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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Της Εταιρείας 
«Ανδρομέδα A.E. Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών» 

 
(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007) 

Επί των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 
Δεκεμβρίου 2021 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε βάσει του καταστατικού της Εταιρείας και τις οικείες διατάξεις (άρθρο 
145 Ν.4548/2018 και επόμενα) τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) 
της Εταιρείας μας, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση παρατίθενται βάσει των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης της Εταιρείας, ανήλθε στο ποσό των 50.014.759 Ευρώ έναντι                 
43.380.006 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή αυξημένος κατά 15%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση του όγκου πωλήσεων ψαριών σε συνδυασμό με την βελτίωση των τιμών πωλήσεων ψαριών. 
 
Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων ποσού 2.654.792 Ευρώ έναντι ζημιών ποσού 
7.241.069 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Ο κυριότερος παράγοντας που συντέλεσε στην διαμόρφωση του 
αρνητικού αποτελέσματος είναι η σημαντική αύξηση του κόστους πωληθέντων καθώς και του κόστους 
συσκευασίας και μεταφορών λόγω της οικονομικής κρίσης. 
 
2. Ενναλακτικοί δείκτες μέτρησης (ΕΔΜΑ) 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και για την 
αξιολόγηση και των επιδόσεών της. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα 
σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία 
περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά, παρόλα αυτά εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των 
χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής θέσης καθώς 
και της κατάστασης ταμειακών ροών και είναι οι εξής: 
 
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation & Amortisation): «Αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων» : Ορίζεται ως τα κέρδη/ 
(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές 
αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων). Στα επενδυτικά αποτελέσματα 
περιλαμβάνονται κέρδη ή (ζημίες) από την επανεκτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, 
απομείωση υπεραξίας και αύλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και απομείωση συμμετοχών.  
 
EBITDA Λειτουργικό: Oρίζεται ως το EBITDA (υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω) με αποτίμηση των 
βιολογικών αποθεμάτων σε τιμές κόστους, προ της επίδρασης δηλαδή της αποτίμησης των βιολογικών 
αποθεμάτων σε εύλογες αξίες. 
 
EBIT (Earnings before Interest and Tax): «Αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων»: Ορίζεται ως τα κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και 
επενδυτικά αποτελέσματα. 
 
Καθαρό περιθώριο ΕBIΤ: Ο δείκτης διαιρεί τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων με το συνολικό κύκλο εργασιών. 
 
Γενική Ρευστότητα : Ο δείκτης διαιρεί το άθροισμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων που ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούν ενεργητικό προς το σύνολο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 



 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως 
 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 

Σελίδα 4 από 60 

 
Άμεση Ρευστότητα : Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού μείον τα βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία και τα αποθέματα προς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
 
Σύνολο καθαρού δανεισμού προς σύνολο ιδίων κεφαλαίων: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των δανείων μείον 
τα ταμειακά διαθέσιμα με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Σύνολο καθαρού δανεισμού προς Σύνολο ενεργητικού: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο δανείων μείον τα 
ταμειακά διαθέσιμα με το σύνολο του ενεργητικού. 
 
Ξένα / Ίδια κεφάλαια: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των υποχρεώσεων με την καθαρή θέση της Εταιρείας. 
 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων προς Σύνολο ενεργητικού: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
προς το σύνολο του ενεργητικού. 
 
Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των ανωτέρω οικονομικών μεγεθών και δεικτών της Εταιρείας 
καθώς και η σύγκριση τους ως προς την προηγούμενη περίοδο: 
 

  31/12/2021 31/12/2020 Δ Δ% 

     
EBITDA             643.989          (4.279.826)     4.923.815  -115% 
Λειτουργικό EBITDA          1.929.324           2.166.382      (237.058) -11% 
EBIT     (1.331.129)        (5.982.145)     4.651.016  -78% 
Περιθώριο EBΙT (EBΙT/ Πωλήσεις)                 (0,03)                 (0,14)             0,11  -81% 
Γενική Ρευστότητα                  1,02                     1,80            (0,78) -43% 
Άμεση Ρευστότητα                  0,52                    0,69            (0,16) -24% 
Σύνολο Καθαρού Δανεισμού/Σύνολο 
Ιδ. Κεφαλαίων                  2,36              1,59  

                            
0,78  49% 

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια                  5,79                    3,93              1,87  48% 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο 
Ενεργητικού 

                   
0,15                    0,20            (0,06) -27% 

 
 
3. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 9.064.860,60 διαιρούμενο σε 30.216.202 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.  
 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του 
καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους. Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν 
στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας 
περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας. Δεν έχει περιέλθει σε 
γνώση της Εταιρείας η ύπαρξη τυχόν συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες να συνεπάγονται 
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν αυτές. 
 
Κατά την διάρκεια του 2021 δεν πραγματοποιήθηκε κάποια αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου. 
 
 
4. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των δραστηριοτήτων του είναι 
υπεύθυνο για α) την επίβλεψη προετοιμασίας των επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών της 
Εταιρείας β) την υλοποίηση των ως άνω εγκριθέντων επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, γ) την 
διοίκηση της Εταιρείας επί των στρατηγικών θεμάτων και δ) την πρόσληψη των ανώτερων διευθυντικών 
στελεχών και την προετοιμασία του εσωτερικού οργανογράμματος της Εταιρείας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης ορίζει, για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, τη χορήγηση σε 
περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικής εξουσίας εκπροσώπησης της 
Εταιρείας όπως αυτή προσδιορίζεται από σχετική απόφασή του. 
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Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει δικαίωμα 
να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια μεταξύ άλλων 
να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις καταστατικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αυξήσεις ή μειώσεις 
του μετοχικού κεφαλαίου, β) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γ) διάθεση των 
ετησίων κερδών και δ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, ε) Για οποιοδήποτε 
άλλο θέμα καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια από τον νόμο ή από το καταστατικό της εταιρείας. Η Γενική 
Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, 
τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση. 
 
