογές -                                 (8.321)                    -                          -                              

Υπόλοιπο λήξης (558.186)                    (517.154)              (557.529)             (517.154)                 

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος 1.1.2017
(Χρεώσεις) 
Πιστώσεις 

Αποτελεσμάτων
31.12.2017

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
-                                 -                           -                          

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώματα και Ασώματα Πάγια (304.392)                      (19.922)                  (324.314)               
Αποθέματα (212.761)                      (21.111)                  (233.871)               

(517.153)                    (41.033)                (558.186)             

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

(517.153)                    (41.033)                (558.186)             
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H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων για την Εταιρεία κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2017 και 2016 έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

Όμιλος 1.1.2016
(Χρεώσεις) 
Πιστώσεις 

Αποτελεσμάτων
31.12.2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προβλέψεις 2.189.894                    (2.189.894)             -                          
Χρεόγραφα 1.908                          (1.908)                    -                          
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 555.722                       (555.722)                -                          

2.747.524                  (2.747.524)           -                          

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώματα και Ασώματα Πάγια (2.665.762)                   2.361.370               (304.392)               
Αποθέματα 2.244.312                    (2.457.073)             (212.761)               

-                          
(421.451)                    (95.703)                (517.153)             

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

2.326.073                  (2.843.226)           (517.153)             

Εταιρεία 1.1.2017
(Χρεώσεις) 
Πιστώσεις 

Αποτελεσμάτων
31.12.2017

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
-                          -                          -                          

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώματα και Ασώματα Πάγια (304.392)               (19.265)                 (323.657)               
Αποθέματα (212.761)               (21.111)                 (233.872)               

(517.154)             (40.376)               (557.529)             

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

(517.154)             (40.376)               (557.529)             

Εταιρεία 1.1.2016
(Χρεώσεις) 
Πιστώσεις 

Αποτελεσμάτων
31.12.2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προβλέψεις 2.002.549             (2.002.549)            -                          
Χρεόγραφα 1.908                   (1.908)                  -                          
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 490.745                (490.745)               -                          

2.495.201           (2.495.201)          -                          

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώματα και Ασώματα Πάγια (2.270.709)            1.966.317             (304.392)               
Αποθέματα 1.875.286             (2.088.048)            (212.761)               
Λοιπά -                          -                          

(395.423)             (121.731)             (517.154)             

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 
στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

2.099.778           (2.616.932)          (517.154)             
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8. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη (ζημιές) που αποδίδονται 

στους μετόχους με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία, συμπεριλαμβάνοντας τις 

μετοχές που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσεως και έχουν ως ακολούθως: 

 

 

 

 

9. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Καθαρά κέρδη /(ζημίες) αποδοτέα στους μετόχους της Εταιρείας (3.756.532)    (32.538.927)  (3.629.583)    (37.279.224)  
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 30.390.000   30.390.000   30.390.000   30.390.000   
Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών
Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 30.390.000   30.390.000   30.390.000   30.390.000   
Βασικά κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) (0,124)         (1,071)         (0,119)         (1,227)         

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος 
Οικόπεδα-
Γήπεδα

Κτιριακές 
Εγκ/σεις

Μηχανήματα
Μεταφορικά 

Μέσα
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις 
υπο εκτέλεση

Σύνολο Ενσώματων 
Παγίων

Αξία Κτήσης
1.1.2017         399.200      2.356.600       1.645.342         108.500                 425.067                1.690               4.936.399 

Προσθήκες                     -                     -                6.900                     -                      9.855                        -                      16.755 
Μειώσεις / Διαγραφές                     -                     -              (2.000)                     -                             -                        -                        (2.000)
31.12.2017         399.200      2.356.600       1.650.242         108.500                 434.922                1.690               4.951.154 

Αποσβέσεις
1.1.2017                     -                     -                      -                     -               (353.200)                        -                  (353.200)
Προσθήκες                     -          (141.492)           (101.383)             (6.680)                   (16.055)                        -                    (265.609)
Μειώσεις                     -                     -                   687                     -                             -                        -                           687 
31.12.2017                     -        (141.492)         (100.696)           (6.680)               (369.255)                        -                  (618.122)

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2016         399.200      2.356.600       1.645.342         108.500                   71.866                1.690               4.583.199 
31.12.2017         399.200      2.215.108       1.549.546         101.820                   65.667                1.690               4.333.032 

Εταιρεία
Οικόπεδα-
Γήπεδα

Κτιριακές 
Εγκ/σεις

Μηχανήματα
Μεταφορικά 

Μέσα
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις 
υπο εκτέλεση

Σύνολο Ενσώματων 
Παγίων

Αξία Κτήσης
1.1.2017         399.200      2.193.700       1.394.168           98.000                 369.826                1.690               4.456.584 

Προσθήκες                     -                     -                6.900                     -                      9.855                        -                      16.755 
Μειώσεις / Διαγραφές                     -                     -                      -                     -                             -                        -                               - 
31.12.2017         399.200      2.193.700       1.401.068           98.000                 379.681                1.690               4.473.339 

Αποσβέσεις
1.1.2017                     -                     -                      -                     -               (301.842)                        -                  (301.842)
Προσθήκες                     -          (137.419)             (85.748)             (4.814)                   (15.383)                        -                    (243.364)
Μειώσεις                     -                     -                      -                     -                             -                        -                               - 
31.12.2017                     -        (137.419)           (85.748)           (4.814)               (317.225)                        -                  (545.206)

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2016         399.200      2.193.700       1.394.168           98.000                   67.984                1.690               4.154.742 
31.12.2017         399.200      2.056.281       1.315.320           93.186                   62.456                1.690               3.928.133 
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Η Εταιρεία κατά την προηγούμενη χρήση προχώρησε σε επανεκτίμηση του συνόλου των ενσώματων 

παγίων στοιχείων (Ακίνητα, μηχανήματα και μεταφορικά μέσα) για την ορθότερη παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων σε ρευστοποιήσιμες αξίες. Από την επανεκτίμηση αυτή προέκυψε ζημία 

ποσού € 4.406.383 για την Εταιρεία και € 5.827.929 για τον Ομιλο η οποία καταχωρήθηκε στα 

αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης. 

Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 16.696.176,00 €, για 

εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 

Από τα παραπάνω πάγια, είναι ασφαλισμένα το σύνολο των μεταφορικών μέσων. 

 

10. AΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ασώματα πάγια στοιχεία στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

Ομιλος
Λογισμικά 

Προγράμματα
Σύνολο Ασώματων 

Παγίων
Αξία Κτήσης
1.1.2017            191.838                    191.838 

Προσθήκες                        -                                - 
Μειώσεις / Διαγραφές             (191.838)                      (191.838)
31.12.2017                        -                                - 

Αποσβέσεις
1.1.2017           (160.633)                    (160.633)
Προσθήκες               (10.491)                      (10.491)
Μειώσεις              171.125                    171.125 
31.12.2017                        -                                - 

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2016              31.205                      31.205 
31.12.2017                        -                                - 

Εταιρεία
Λογισμικά 

Προγράμματα
Σύνολο Ασώματων 

Παγίων

Αξία Κτήσης
1.1.2017            174.950                    174.950 
Προσθήκες                        -                                - 
Μειώσεις / Διαγραφές             (174.950)                      (174.950)
31.12.2017                        -                                - 

Αποσβέσεις
1.1.2017           (143.746)                    (143.746)
Προσθήκες               (10.491)                      (10.491)
Μειώσεις              154.237                    154.237 
31.12.2017                        -                                - 

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2016              31.205                      31.205 
31.12.2017                        -                                - 
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11. ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

Η υπεραξία που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Κατά την 31.12.2016 έγινε έλεγχος της ύπαρξης πιθανότητας απομείωσης της υπεραξίας δια της 

συγκρίσεως της ανακτήσιμης αξίας και της λογιστικής αξίας. Η ανακτήσιμη αξία υπολογίστηκε βάσει 

των προβλεπόμενων ταμειακών ροών για μια περίοδο 5 ετών (2014 – 2019). Με βάση τους υπολογισμούς 

αυτούς, εκτιμήθηκε ότι η ανακτήσιμη αξία δεν υπερβαίνει την λογιστική αξία και κατά συνέπεια η 

εταιρεία διενήργησε  απομείωση της υπεραξίας. 

Οι ταμιακές ροές που αφορούν την περίοδο των 5 επόμενων ετών μεταβάλλονται βάσει εκτιμήσεων για 

τοποθετήσεις ιχθυοπληθυσμού, αναλώσεις τροφών, συντελεστές μετατρεψιμότητας, ανάγκες 

χρηματοδότησης, επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό, κλπ.  

 

 

12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι συγγενείς εταιρείες που συμμετέχει ο όμιλος και η εταιρεία στη χρήση 2017 και 2016 αφορούν τις 

εξής συμμετοχές:  

 

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Υπεραξία -                         1.073.428 -                         -                       
Απομείωση Υπεραξίας -                         (1.073.428)         -                         -                       

Υπόλοιπο -                         -                       -                         -                       

Όμιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο Προσθήκες/ Υπόλοιπο
1.1.2017 (Aπομειώσεις) 31.12.2017

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε                 - 100,00% -                             -             -                   
ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Α.Ε                 - 100,00% -                             -             -                   
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO                 - 100,00% -                             -             -                   

-                   
Σύνολο -                -                             -             -                   

Υπόλοιπο Προσθήκες/ Υπόλοιπο
1.1.2016 (Aπομειώσεις) 31.12.2016

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε 2.447.783   100,00% (2.447.783)               -             -                   
ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Α.Ε 841.800      100,00% (841.800)                  -             -                   
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -                100,00% -                             -             -                   

Σύνολο 3.289.583 (3.289.583)             -             -                   

Ποσοστό 
Συμμετοχής

Μειώσεις

Ποσοστό 
Συμμετοχής

Μειώσεις
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Οι  θυγατρικές εταιρείες, αποτιμώνται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. 

 

Δεδομένου ότι κατά την 31/12/2016 προέκυψαν επιπλέον ζημιογόνα αποτελέσματα έγινε έλεγχος της 

ύπαρξης πιθανότητας απομείωσης της αξίας των συμμετοχών δια της συγκρίσεως της ανακτήσιμης 

αξίας και της λογιστικής αξίας, ενώ και οι 3 θυγατρικές παρουσιάζουν αρνητικά Ίδια Κεφάλαια και 

ταυτόχρονα οι περισσότερες βρίσκονται σε αδράνεια. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η ανακτήσιμη αξία 

είναι πολύ χαμηλότερη από τη λογιστική αξία και για τον λόγο αυτό διενεργήθηκε απομείωση τους. 