Κύρια χαρακτηριστικά συστήματος εσωτερικού ελέγχου: Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας 
(ΣΕΕ) περιλαμβάνει ένα σύνολο από ελεγκτικούς μηχανισμούς και διαδικασίες, με στόχο τη διασφάλιση της 
πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για την εύρυθμη 
λειτουργία της και για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό σύνταξης αξιόπιστων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
 
 
5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια των χρήσεων 
2021 και 2020, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Η Εταιρεία δεν συμμετείχε σε 
καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 
μέλλον. 
 
α) Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:     

Προς συνδεδεμένες εταιρείες 
        

42.918.144          34.575.244  

 
       

42.918.144        34.575.244  

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:     

Από συνδεδεμένες εταιρείες         30.851.855         12.984.747  

      30.851.855         12.984.747  
β) Τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής : 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   
Από συνδεδεμένες εταιρείες         31.222.912          14.346.028  

        31.222.912         14.346.028  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   
Προς συνδεδεμένες εταιρείες 29.265.239         11.979.141  

       29.265.239         11.979.141  
γ) Οι παροχές προς τη διοίκηση έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

   
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών - Μισθοί και αμοιβές μελών Δ.Σ.  672.315              644.504  

 672.315                                     644.504  
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6. Μερισματική πολιτική 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας προτείνει να μη διανεμηθεί μέρισμα για την παρούσα χρήση λόγω πραγματοποίησης 
ζημιών στην χρήση 2021. 
 
 
7. Σημαντικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης 

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της χρήσης του 2021 ήταν τα ακόλουθα: 
 
Παγκόσμια πανδημία COVID-19: Η αναπνευστική πανδημίας Covid-19 που προκλήθηκε από τον κορονοϊό 
(Covid-19) και η οποία επέφερε αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα 
συνεχίστηκε και εντός του 2021. Στο πλαίσιο αυτό οι περισσότερες χώρες και η Ελληνική κυβέρνηση 
υιοθέτησαν έκτακτα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης μεγάλης διάρκειας διαταράσσοντας την οικονομία 
και οδηγώντας σε μεγάλη μείωση της ζήτησης. 
 
Η ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας COVID-19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει σε αυξημένους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενώ έχει προκαλέσει διατάραξη και διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.  
 
Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την 
επιδημία και ο Όμιλος Avramar ακολουθεί την καθοδήγηση των ελληνικών και άλλων σχετικών τοπικών 
υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση και άλλες 
τοπικές κυβερνήσεις. 
 
Η συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID-19 πιθανόν να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, ή άλλα 
απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, 
στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας αλλά η Διοίκηση πιστεύει 
εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τη δεδομένη χρηματοοικονομική 
υποστήριξη της μητρικής εταιρείας Andromeda Seafood S.L., ότι η Εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους 
πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο προβλέψιμο μέλλον και την ικανότητα να εκπληρώσει τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 
 
Εισβολή στην Ουκρανία: Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να εισβάλλουν στην 
Ουκρανία. Πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής κυβέρνησης, ως απάντηση σε αυτή 
τη στρατιωτική επίθεση άρχισαν να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και τα σχετικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα σε μια εποχή σημαντικής παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας 
και αστάθειας στις τιμές των προμηθειών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
  
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες ή πωλήσεις και στις δύο χώρες. Από τις έμμεσες επιπτώσεις 
της εισβολής στην Ουκρανία και σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID-19, παρατηρείται 
μειωμένη διάθεση πρώτων υλών και σιτηρών καθώς και σημαντική αύξηση των τιμών τους.  Ο Όμιλος και η 
Εταιρεία για την χρήση 2022 έχει εξασφαλίσει την προμήθεια και αγορά πρώτων υλών ζωοτροφών σε 
σταθερές τιμές μέσω των μακροπρόθεσμων συμβολαίων αγοράς που έχει συνάψει με τους προμηθευτές της. 
  
Παράλληλα οι τιμές σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο αυξήθηκαν 
ακόμη περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που επηρεάζει τα έξοδα παραγωγής και διανομής. O 
Όμιλος προσπαθεί εν μέρη να καλύψει την αύξηση αυτή των εξόδων μέσω βελτίωσης της παραγωγικότητας 
και αύξησης των τιμών πώλησης. 
 
 
8. Kυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Κίνδυνος αγοράς: Η Εταιρεία εκτίθενται σε μεταβολές της αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, 
που καθορίζονται βάσει του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης. Η Εταιρεία στην προσπάθεια της να 
περιορίσει την έκθεσή της στο συγκεκριμένο κίνδυνο προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε εκτιμήσεις 
σχετικά με τις μελλοντικές τιμές πώλησης των ψαριών και του γόνου. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος: Πιο συγκεκριμένα, ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πωλήσεις που 
πραγματοποιεί η Εταιρεία σε τρίτους με πίστωση καθώς και από τα ταμειακά διαθέσιμα που τηρεί σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Από το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2021, η Διοίκηση του Ομίλου Avramar 
αποφάσισε να ιδρύσει μια νέα εταιρεία την Avramar Εμπορική Α.Ε. η οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου τις 
πωλήσεις ψαριών προς τρίτους, συνεπώς από το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2021 και μετέπειτα η Εταιρεία 
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έχει μειώσει σημαντικά τον πιστωτικό της κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι πωλήσεις προς τρίτους (μη 
συνδεδεμένες εταιρείες) έχουν μειωθεί σημαντικά και αφορούν αποκλειστικά σε πωλήσεις γόνου. Επίσης, 
όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα, η Εταιρεία συνεργάζεται αποκλειστικά με τράπεζες που παρέχουν 
υψηλής ποιότητας πίστωση. 
 
Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει πρόβλεψη για όλες τις απαιτήσεις που θεωρούνται μη-εισπράξιμες σε 
μεμονωμένη βάση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αφορά στις πωλήσεις του γόνου περιορίζεται περαιτέρω λόγω της παρακράτησης 
της κυριότητας του προϊόντος μέχρι την εξόφλησή του. Η πιστοληπτική συμπεριφορά των πελατών 
παρακολουθείται σε συνεχή βάση και τα πιστωτικά όρια αναπροσαρμόζονται αναλόγως. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας: Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα 
κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισης ρευστότητας για την εξασφάλιση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης της Εταιρείας και των λοιπών αναγκών διαχείρισης 
ρευστότητας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με τη διατήρηση επαρκών αποθεματικών, 
τραπεζικών και δανειοληπτικών μέσων, διαθέσιμων τραπεζικών διευκολύνσεων, πρόσβασης στις 
κεφαλαιαγορές και με την συστηματική παρακολούθηση των προβλεπόμενων και πραγματικών ταμειακών 
ροών. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρεία παρόλο που έχουν συναλλαγές με αρκετές χώρες του εξωτερικού 
δεν αντιμετωπίζουν σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο διότι οι συναλλαγές τους πραγματοποιούνται σχεδόν 
αποκλειστικά σε Ευρώ. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου: Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, η Διοίκηση της Εταιρείας 
παρακολουθεί συστηματικά και σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Το σύνολο του δανεισμού 
της Εταιρείας είναι σε σταθερού περιθωρίου επιτόκια πλέον των επιτοκίων του Ευρώ (Euribor), και το σύνολο 
του δανεισμού της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται αποκλειστικά 
από μεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ (Euribor). Η Εταιρεία δεν καταφεύγει σε αντιστάθμιση του κινδύνου 
λόγω μεταβολής των επιτοκίων χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
Η εταιρεία κατά την 31/12/2021 δεν ήταν σε συμμόρφωση με χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων με συνέπεια δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ύψους 
€ 29.796.573 οι οποίες με βάσει τις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις ήταν πληρωτέες μετά την 31/12/2022 
να έχουν καταχωρηθεί ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Εντός του 2022, η εταιρεία έλαβε απαλλακτικό 
σημείωμα από την δανείστρια τράπεζα αναφορικά με τις εν λόγω χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και κατά 
συνέπεια δανειακές υποχρεώσεις  ύψους € 29.796.573 που έχουν καταχωρηθεί ως βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις την 31/12/2021, είναι πληρωτέες μετά την 31/12/2022. 
 
9. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας για την χρήση 2022 

Οι προοπτικές της Εταιρείας είναι άμεσα συνυφασμένες με τις προοπτικές του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας 
καθώς και με τις προοπτικές του Ομίλου Avramar στον οποίο ανήκει και πουλάει πλέον επι το πλείστων το 
μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της.  
 
Γενικά το περιβάλλον είναι πολύ ασταθές και απρόβλεπτο. Η συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID-19 καθώς 
και οι συνέπειες από την εισβολή στην Ουκρανία, πιθανόν να προκαλέσουν οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, 
ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 
 
Παρότι οι συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον είναι πιο δυσμενείς από τις αναμενόμενες, Ο Όμιλος Avramar, 
μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται και η Εταιρεία, αναζητά νέες ευκαιρίες και  αγορές προσαρμόζοντας την 
προσφορά των προϊόντων του στα συνεχώς μεταβαλλόμενα πρότυπα ζήτησης της αγοράς. Επιπρόσθετα ο 
Όμιλος Avramar έχει καταρτίσει ένα αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο για την περίοδο 2022-2023, με βάση 
την ήδη υπάρχουσα στρατηγική του Ομίλου για την τετραετία, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι προβαίνει 
στα απαραίτητα βήματα για να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και να συνεχίσει να 
στοχεύει στην ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης επιχείρησης για το μέλλον. 
 
Συγκεκριμένα η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της στην χρήση 2022 
προβλέπεται να εμφανίσει ικανοποιητικά αποτελέσματα συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση λαμβάνοντας 
υπόψιν την αύξηση του όγκου πωλήσεων και την σημαντική βελτίωση των τιμών πωλήσεων ψαριών. 
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10. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 

Η Εταιρεία μέχρι το τέλος της χρήσης 2021 διατηρούσε τα ακόλουθα υποκαταστήματα: 

1. Ιχθυογεννητικός Σταθμός και μονάδα εκτροφής στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. 
2. Μονάδα Εκτροφής τελικού προϊόντος στην περιοχή Καμηλαύκα Αστακού, Νομού Αιτωλ/νίας. 
3. Μονάδα Εκτροφής τελικού προϊόντος στην περιοχή Παλιονήσι Δ.Δ. Ανακτορίου, Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας (χωρίς παραγωγή). 
4. Μονάδα Εκτροφής τελικού προϊόντος στη θέση Κολόνα Άγγλου, νήσου Πεταλά, Ν.Α. Κεφαλληνίας Ιθάκης 

& αποθηκευτικός χώρος στην περιοχή Κατοχής, Νομού Αιτωλ/νίας. 
5. Μονάδα Εκτροφής τελικού προϊόντος στην θέση Ακρωτήρι, νήσου Πεταλά, Ν.Α. Κεφαλληνίας -Ιθάκης. 
6. Μονάδα Εκτροφής τελικού προϊόντος στη νήσο Μόδι, Ν.Α. Κεφαλληνίας - Ιθάκης (υπό μετεγκατάσταση 

στη θέση Παλιονήσι Αιτωλ/νίας). 
7. Μονάδα Εκτροφής τελικού προϊόντος στη θέση Σταμάτα Νήσου Σερίφου Κυκλάδων. 
8. Μονάδα πάχυνσης σε χερσαίες εγκαταστάσεις στη θέση Συκιά Νεοχωρίου Οινιδών Αιτωλ/νιας (χωρίς 

παραγωγή). 
9. Πρότυπο συσκευαστήριο νωπών ιχθύων στη θέση Πλατανιά Δ.Δ. Ανακτορίου, Νομού Αιτωλ/νίας καθώς 

και Κέντρο Υποστήριξης των Μονάδων Εκτροφής της Εταιρείας μας με αποθηκευτικούς χώρους για τα 
πάγια των Μονάδων ως επίσης και εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής για τα δίχτυα των Μονάδων 
Εκτροφής. 

10. Αποθηκευτικό και διαμετακομιστικό κέντρο νωπών ιχθύων στην περιοχή Αγ. Βασιλείου του Δήμου Ρίου, 
Νομού Αχαΐας. 

11. Μονάδα εκτροφής τελικού προϊόντος στον Αμβρακικό κόλπο στην θέση Γάιδαρος. 
12. Μονάδα εκτροφής τελικού προϊόντος στην θέση όρμος Νενούδα Λωρίδας Σαγιάδας, Νομού Θεσπρωτίας. 
 
 
11. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσεως 

Εισβολή στην Ουκρανία: Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να εισβάλλουν στην 
Ουκρανία. Πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής κυβέρνησης, ως απάντηση σε αυτή 
τη στρατιωτική επίθεση άρχισαν να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και τα σχετικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα σε μια εποχή σημαντικής παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας 
και αστάθειας στις τιμές των προμηθειών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες ή πωλήσεις και στις δύο χώρες. Από τις έμμεσες επιπτώσεις 
της εισβολής στην Ουκρανία και σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID-19, παρατηρείται 
μειωμένη διάθεση πρώτων υλών και σιτηρών καθώς και σημαντική αύξηση των τιμών τους.  Ο Όμιλος και η 
Εταιρεία για την χρήση 2022 έχει εξασφαλίσει την προμήθεια και αγορά πρώτων υλών ζωοτροφών σε 
σταθερές τιμές μέσω των μακροπρόθεσμων συμβολαίων αγοράς που έχει συνάψει με τους προμηθευτές της. 
 
Παράλληλα οι τιμές σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο αυξήθηκαν 
ακόμη περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που επηρεάζει τα έξοδα παραγωγής και διανομής. O 
Όμιλος προσπαθεί εν μέρη να καλύψει την αύξηση αυτή των εξόδων μέσω βελτίωσης της παραγωγικότητας 
και αύξησης των τιμών πώλησης. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα 
οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 
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Β. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Μελλοντικοί στόχοι και σχέδια της Εταιρείας 

Η μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας στο τρέχον έτος 2022 ξεκίνησε πολύ ενθαρρυντικά. Με τα μέχρι τώρα 
διαθέσιμα στοιχεία, οι προβλεπόμενες συνολικές πωλήσεις του Εταιρείας για το έτος 2022 σε σχέση με αυτές 
της προηγούμενης χρήσης αναμένεται να είναι σε ελαφρώς αυξημένα επίπεδα. 
 
Τα άμεσα σχέδια της Εταιρείας για τη χρήση του 2022 αλλά και γενικότερα για το προσεχές μέλλον είναι τα 
εξής: 
 
 Συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος της γενετικής επιλογής για την παραγωγή γόνου τσιπούρας, 

αλλά και ανάπτυξη αντίστοιχου προγράμματος για το Λαβράκι & τον κρανιό, με ζητούμενα 
αποτελέσματα τη βελτίωση της ποιότητας, τη μείωση του χρόνου παραγωγής, τη μείωση του ποσοστού 
θνησιμότητας, την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων και τελικά τη μείωση του κόστους παραγωγής. 

 Εξασφάλιση της χρηματοδότησης/δανεισμού της Εταιρείας με ανταγωνιστικό κόστος για να διενεργήσει 
σημαντικές επενδύσεις (CAPEX) εκσυγχρονισμού & κάλυψης των αναγκών κεφαλαίου κίνησης 
διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη επέκταση των εργασιών μας, συνδυασμένη με προσεκτική διαχείριση 
πωλήσεων και έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων. 

 Περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας και ιδιαίτερα του κόστους παραγωγής 
ψαριού με χρήση συγχρόνων μεθόδων και τεχνολογιών που μπορεί να  επιφέρουν μείωση θνησιμοτήτων 
& επιτάχυνση του παραγωγικού κύκλου/ανάπτυξης του ψαριού ώστε να βελτιωθεί η λειτουργική 
κερδοφορία (EBITDA). 

 Πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει ο διευρυμένος Όμιλος AVRAMAR 
SEAFOOD SL μετά την εξαγορά των Νηρέα/Σελόντα/Περσέα από την μητρική εταιρεία Avramar Seafood 
SL. 

 
 
2. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

H Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο GLOBAL GAP το οποίο 
είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα και αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
της Εταιρείας που περιλαμβάνει επίσης τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (βάσει του προτύπου ISO 
9001:2015). Στα πλαίσια του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, η Εταιρεία προσδιορίζει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών που είναι σε 
θέση να ελέγχει και εκείνες που μπορεί να επηρεάζει, βάσει της προσέγγισης του κύκλου ζωής. 
 
Για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από 
τις δραστηριότητες της, η Εταιρεία εφαρμόζει μεταξύ άλλων τα εξής: 
 Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων που περιλαμβάνει: 

I. τη συλλογή και ανακύκλωση άχρηστων συσκευών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
μετάλλων, μπαταριών μολύβδου – οξέως, ξύλου, έντυπου χαρτιού, υλικών συσκευασίας, φορητών 
καταναλωτικών μπαταριών, λαμπτήρων φθορισμού, ορυκτελαίων κλπ. 

II. συλλογή και διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς, 
και παράδοσή τους σε νόμιμες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων που αναλαμβάνουν την διαλογή, 
ανακύκλωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, αδρανοποίηση, τελική διάθεση κλπ. των αποβλήτων, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. Οι όροι συνεργασίας με τους αδειοδοτημένους 
υπεργολάβους διαχείρισης αποβλήτων περιγράφονται σε ειδικές συμβάσεις κατά περίπτωση. 

III. Επαναχρησιμοποίηση κενών περιεκτών όπου αυτό είναι κατάλληλο και εφικτό, μειώνοντας τον όγκο 
των αποβλήτων. 

 
 Τακτική συντήρηση και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού της σε όλα τα επίπεδα και τους 

διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων. 
 Εφαρμογή των κατά περίπτωση απαιτήσεων των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεών της. 
 Συμμετοχή στο εθνικό Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, σύμφωνα με την 

οδηγία 94/62/ΕΚ, συνεισφέροντας σε μια φιλική προς το περιβάλλον λύση διαχείρισης των αποβλήτων. 
 