 

 

13. ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΟΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναλύονται ως 

εξής: 

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Δοσμένες εγγυήσεις 118.948        134.661 107.518        123.181

Σύνολο 118.948      134.661     107.518      123.181     

Όμιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο Υπόλοιπο

1.1.2017 31.12.2017

Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ -                                         - -                        -                
Μετοχές Μη Εισηγμένες στο ΧΑΑ -                                         - -                        -                
Λοιπά Χρεόγραφα -                                         - -                        

Σύνολο -                -                         -                        -            -                

Συσσωρευμένες 
προβλέψεις - 
απομειώσεις 
έναρξης 
περιόδου

Μειώσεις
Μεταβολές λογω 
αποτίμησης στην 
εύλογη αξία

Όμιλος και Εταιρεία 
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15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα της εταιρείας στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:  

 

 

 

 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία αρχής και τέλους περιόδου χρήσεως 01.01.2017-31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο Υπόλοιπο

1.1.2016 31.12.2016

Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ 11                                       - (11)                     -                
Μετοχές Μη Εισηγμένες στο ΧΑΑ -                                         - -                        -                
Λοιπά Χρεόγραφα -                                         - -                        

Σύνολο 11             -                         (11)                    -            -                

Συσσωρευμένες 
προβλέψεις - 
απομειώσεις 
έναρξης 
περιόδου

Μειώσεις
Μεταβολές λογω 
αποτίμησης στην 
εύλογη αξία

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Εμπορεύματα -                    -                    -                    -                    
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 2.229.996       1.688.854 2.183.650       1.669.954
Πρώτες ύλες-Αναλώσιμα υλικά 68.522            85.180 68.522            85.180

Σύνολο 2.298.518     1.774.034     2.252.172     1.755.134     

Όμιλος Εταιρεία

Γόνος Πάχυνση Σύνολο Γόνος Πάχυνση Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 2.040.105       82.249            2.122.354       2.040.105       63.349        2.103.454     
Πλέον : Αγορές περιόδου -                    -                  
Σύνολο : Αγορές περιόδου + αρχικά αποθέματα 2.040.105       82.249            2.122.354       2.040.105       63.349        2.103.454     

Μείον : Πωλήσεις περιόδου (4.696.308)      (37.144)           (4.733.451)      (4.731.993)      (5.580)         (4.737.573)    
Πλέον : Κέρδη από μεταβολή στην εύλογη αξία
            φυσική αύξηση 4.890.941       (171.710)         4.719.231       4.890.941       (1.109)         4.889.832     
            μεταβολή τιμών (15.404)           137.266          121.862          (15.404)           (56.659)       (72.063)        

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.219.335     10.661          2.229.996     2.183.650     0                2.183.650  

Διαχωρισμός σε ώριμα και μη ώριμα

Μη ώριμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 841.500          46.346            887.846          841.500          -                 841.500        
Ώριμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 1.377.835       (35.685)           1.342.150       1.342.150       -                 1.342.150     

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.219.335     10.661          2.229.996     2.183.650     -                 2.183.650  

Όμιλος Εταιρεία
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Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία αρχής και τέλους περιόδου χρήσεως 01.01.2016-31.12.2016 

 

 

 

 

Η μείωση των αποθεμάτων στη χρήση 2016 οφείλεται στο γεγονός της σταδιακής έλλειψης 

ρευστότητας από την αρχή της χρήσεως, η οποία στο τέλος της χρήσεως υπήρξε εξαιρετικά έντονη, 

με συνέπεια την μη σίτιση του ιχθυοπληθυσμού και την πώληση ιχθύων πολύ μικρών μεγεθών. Η μη 

σίτιση του ιχθυοπληθυσμού καθώς και η ελλιπής συντήρηση των εγκαταστάσεων λόγω της έλλειψης 

ρευστότητας είχε και ως περαιτέρω συνέπεια την απώλεια (θνησιμότητα) σημαντικού μέρους του 

ιχθυοπληθυσμού. Τα αποθέματα ιχθυοπληθυσμού είναι ανασφάλιστα. 

 

 

16. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Γόνος Πάχυνση Σύνολο Γόνος Πάχυνση Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 800.000          9.029.767       9.829.767       800.000          7.801.157    8.601.157     
Πλέον : Αγορές περιόδου 30.000            -                    30.000            30.000            -                 30.000         
Σύνολο : Αγορές περιόδου + αρχικά αποθέματα 830.000          9.029.767       9.859.767       830.000          7.801.157    8.631.157     

Μείον : Πωλήσεις περιόδου (3.999.368)      (779.510)         (4.778.878)      (3.999.368)      (128.437)     (4.127.804)    
Πλέον : Κέρδη από μεταβολή στην εύλογη αξία
            φυσική αύξηση 4.842.473       (5.771.605)      (929.131)         4.842.473       (5.995.550)   (1.153.077)    
            μεταβολή τιμών (66.500)           (2.396.404)      (2.462.904)      (66.500)           (1.613.822)   (1.680.322)    

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 1.606.605     82.249          1.688.854     1.606.605     63.349       1.669.954  

Διαχωρισμός σε ώριμα και μη ώριμα

Μη ώριμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 841.605          49.800            891.405          841.605          49.800        891.405        
Ώριμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 765.000          32.449            797.449          765.000          13.549        778.549        

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 1.606.605     82.249          1.688.854     1.606.605     63.349       1.669.954  

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Πελάτες 17.075.249          16.621.249 16.743.620          16.277.612
Γραμμάτια Εισπρακτέα 12.000                452.000 12.000                12.000
Επιταγές εισπρακτέες στο Χαρτοφυλάκιο 33.772                60.698 33.772                60.698
Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες 11.900                75.700 11.900                75.700
Επιταγές σε καθυστέρηση 5.217.302            3.025.395 4.752.721            3.025.395

Σύνολο 22.350.223        20.235.042   21.554.013        19.451.405   

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (21.084.200)         (19.145.070)    (20.452.031)         (18.544.979)    
Υπόλοιπο εμπορικών απαιτήσεων 1.266.024          1.089.972     1.101.983          906.426        