Τα προϊόντα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας από τη φύση τους είναι φιλικά προς το περιβάλλον, λόγω της 
ελάχιστης μικρής ενεργειακής κατανάλωσης που έχουν. 
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3. Πολιτική ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η ασφάλεια τροφίμων και η ποιότητα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εκπλήρωση των σκοπών της, και έχει θέσει σαν στόχο της την τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας των προϊόντων της και τη διαχείριση ποιότητας. 
 
Στη βάση αυτή η διοίκηση της Εταιρείας και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της δεσμεύονται να 
λειτουργούν βάσει συστήματος διοίκησης και ασφάλειας τροφίμων που ικανοποιεί αυτή τη στιγμή πλήρως 
τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000:2005, ISO 9001:2015, Fish from Greece και GLOBALGAP, ενώ στο 
άμεσο μέλλον το Συσκευαστήριο της εταιρείας θα πιστοποιηθεί κατά BRC.  
 
Η πολιτική ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας ανασκοπείται μέσω συναντήσεων προσωπικού 
και Διοίκησης όπου διαμορφώνονται και συζητούνται προτάσεις για την εφαρμογή και τη βελτίωση της. 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί, ενημερώνεται και εναρμονίζεται με την κείμενη νομοθεσία ασφαλείας τροφίμων 
και τις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών, με τις οποίες βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία. 
 
Προσφέρει πάντα στους πελάτες της προϊόντα υψηλής ποιότητας με βάση την κείμενη νομοθεσία, τις τυχόν 
ειδικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί ή συμφωνηθεί μαζί τους και ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους, στον 
καθορισμένο χρόνο παράδοσης και σε ανταγωνιστική τιμή, αντιμετωπίζοντας πάντα έγκαιρα τυχόν 
παράπονα ή ενστάσεις τους βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών. 
 
 
4. Εργασιακά ζητήματα 

Η Εταιρεία σέβεται την οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακήρυξη για τις βασικές 
αρχές και δικαιώματα στην εργασία από τη διεθνή οργάνωση εργασίας καθώς και τη σχετική εθνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
 
Ενισχύει την διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού κλίματος μέσα από μια συνεχή προσπάθειας βελτίωσης 
της ποιότητας εργασίας και της καλής συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της. 
 
Η Εταιρεία εξασφαλίζει για το προσωπικό της την ύπαρξη ενός άριστου και ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος. 
 
Έχει επίσης καθιερώσει ένα ενιαίο σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω υποσυστήματα: προσέλκυση και επιλογή, ανάπτυξη σταδιοδρομίας, αξιολόγηση απόδοσης, 
διαχείριση παροχών και εκπαίδευση & ανάπτυξη. Οι εργαζόμενοι ανταμείβονται με βάση την απόδοσή τους 
και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. 
 
Η πρόσληψη βασίζεται πάνω στην αξιοκρατία και κριτήρια όπως τα ακαδημαϊκά προσόντα και οι δεξιότητες. 
Η Εταιρεία υποστηρίζει την ευεξία και στο αίσθημα της ασφάλειας των εργαζομένων με πρόσθετο δωρεάν 
ιατροφαρμακευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα πέραν της από το νόμο υποχρεωτικής ασφάλισης. 
Η πολιτική «ανοιχτής πόρτας» σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν αν θέσουν θέματα στην 
ανώτερη και ανώτατη διοίκηση, διευκολύνοντας τη διαφάνεια και την άμεση επικοινωνία με όλα τα επίπεδα 
ιεραρχίας. Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται συνεχώς μέσω του εταιρικού email, συναντήσεις και πίνακα 
ανακοινώσεων. 
 
 
5. Επιχειρηματική ηθική και υπευθυνότητα 

Η Εταιρεία διακρίνεται για την επαγγελματική ηθική και τις διαχρονικές αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε 
έκφανση της δραστηριότητάς της, και οι οποίες ενσωματώνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας 
αποτελώντας δέσμευσή για πρότυπη συμπεριφορά και συνεχή προσπάθεια βελτίωσης σε κάθε τομέα.  
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από την επιχειρηματική ηθική έχουν ως εξής: 
 Η αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς μπορεί να βλάψει σημαντικά την εταιρική εικόνα και να επηρεάσει 

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

 Σε συνέχεια του παραπάνω κινδύνου τυχόν περιπτώσεις ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας μπορεί 
να επιφέρουν σημαντικές επιβαρύνσεις και πρόστιμα για παράβαση του ρυθμιστικού πλαισίου και των 
κανόνων του ανταγωνισμού. 
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Οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την μείωση των παραπάνω κινδύνων έχουν ως εξής: 
 Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές που προβλέπονται από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και έχει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που προβλέπει την διαφάνεια στην λήψη 
αποφάσεων και την λογοδοσία σε όλα τα στάδια της ιεραρχίας και περιλαμβάνει διαδικασίες για τον 
εντοπισμό και περιορισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και μη αποδεκτών πρακτικών. 
Όλοι οι εργαζόμενοι τηρώντας τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ενεργούν με ειλικρίνεια, 
σεβασμό και ακεραιότητα και συντελούν στην πρόληψη και ορθή διαχείριση οποιουδήποτε φαινομένου 
κατάχρησης η μη σωστής πρακτικής και συμβάλλουν στην προστασία της καλής φήμης του Ομίλου. 

 Επιπλέον η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Κώδικα Δεοντολογίας που απαγορεύει ρητά την κατάχρηση των 
παρεχόμενων αρμοδιοτήτων για προσωπικά οφέλη καθώς και κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι εκτρέπεται από την επιχειρηματική ηθική και τον υγιή ανταγωνισμό όπως η λήψη δώρων, 
η κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών κλπ. 

 
Σταθερή δέσμευση της Εταιρείας είναι να διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με ακεραιότητα, 
σύμφωνα με τα πρότυπα ηθικής και εφαρμόζοντας τους ισχύοντες νόμους.  
 