Όμιλος Εταιρεία
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

17. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:  

 

 

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο έναρξης        (19.145.070)   (14.419.986)        (18.544.979)   (14.119.105)
Ανακατάταξη πρόβλεψης από λοιπές απαιτήσεις (32.078)               (299.211)                                  -                    - 
Χρησιμοποιηθέν πρόβλεψη -                         68.116                                     -            68.116 
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης (610.332)              (4.493.989)                    (610.332)       (4.493.989)
Αντιλογισμός Διαγραφής (1.296.720)           -                               (1.296.720)                    - 

Υπόλοιπο λήξης        (21.084.200)   (19.145.070)        (20.452.031)   (18.544.979)

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Προκαταβολές προμηθευτών 420.882          1.054.144     10.587            439.418        
Λογ\σμοί προκάταβολών & πιστώσεων 78.301            79.541         73.145            74.385         
Έξοδα επομένων χρήσεων 8.070             3.783           6.686             2.398           
Χρεώστες διάφοροι 1.466.404       901.331        1.219.054       831.605        

Σύνολο 1.973.656     2.038.798  1.309.473     1.347.807  

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (1.886.169)      (1.907.611)    (1.257.906)      (1.247.270)    
Σύνολο 87.488          131.187      51.567          100.537      

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο έναρξης (1.907.611)    (1.917.962) (1.247.270)    (1.179.154) 
Ανακατάταξη κονδυλίου σε εμπορικές απαιτήσεις 32.078            78.467         -                    -                  
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης (10.636)           (68.116)        (10.636)           (68.116)        

Υπόλοιπο λήξης (1.886.169)    (1.907.611) (1.257.906)    (1.247.270) 

Όμιλος Εταιρεία
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18. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 

τραπεζών και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος. 

 

 

19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.420.900 € και αποτελείται από 30.390.000 κοινές ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 € η κάθε μία. Το σύνολο των μετοχών έχει εξοφληθεί πλήρως και έχει 

δικαίωμα ψήφου. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπέστη ουδεμία μεταβολή κατά την προηγούμενη και την 

τρέχουσα χρήση. 

 

 

20. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

Τα υπερ το άρτιο της εταιρείας στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Ταμείο 908              9.112           502              8.682           
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 59.071         50.358         32.395         46.334         

Σύνολο 59.979        59.470        32.897        55.016        

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση 
μετοχών υπερ το άρτιο

15.902.735    15.902.735    15.902.735    15.902.735    

Σύνολο 15.902.735 15.902.735 15.902.735 15.902.735 

Όμιλος Εταιρεία
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21. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τα αποθεματικά της εταιρείας στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται 

να μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα 

βιβλία τους, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. 

 

Αφορολόγητα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα είτε ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά 

αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 15% στην 

πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή 

κέρδη από τα οποία μπορούν να σχηματιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεματικά. Με βάση την 

ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει το 

συγκεκριμένο αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου 

εισοδήματος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής του αποθεματικού. 

 

Ειδικά Αποθεματικά: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

διατηρούν ειδικά αποθεματικά δίχως ιδιαίτερο σκοπό, έπειτα από απόφαση των μετόχων τους στην 

ετήσια γενική συνέλευση, ή εάν απαιτείται από το Καταστατικό. Το ειδικό αποθεματικό έχει 

δημιουργηθεί από μη διανεμημένα κέρδη μετά φόρων των προηγουμένων χρήσεων. 

 

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Τακτικό αποθεματικό 936.327 922.895 909.969 909.969
Αφορoλόγητα αποθεματικά 3.649.518 3.662.949 3.612.100 3.612.100
Αποθεματικά από απαλλασόμενα της φορολογία 
έσοδα

148.793 148.793 148.793 148.793

Αποθεματικά από έσοδα φοροληγηθέντα κατ'ειδικό 
τρόπο

18.793 18.793 18.793 18.793

Αφορολόγητα αποθεματικά από πώληση 
χρεογράφων

26.169 26.169 26.169 26.169

Σύνολο 4.779.600   4.779.600   4.715.825   4.715.825   

Όμιλος Εταιρεία
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22. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Κατά την τρέχουσα χρήση  δεν καταβλήθηκαν μερίσματα στους μετόχους σύμφωνα με τις αποφάσεις 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την κλειόμενη χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς 

τη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος.   

 

 

23. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Η συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ της εταιρείας και των Τραπεζών προβλέπει την εξόφληση των 

υποχρεώσεων της προς τις Τράπεζες εντός χρονικού διαστήματος από 2 έως 15 έτη. 

Μετά την επικυρωθείσα συμφωνία συνδιαλλαγής και μετά της ρυθμίσεις που έγιναν στις χρήσεις 2011 

και 2012, τα δάνεια των τραπεζών απεικονίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

συμφωνηθέντα με κάθε τράπεζα, ήτοι το καταβλητέο τμήμα πέραν του έτους εμφανιζόταν στα 

μακροπρόθεσμα δάνεια ενώ το καταβλητέο τμήμα εντός ενός έτους εμφανιζόταν στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Για τα δάνεια δεν υπήρχαν δεσμεύσεις για τήρηση συγκεκριμένων δεικτών. Δεδομένου 

ότι δεν έχουν καταβληθεί συγκεκριμένες δόσεις δανείων τα εν λόγω δάνεια στις οικονομικές 

καταστάσεις της 31/12/2017 εμφανίζονται στο σύνολό τους στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το 

σύνολο των δανείων για τον Ομιλο την 31.12.2017 ανέρχονται σε € 53.373.358 για τον Ομιλο και την 

Εταιρεία ενώ για την 31.12.2016 ανέρχονται σε € 52.079.005 αντίστοιχα. 