Ως συνέπεια των πολιτικών που εφαρμόζει η Εταιρεία, κατά το 2021 δεν υπήρξαν καταδίκες και δεν 
επιβλήθηκαν πρόστιμα στην Εταιρεία για παραβάσεις σε θέματα διαφθοράς ή παράτυπων πρακτικών. 
 
Από τα παραπάνω μπορείτε να κρίνετε και να εκτιμήσετε το έργο που έχει επιτευχθεί κατά την εταιρική 
χρήση από 01/01/2021 - 31/12/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρίο Αχαΐας, 10/11/2022 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, 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, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες 
ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται 
με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλες πληροφορίες  

Η διοίκηση  είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, 
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη 
αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες 
και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που 
έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 



 

Σελίδα 13 από 60 

EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.E. 
Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι 
151 25 Αθήνα 

 Τηλ.: 210 2886 000 
Φαξ: 210 2886 905 
ey.com 

 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή 
από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 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. 

• 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 να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 
να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να 
έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και 
σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη 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: 



 

Σελίδα 14 από 60 

EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.E. 
Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι 
151 25 Αθήνα 

 Τηλ.: 210 2886 000 
Φαξ: 210 2886 905 
ey.com 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί (σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Μαρούσι, 18 Νοεμβρίου 2022 

0 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

Κωνσταντίνος Τσέκας 
ΑΜ ΣΟΕΛ 19421 

 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ 

151 25, ΑΘΗΝΑ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 107 
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 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 
 
 

 

Ποσά σε € Σημ
. 

01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

        
Έσοδα πωλήσεων 8         50.014.759         43.380.006  
Κέρδη / (ζημιές) από την μεταβολή των βιολογικών 
στοιχείων στην εύλογη αξία 9 

              
(1.285.335) 

           
(3.483.600) 

Σύνολο εσόδων μετά την εύλογη αξία         48.729.424       39.896.406  

Kόστος πωληθέντων αγαθών 10       (44.244.107)       (37.695.559) 

Κόστος συσκευασίας και μεταφοράς 10         (4.485.514)         (3.492.643) 

Σύνολο κόστους πωλήσεων       (48.729.621)     (41.188.202) 

Μικτά Κέρδη /(Ζημιές)                    (196)       (1.291.796) 

        

Έσοδα / (έξοδα) από λοιπές λειτουργικές δραστηριότητες 11          4.571.278            1.773.697  
Έξοδα διάθεσης και προώθησης 12            (656.659)         (1.024.972) 

Γενικά και διοικητικά έξοδα 13         (4.178.538)         (2.204.222) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα              (916.785)         (1.776.202) 

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 14            (150.228)         (1.458.650) 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων και χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων          (1.331.128) 

         
(5.982.145) 

        

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 17         (1.323.663)         (1.258.924) 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων         (2.654.791)       (7.241.069) 

       

Φόρος εισοδήματος 18             (46.132)             819.491  

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων         (2.700.923)       (6.421.578) 

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος στις επόμενες περιόδου    
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές προγράμματος καθορισμένων 
παροχών                (16.783) 

               
159.012  

Φόρος εισοδήματος                 4.028              (38.163) 
Συγκεντρωτικά καθαρά λοιπά εισοδήματα για την 
περίοδο              (12.755)            120.849  
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημιές) 
χρήσης            (2.713.679) 

         
(6.300.729) 

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2021 
 
 

Ποσά σε € Σημ. 31.12.2021 31.12.2020 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 19               10.375.173                10.939.640  
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 20                 2.048.090                  2.373.156  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 21                    232.998                     285.326  
Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές επιχειρήσεις 22                    194.773                     128.773  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 23                    374.541                     400.266  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                     243.664                     233.692  

               13.469.239               14.360.853  
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 24               29.899.230                31.637.936  
Αποθέματα 25                 2.059.735                  1.490.399  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 26               31.700.507                18.948.957  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 27                 2.200.363                  1.689.082  
                65.859.835               53.766.374  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   79.329.074 68.127.227 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής  
Μετοχικό κεφάλαιο 28                 9.064.861                  9.064.861  
Υπέρ το άρτιο 28                 1.235.874                  1.235.874  
Αποθεματικά 29                 8.534.327                  8.610.404  
Κέρδη εις νέον                 (7.158.759)                (5.086.862) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων               11.676.303               13.824.277  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 30 -                         19.971.625  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις  1.637.647 2.367.639 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 
μετά την έξοδο από την υπηρεσία 31                    374.418                     870.588  
Επιχορηγήσεις 33                    768.759                  1.043.279  
   2.780.824              24.253.131  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 30                29.796.573                 3.666.668  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις  

449.810                             -   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34               34.079.843                25.357.726  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 35                    545.721                  1.025.425  
                64.871.948              30.049.819  
Σύνολο υποχρεώσεων               67.652.772               54.302.950  
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     79.329.074 68.127.227 

 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
 



                 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως 
 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021                
  
 

Σελίδα 17 από 60 

 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 
 
 

Ποσά σε € Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπερ το 
άρτιο 

Αποθεματικά Κέρδη εις 
νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

      

Υπόλοιπο, 01.01.2020   9.064.861    1.235.874       8.489.555     1.334.716     20.125.006  

Καθαρά κέρδη χρήσεως                  -                    -                      -      (6.421.578)     (6.421.578) 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα                  -                    -           120.849                   -            120.849  
Σύνολο λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων 

                    
-   

                    
-   

           
120.849  

       
(6.421.578)     (6.300.729) 

Υπόλοιπο, 31.12.2020    9.064.861     1.235.874      8.610.404   (5.086.862)    13.824.277  
      
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 
IAS 19                  -                   -   

                  -
(88.833)        629.026          540.193  

Νέο Υπόλοιπο 01.01.2021   9.064.861    1.235.874       8.521.571   (4.457.836)    14.364.470  

Ζημιές χρήσεως                  -                    -                       -     (2.700.924)     (2.700.923) 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα                  -                    -           12.755                  -            12.755 
Σύνολο λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων 

                    
-   

                    
-              12.755 

       
(2.700.924) 