 

24. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

25. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από 

το ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του 

μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, μαζί με την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την 

συνταξιοδότηση, το ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η 

επιχείρηση δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές παροχές στο 

πλαίσιο αυτού του σχεδίου.  

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Επιχορηγήσεις Παγίων
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 908.846      1.415.018     814.643      1.125.533     
Πλέον : Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων χρήσης -                -                  -                -                  
Μείον : Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσεως χρήσης (53.364)       (506.173)       (50.243)       (310.891)       

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 855.482    908.846      764.400    814.643      

Όμιλος Εταιρεία
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β) Αποζημιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: Βάσει του Ελληνικού εργατικού δικαίου, οι υπάλληλοι 

και οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό 

πληρωμής που υπολογίζεται βάσει την αμοιβή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου, την προϋπηρεσία 

και τον τρόπο της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι 

εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα 

αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για 

απόλυση χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν 

χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε 

περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που 

διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 

 

Μια Εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας 

που απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι 

λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2017 έχουν ως  

εξής: 

 

 

 

 

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως              159.364           179.190         150.903         172.732 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως              (18.356)         (301.858)         (18.356)         (301.858)
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως                21.568           282.033          22.853         280.029 

Καθαρή Υποχρέωση στον Ισολογισμό            162.576         159.364       155.399       150.903 

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

1.1.2017-
31.12.2017

1.1.2016-
31.12.2016

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης
Κόστος υπηρεσίας                21.568           282.033          22.853         280.029 
Χρηματοοικονομικό κόστος                        -                     -                   - 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα              21.568         282.033         22.853       280.029 

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών
Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης              159.364           179.190         150.903         172.732 
Κόστος υπηρεσίας                21.568           282.033          22.853         280.029 
Χρηματοοικονομικό κόστος                        -                     -                   -                   - 
Πληρωθείσες παροχές              (18.356)         (301.858)         (18.356)         (301.858)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)                        -                     -                   -                   - 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης            162.576         159.364       155.399       150.903 

Βασικές Υποθέσεις :
Προεξοφλητικό επιτόκιο 6,215% 6,215% 6,215% 6,215%
Αναμενόμενος μέσος όρος εργασιακής ζωής 24,66 έτη 24,66 έτη 24,66 έτη 24,66 έτη
Ετήσια αύξηση μισθού 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Όμιλος

Όμιλος

Εταιρεία

Εταιρεία
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26. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Η συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ της εταιρείας και των λοιπών πιστωτών της προβλέπει την 

εξόφληση των υποχρεώσεων της προς αυτούς ανάλογα με το ποσό του χρέους, εντός χρονικού 

διαστήματος από 2 έως 10 έτη. 

Μετά την επικυρωθείσα συμφωνία συνδιαλλαγής οι υποχρεώσεις αυτές αποτιμήθηκαν κατά την 

ημερομηνία επικύρωσης της συνδιαλλαγής στην παρούσα αξία τους η οποία υπολογίστηκε με τη χρήση 

του μέσου επιτοκίου προεξόφλησης, που προκύπτει από την συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ της 

εταιρείας και των τραπεζών. Εξ αυτού του γεγονότος στα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2010 - 

31.12.2010 καταχωρήθηκαν τόκοι έσοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων προς τους λοιπούς πιστωτές 

συνολικού ποσού 4.876.160,99 € με ισόποση μείωση των υποχρεώσεων. Για το χρονικό διάστημα από 

την ημερομηνία επικύρωσης της συνδιαλλαγής και μέχρι την 31.12.2010 έγινε υπολογισμός των 

δουλευμένων τόκων και προέκυψαν τόκοι έξοδα συνολικού ποσού 556.989,50 € τα οποία και 

επιβάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου με ισόποση αύξηση των υποχρεώσεων και κατά συνέπεια 

στα αποτελέσματα της χρήσεως 2010 καταχωρήθηκαν τελικά έσοδα 4.319.171,49 € κατά των εκάστοτε 

υπολογισμό των δουλευμένων τόκων με αντίστοιχη προσαύξηση των υποχρεώσεων. Η περίοδος 

1.1.2011 - 31.12.2011 επιβαρύνθηκε με τόκους έξοδα ποσού 1.325.166,37 €, η περίοδος 1.1.2012 - 

31.12.2012 επιβαρύνθηκε με τόκους έξοδα ποσού 1.313.191,07 €, η περίοδος 1.1.2013 - 31.12.2013 

επιβαρύνθηκε με τόκους έξοδα ποσού 450.144,81 €, η περίοδος 1.12014 - 31.12.2014 επιβαρύνθηκε 

με τόκους έξοδα 517.959,35 € και η περίοδος 1.1.2015 - 31.3.2015 με τόκους έξοδα 59.035,33 €. 

 

Δεδομένου ότι η εταιρεία λόγω της εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής δυσχέρειας στην οποία 

βρίσκεται δεν είναι πλέον δυνατόν να τηρήσει τα συμφωνηθέντα με τους πιστωτές βάσει της αρχικής 

συμφωνίας του αρ.99, εμφάνισε όλες τις υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και με το εναπομένον υπόλοιπο των τόκων εξόδων ποσού 653.674,57 € επιβάρυνε τα 

αποτελέσματα του 2ου τρίμηνου 2015 με συνέπεια η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων 

1/1/2015 - 31/12/2015 να ανέλθει στο ποσό των 712.709,89 €. 

 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Προμηθευτές 12.901.632      14.232.329 12.445.499      13.958.141      
Επιταγές Πληρωτέες 348                348 -                    -                    
Προκαταβολές πελατών 726.207          198.433 679.295          120.442          

Σύνολο 13.628.187   14.431.109   13.124.794   14.078.583   

Όμιλος Εταιρεία
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27. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Σε βάρος της Εταιρείας και με την ιδιότητα της εγγυήτριας δυνάμει της υπ’αριθμ. 536/2008 πρόσθετης 

πράξης ρύθμισης οφειλής με πιστούχο την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΕ έχει ασκηθεί 

από την ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση ΑΕ η  από 30.12.2015 και με αριθμό κατάθεσης 119946/4656/2015 

αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) για την επιδίκαση και δη 

εντόκως από την 18.05.2012 του ποσού των 700.000,00 Ευρώ για το οποίο φέρεται να εγγυήθηκε η 

εταιρεία μας. 

 

Η ανωτέρω αγωγή συζητήθηκε μετ’ αναβολή την 16η Μαίου 2019 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής 

απόφασης. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η εν λόγω αγωγή με την οποία επιδιώκεται η επιδίκαση της 

απορρέουσας από την ανωτέρω σύμβαση απαίτησης συνολικού ποσού μετά τόκων και εξόδων 

8.709.901,49 ευρώ  είναι αβάσιμη και θα απορριφθεί. 

 

28. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Φόροι και Τέλη 792.823         312.589          671.134          223.973        
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 6.800.890      5.593.236       6.405.961       5.249.133     
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.892.993      2.217.284       1.684.519       1.913.968     
Προβλέψεις τόκων δανείων 2.070.357      868.058          2.070.357       868.058        
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.138.921      967.606          1.109.135       940.160        
Μερίσματα Πληρωτέα 50.181           50.181           50.181           50.181         
Επίδικες υποχρεώσεις 8.709.901    7.829.412     8.709.901       7.829.412   

Σύνολο 21.456.067   17.838.366   20.701.189   17.074.885  

Όμιλος Εταιρεία

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 41.697         39.677         14.031         12.677         
Προβλέψεις για ανελεγκτες χρήσεις 168.212        168.212        168.212        168.212        
Φόροι τέλη προηγουμένων χρήσεων 191.253        176.492        109.092        94.331         

Σύνολο 401.162      384.381      291.336      275.221      

Όμιλος Εταιρεία
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29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους) καθώς επίσης και τους μετόχους που 

κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα 

της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά τις χρήσεις 01/01/2017 – 31/12/2017 είχαν ως εξής: 

 

 

 

Λοιπά Λοιπά
Συνεδεμένα Διεθυντικά Συνεδεμένα Διεθυντικά 

Σημ. Θυγατρικές Συγγενείς Μέρη Στελέχη Σύνολο Θυγατρικές Συγγενείς Μέρη Στελέχη Σύνολο
Απαιτήσεις από :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0,00 65.000,19 65.000,19 65.000,19 65.000,19

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 65.000,19 65.000,19 0,00 0,00 0,00 65.000,19 65.000,19
Υποχρεώσεις προς :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 85.952,17 0,00 0,00 85.952,17
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0,00 339.073,17 339.073,17 339.073,17 339.073,17

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 339.073,17 339.073,17 85.952,17 0,00 0,00 339.073,17 425.025,34
Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών & μελών Διοίκησης

Μητρική 0,00 0,00 0,00 0,00
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ 0,00 0,00
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00
ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00
ECOFEED AE 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ο Ομιλος Η Εταιρεία
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30. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης για 

τα χρηματικά διαθέσιμα, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις, τους 

προμηθευτές και τις δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις 

αντίστοιχες εύλογες αξίες, λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων.  

Η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζει τα ποσά που εμφανίζονται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης.  

 

Η Εταιρεία παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με τον καθορισμό της εύλογης αξίας μέσω 

μιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. 

Λοιπά Λοιπά
Συνεδεμένα Συνεδεμένα

Μέρη Μέρη
Αγορές Αγαθών από :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                20.979       -                   -               20.979       
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -                -                   -               -               
Σύνολο -               -             -               -                20.979      -                   -               20.979     

Αγορές Υπηρεσιών από :
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -               
Σύνολο -               -             -               -                -                -                   -               -               

Λοιπά έξοδα (ενοίκια)
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -                -                   -               -               
Σύνολο -               -             -               -                -                -                   -               -               

Πωλήσεις Αγαθών προς :
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                38.265       -                   -               38.265       
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -                -                   -               -               
Σύνολο -               -             -               -                38.265      -                   -               38.265     

Πωλήσεις Υπηρεσιών προς :
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                1.000         -                   -               1.000         
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                1.000         -                   -               1.000         
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -                -                   -               
Σύνολο -               -             -               -                2.000        -                   -               2.000       

Λοιπά έσοδα (ενοίκια)
ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ -               -             -               -                3.600         -                   -               3.600         
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO -               -             -               -                -                -                   -               -               
ΚΑΛΛΟΝΗ AE -               -             -               -                -                -                   -               -               
Διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης -               -             -               -                -                -                   -               -               
Σύνολο -               -             -               -                3.600        -                   -               3.600       

ΣυγγενείςΘυγατρικές ΣύνολοΣυγγενείςΘυγατρικέςΣύνολο

Ο Ομιλος Η ΕταιρείαΣυναλλαγές με θυγατρικές, συγγενείς και λοιπά 
συνδεδεμένα μέρη
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  Χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία 

των οποίων προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία 

αναφοράς για όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις («Επίπεδο 1»). 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα 

είτε έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς («Επίπεδο 2»). 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση δεν 

στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς («Επίπεδο 3»). 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές 

εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας. 