       
(2.688.168) 

      

Υπόλοιπο, 31.12.2021   9.064.861    1.235.874      8.534.327  (7.158.759)   11.676.303  
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 

      

Ζημιές χρήσεως προ φόρων       (2.654.791)       (7.241.069) 
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

            
2.249.638  

            
2.147.346  

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (274.520)         (445.027) 
(Κέρδη)/ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων               (8.428)           (37.491) 

Μεταβολές προβλέψεων για παροχές στους εργαζομένους             249.009              306.201  
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων             (16.366)            169.561  

Πιστωτικοί τόκοι και λοιπά χρημ/κα έσοδα             (14.025)           (14.025) 

Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά χρημ/κα έξοδα          1.272.949          1.272.949  

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:     
(Αύξηση)/μείωση σε αποθέματα και σε βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία           1.169.370          6.935.628  

(Αύξηση)/μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων       (12.745.154)      (8.360.758) 

Αύξηση/(μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων          8.029.777        11.512.523  

Καταβολές φόρου εισοδήματος                         -                        -   

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       (2.742.541)       6.245.838  
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

           
(1.264.398)      (3.344.713) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

                 
22.909  

            
1.237.357  

Ληφθείσες επιχορηγήσεις                         -             916.287  

Απόκτηση συμμετοχών             (66.000)                     -   

Εισπραχθέντες τόκοι                    156                  156  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       (1.307.333)    (1.190.913) 

Δάνεια αναληφθέντα          10.000.000         2.000.000  

Αποπληρωμές δανείων      (3.841.720)        (4.316.739) 

Πληρωμή υποχρεώσεων μίσθωσης            (338.044)         (372.330) 

Καταβληθέντες τόκοι         (1.270.925)        (1.270.925) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες         4.549.311        (3.959.994) 
      

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

              
499.437  

           
1.094.931  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 1 Ιανουαρίου          1.689.082              582.307  
Καθαρές συναλλαγματικές διαφορές               11.844                11.844  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης         2.200.363          1.689.082  
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 15έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 

1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 
Η Εταιρεία «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.» (η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Εταιρεία») είναι μια ανώνυμη Εταιρεία και θυγατρική 
Εταιρεία του ομίλου AVRAMAR SEAFOOD LIMITED. Η δομή του ομίλου στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία 
παρουσιάζεται στην Σημείωση 6 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα οι κυριότερες 
δραστηριότητες του Εταιρείας είναι η παραγωγή γόνου, η παραγωγή ιχθύων καθώς και η εμπορία και 
διάθεση αυτών στην εσωτερική και διεθνή αγορά. 
 
Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά 
γραφεία της είναι στην πόλη του Αγίου Βασιλείου, στο Ρίο Αχαΐας. Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το 
καταστατικό είναι μέχρι το 2048. 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10.11.2022 και τελούν 
υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται σε 292 άτομα, ενώ την 31 
Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν σε 282 άτομα. 
 
Πληροφορίες σχετικά με την δομή του ομίλου στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία παρέχονται στη Σημείωση 6. 
Πληροφορίες σχετικά με τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας παρέχονται στην Σημείωση 37. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
2.1 Βάση σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και 
διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Αυτές οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση την 
εκτίμηση σε εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μέσω της κατάστασης συνολικού 
εισοδήματος. 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της 
συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern), αφού πρώτα λήφθηκαν υπόψη 
μακροοικονομικοί και μικροοικονομικοί παράγοντες και οι επιπτώσεις αυτών στις δραστηριότητες της 
επιχείρησης.  
 
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία 
εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. 
 
Επιπλέον, απαιτεί την χρήση εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά 
εισοδημάτων και εξόδων κατά την διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρόλο που αυτές οι εκτιμήσεις 
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες και 
δραστηριότητες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι 
περιοχές που εμπεριέχουν μεγαλύτερο βαθμό εκτιμήσεων ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιμήσεις και 
παραδοχές είναι σημαντικές για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 4. 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες για την προηγούμενη περίοδο. 
Επιπλέον, η Εταιρεία παρουσιάζει μια πρόσθετη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στην αρχή της 
προηγούμενης περιόδου όταν υπάρχει αναδρομική εφαρμογή μιας λογιστικής πολιτικής, αναδρομική 
επαναδιατύπωση ή ανακατάταξη στοιχείων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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Η μέτοχος της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ, AVRAMAR SEAFOOD SL με έδρα την Ισπανία, που κατέχει το 100% των μετοχών 
της Εταιρείας μας, και το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών του Ομίλου της Ισπανίας. Ως εκ τούτου δεν 
συντρέχουν οι λόγοι για την σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ομίλου από την 
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ. (Σημείωση 6). 
 
Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα μεταξύ των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
2.2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
α) Διαχωρισμός κυκλοφορούντων / μη κυκλοφορούντων στοιχείων 

Η Εταιρεία παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, ως ξεχωριστές κατατάξεις στην 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης με τη χρήση της κατάταξης κυκλοφορούντων / μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων. Ένα περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως κυκλοφορούν όταν: 
 
 αναμένει να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο ή σκοπεύει να το πωλήσει ή να το αναλώσει κατά την 

κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλλευσής της, 
 κατέχει το περιουσιακό στοιχείο κυρίως για εμπορικούς σκοπούς 
 αναμένει να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς 
ή 
 το περιουσιακό στοιχείο αποτελείται από μετρητά ή ταμειακά ισοδύναμα εκτός αν υπάρχει περιορισμός 

ανταλλαγής ή χρήσης του για τον διακανονισμό υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την 
περίοδο αναφοράς. 

 
Η Εταιρεία κατατάσσει όλα τα λοιπά στοιχεία ως μη κυκλοφορούντα. 
 
Η Εταιρεία κατατάσσει μια υποχρέωση ως βραχυπρόθεσμη όταν: 
 
 αναμένει να διακανονίσει την υποχρέωση κατά την κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της, 

 κατέχει την υποχρέωση κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, 

 η υποχρέωση αναμένεται να διακανονιστεί εντός δώδεκα μηνών από την περίοδο αναφοράς 
ή 
 η οικονομική οντότητα δεν κατέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού της υποχρέωσης 

για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. 
 