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ:Η διοίκηση της Εταιρείας βασιζόμενη στην μέχρι σήμερα  πορεία της 

εταιρείας εκτιμά, ότι θα ανταπεξέλθει στην παρατεταμένη έλλειψη ρευστότητας. Ο Όμιλος δεν έχει 

σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές δεν 

επηρεάζονται ουσιαστικά από την μεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από 

τον τραπεζικό δανεισμό σε € με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

 

Για την περίοδο 1.1.2017 - 31.12.2017 τα μετά από φόρους αποτελέσματα και η καθαρή θέση του Ομίλου 

θα είχαν διαμορφωθεί κατά 379 χιλ. € χαμηλότερα / υψηλότερα ενώ για την Εταιρεία θα είχαν 

διαμορφωθεί κατά 379 χιλ. € χαμηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 100 μονάδες 

βάσης υψηλότερα / χαμηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε 

κυρίως λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με 

κυμαινόμενο επιτόκιο σε €. 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΠIΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση 

πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα µε αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης 

διασποράς του πελατολογίου του. Αντίθετα οι απαιτήσεις από προκαταβολές σε προμηθευτές δεν 

παρουσιάζουν ανάλογη διασπορά. Η Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο της σε πελάτες γόνου και 

μεγάλου ψαριού.  

 

Όμως η Ελληνική καθώς και η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά πολύ 

των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος. Ο Όμιλος προσπαθεί στις περιπτώσεις, που αυτό είναι 

δυνατόν να διασφαλιστεί έναντι του πιστωτικού κινδύνου με παρακράτηση της κυριότητας αγαθών 

(κυρίως γόνου) και με ασφάλιση για πωλήσεις στο εξωτερικό. 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας 

των χρηματοοικονομικών µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών 

στις συναλλαγματικές  ισοτιμίες. Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου 

είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα και ως εκ τούτου 

η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: 

Ο Όμιλος βρίσκεται σε δυσχερή θέση όσον αφορά την ρευστότητα. Επιπροσθέτως δε : 

α)Από τον Οκτώβριο του 2008 και μέχρι σήμερα η εταιρεία όχι μόνο δεν κατέστη δυνατόν να αντλήσει 

νέα δάνεια αλλά έχει εξοφλήσει και μέρος των παλαιών δανείων, με άμεση συνέπεια την επιδείνωση 

του προβλήματος ρευστότητας της εταιρείας. Λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, δεν 

καθίσταται εφικτός ο τραπεζικός δανεισμός  και κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόμενο η εταιρεία να 

μη καταστεί δυνατόν να αντλήσει τα απολύτως αναγκαία κεφαλαία κίνησης τα οποία θα καθιστούσαν 

ευχερέστερη την γρήγορη ανάπτυξη της εταιρείας στα προ της κρίσης επίπεδα.  

 

β)Περαιτέρω το έντονο πρόβλημα ρευστότητας που εμφανίζεται στην αγορά, ως απότοκο της 

γενικότερης οικονομικής κρίσης της χώρας μας καθιστά δυσχερή την μείωση του χρόνου 

ρευστοποίησης των απαιτήσεών της με άμεση συνέπεια στην ρευστότητα του ομίλου.  

 

γ)Βάσει της συμφωνίας συνδιαλλαγής  εντός του έτους 2012 άρχισε  και  η τμηματική εξόφληση των 

πιστωτών με μεγάλα υπόλοιπα οφειλών και ως εκ τούτου σημαντικό τμήμα των εισπράξεων  άγεται 

σε εξόφληση των παλαιών υπολοίπων. 

 

δ)Δεδομένου ότι ο στόχος του ομίλου ήταν  να επανέλθει η παραγωγική δυναμικότητα στα προ της 

κρίσεως επίπεδα, όλες οι ενέργειες της διοίκησης συνέτειναν στην τοποθέτηση μεγαλύτερης 

ποσότητας γόνου για πάχυνση, με τις παρακάτω συνέπειες : 

-- την απώλεια ρευστότητας από μειωμένες πωλήσεις γόνου λόγω τοποθετήσεων γόνου στις μονάδες 

πάχυνσης του ομίλου. 

-- η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των μονάδων πάχυνσης απορρόφησε και θα συνεχίσει 

να απορροφά τμήμα της διαθέσιμης ρευστότητας για επεκτάσεις και συντηρήσεις του παγίου 

εξοπλισμού. 

-- η σημαντική αύξηση των τοποθετήσεων γόνου στις μονάδες πάχυνσης που έγινε στις χρήσεις 2011 

και 2012 είχε ως συνέπεια την ανάγκη κατανάλωσης  μεγάλων ποσοτήτων  ιχθυοτροφών εντός της 

χρήσεως 2013. Η απολύτως αναγκαία αγορά ιχθυοτροφών (μη πλήρης σίτιση) για την ανάπτυξη του 

εν λόγω ιχθυοπληθυσμού  απορρόφησε μεγάλο τμήμα της διαθέσιμης ρευστότητας,  λαμβανομένου 

υπόψιν δε ότι οι πωλήσεις των ιχθύων έχουν σημαντική χρονική υστέρηση σε σχέση με τις ανάγκες 

χρηματοδότησης της εκτροφής των ιχθύων,  η επάρκεια της ρευστότητας για την χρήση 2013 απέβη 

οριακή.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η σίτιση του ιχθυοπληθυσμού ήδη από την χρήση 2013 δεν ήταν η πρέπουσα 

για την πλήρη ανάπτυξή του, γεγονός το οποίο επηρέασε την  ανάπτυξη του ιχθυοπληθυσμού από 

το τέλος του 2013 μέχρι και τα τέλη του 2014  και σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσε σημαντικές 

θνησιμότητες.  Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι εξαλιευόμενες ποσότητες ιχθύων για 

πώληση αφορούσαν έως και το 2015 όλο και πιο μικρά μεγέθη ιχθύων με συνέπεια τις μικρότερες 

τιμές πώλησης για μεγέθη ιχθύων με υψηλό κόστος παραγωγής και κατά συνέπεια ζημιογόνα 

αποτελέσματα. Η μη επαρκής σίτιση του ιχθυοπληθυσμού  λόγω έλλειψης ρευστότητας έχει ως 

συνέπεια μικρότερη αξία πωλήσεων, άρα και ακόμα μικρότερη μελλοντική ρευστότητα, η οποία 

οδήγησε μετά από μακρόχρονη ασιτία  στην απώλεια του ιχθυοπληθυσμού (μεγάλο ψάρι) στο σύνολό 

του. Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα και παρά την επιτευχθείσα μέχρι σήμερα εσωτερική 

αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ομίλου, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος 

που πρέπει να αντιμετωπίσει ο όμιλος.  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ : 

Κίνδυνος φυσικής απώλειας προϊόντων 

Ο Όμιλος παρά την έλλειψη επαρκούς ρευστότητας  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 

να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων γόνου από 

ασθένειες, κλπ.  

Εξ αιτίας των προβλημάτων ρευστότητας της εταιρείας τα αποθέματα του ιχθυοπληθυσμού σήμερα 

είναι ανασφάλιστα, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό το γεγονός.  

 

Διαχείριση Κεφαλαίου 

Η εταιρεία ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς 

τη λειτουργική κερδοφορία. Στον καθαρό δανεισμό, περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον 

διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα ενώ στην λειτουργική κερδοφορία περιλαμβάνονται κέρδη/(ζημίες) 

προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων καθώς και μη ταμειακών αναπροσαρμογών 

(δικαιώματα προαίρεσης και εκτάκτων απομειώσεων στοιχείων ενεργητικού). 

 

 

 

 

2017 2016 2017 2016

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 54.253.848      52.079.005      54.253.848      52.079.005      
Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού 54.253.848   52.079.005   54.253.848   52.079.005   
Μείον: Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (59.979)           (59.470)           (32.897)           (55.016)           
Καθαρός δανεισμός 54.193.869   52.019.535   54.220.951   52.023.989   
Καθαρή Θέση (82.271.030)    (78.514.497)    (81.493.735)    (77.864.152)    
Συνολικό Απασχολούμενο Κεφάλαιο (28.077.161)    (26.494.962)    (27.272.784)    (25.840.163)    
Δεικτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης -1,93 -1,96 -1,99 -2,01

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
Όμιλος Εταιρεία
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31. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(α) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις:  

1. Η μητρική εταιρεία για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017 η εταιρεία επέλεξε να μη ελεγχθεί 

βάσει του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 αλλά από την αρμόδια δημόσια αρχή.  

 

2. Η θυγατρική εταιρεία "ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ " για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017 η εταιρεία επέλεξε 

να μη ελεγχθεί βάσει του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 αλλά από την αρμόδια δημόσια αρχή. 

 
3. Η θυγατρική εταιρεία "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΕ" για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017 

επέλεξε να μη ελεγχθεί βάσει του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 αλλά από την αρμόδια 

δημόσια αρχή.  

 

4. Για την εταιρεία "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO" δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για τις 

ανέλεγκτες χρήσεις 2007 - 2015 καθόσον οι συσσωρευμένες φορολογικές ζημίες εκτιμάται ότι 

θα υπερκαλύψουν τις τυχόν λογιστικές διαφορές που θα προκύψουν από τον φορολογικό 

έλεγχο. Για τις εν λόγω συσσωρευμένες φορολογικές ζημίες δεν υπολογίσθηκε ούτε 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 
Οι προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας ανέρχονται σε                   

€ 168.212. 

 
 

(β) Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Δεν υπάρχουν σοβαρές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις εναντίον της 

επιχείρησης.  

 

(γ)  Εμπράγματα βάρη:  Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 

16.696.176,00 €, για εξασφάλιση δανείων τραπεζών και υποχρεώσεων τρίτων. Έχουν συσταθεί 

ενέχυρα επί ιχθυοπληθυσμού της μητρικής εταιρείας συνολικής αξίας 27.005.500,70 €, και της 

θυγατρικής «Αστερίας ΑΕ» ποσού 1.261.925,00 € για εξασφάλιση δανείων Τραπεζών Επί κινητών 

της εταιρείας «Αστερίας ΑΕ» έχει συσταθεί ενέχυρο ποσού 1.261.925,00 € για εξασφάλιση 

δανείων Τραπεζών. 
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32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Πέραν των ήδη μνημονεθέντων γεγονότων στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δεν 

υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 γεγονότα, που να αφορούν την 

Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2019 

 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος 

 

 

 O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής 

Ιωάννης Κατσιβέλης 

Α.Δ.Τ. Φ355271 

 Lewis Nigel

Αρ.Διαβ.704482770 

Κωνσταντίνος Πολίτης

Α.Δ.Τ. ΑΗ 622464 

Α.Μ.Ο.Ε.Ε 52728/Α Τάξης 

 

 