Η οικονομική οντότητα κατατάσσει όλες τις λοιπές υποχρεώσεις ως μακροπρόθεσμες. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατατάσσονται ως μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 
 
β) Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που διαπραγματεύονται ενεργά σε οργανωμένες 
χρηματοοικονομικές αγορές προσδιορίζεται με αναφορά σε διαπραγματεύσιμες τιμές συναλλαγής ενεργού 
αγοράς και συγκεκριμένα τιμές ζήτησης για τα περιουσιακά στοιχεία και τιμές προσφοράς για τις 
υποχρεώσεις, στο κλείσιμο της ημέρας κατά την ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, χωρίς 
καμία μείωση των εξόδων συναλλαγής. 
 
Για χρηματοοικονομικά μέσα όπου δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία προσδιορίζεται 
χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές αποτίμησης. Οι τεχνικές αποτίμησης περιλαμβάνουν τη μέθοδο 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών, σύγκριση με παρόμοια μέσα για τα οποία υπάρχουν παρατηρήσιμες 
τιμές, μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων, πιστωτικά μοντέλα και άλλα σχετικά μοντέλα αποτίμησης. 
 
Για τις τεχνικές προεξοφλημένων ταμειακών ροών, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές βασίζονται 
στις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις της διοίκησης και το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται είναι 
ένα αναφερόμενο στην αγορά επιτόκιο για παρόμοια μέσα. Η χρήση διαφορετικών μοντέλων αποτίμησης και 
παραδοχών θα μπορούσε να παράγει σημαντικά διαφορετικές εκτιμήσεις εύλογων αξιών. 
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Εάν η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα επιμετρούνται στο 
κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία του τιμήματος που πληρώνεται για την απόκτηση της επένδυσης ή το 
ποσό που εισπράττεται κατά την έκδοση της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Όλα τα κόστη συναλλαγής 
που είναι άμεσα επιρριφθέντα στην απόκτηση συμπεριλαμβάνονται στο κόστος της επένδυσης. 
 
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται για την πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή υπό 
κανονικές συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την ημερομηνία αποτίμησης της. Η εύλογη 
αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου αυτό κρίθηκε 
απαραίτητο, προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη Διοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή αυτά είναι περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές, οι αποτιμήσεις των 
εύλογων αξιών προκύπτουν από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που 
υπάρχουν. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις τα οποία επιμετρούνται ή γνωστοποιούνται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην εύλογη αξία κατηγοριοποιούνται στα παρακάτω διαφορετικά επίπεδα 
ιεραρχίας εύλογης αξίας σύμφωνα με την εισροή κατώτατου επιπέδου που είναι σημαντική για ολόκληρη την 
επιμέτρηση: 
 
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. 
 
Για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατέχει η Εταιρεία και που επιμετρούνται στην εύλογη αξία 
σε επαναλαμβανόμενη βάση, η Εταιρεία προσδιορίζει αν έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές μεταξύ των 
επιπέδων της ιεραρχίας εύλογης αξίας αξιολογώντας την κατηγοριοποίηση (στο ίδιο επίπεδο της ιεραρχίας 
εύλογης αξίας με αυτό της εισροής κατώτατου επιπέδου που είναι σημαντική για ολόκληρη την επιμέτρηση) 
στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 
 
γ) Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια», το ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και τις συναφείς 
διερμηνείες και εφαρμόζεται σε όλα τα έσοδα που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, εκτός εάν οι 
συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων. Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο 
πέντε σταδίων για να επιμετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, ως εξής: 
 
1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη. 

2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 

4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή ενόσω) μια οικονομική οντότητα εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης. 
 
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. Επίσης, περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει 
μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της 
αναγνώρισής τους. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης απόκτα τον έλεγχο 
των αγαθών ή υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου - είτε σε δεδομένη 
χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου. 
 
Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση 
τους και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 
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Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Τα έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως αλλαγές 
στην εύλογη αξία των παραχθέντων ιχθύων και λοιπών βιολογικών στοιχείων, πωλήσεις βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων και παροχή υπηρεσιών. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
Οι πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται μετά τη συγκομιδή και εφόσον η Εταιρεία 
παραδίδει τα προϊόντα στον πελάτη, τα προϊόντα γίνονται αποδεκτά από τον πελάτη, ο πελάτη αποκτά τον 
έλεγχο των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου, με βάση τη μέθοδο εισροών. Το έσοδο 
αναγνωρίζεται βάσει των προσπαθειών ή των εισροών της οικονομικής οντότητας με στόχο την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης εκτέλεσης (για παράδειγμα, πόροι που αναλώθηκαν, εργατοώρες που απαιτήθηκαν, 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει ή ώρες χρήσης μηχανημάτων) σε 
σχέση με τις συνολικές εκτιμώμενες εισροές για την εκπλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης. 
 
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της 
προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση 
τιμολογίου. 
 
Συμβατικές υποχρεώσεις 
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) ή 
όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή υπηρεσιών. Η συμβατική 
υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί 
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου. 
 
Έσοδα από μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 
 
δ) Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 «Λογιστική 
των Κρατικών Επιχορηγήσεων», οι οποίες έχουν ως βασικό όρο ότι, η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει 
να αγοράσει, κατασκευάσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αποκτήσει μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι 
ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων ή την κατασκευή έργων, 
περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και 
μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια 
της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
ε) Φόροι 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (περιουσιακά στοιχεία) για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 
περιόδους επιμετρούνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί 
από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. 
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Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της περιόδου, εκτός του φόρου 
εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 
 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις 
προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μεταξύ της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για 
σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές: 
 
 Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της 

υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή η 
οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 
κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

 
 Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, 

συγγενείς εταιρείες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών 
διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο 
προβλεπόμενο μέλλον. 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 
και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο 
κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 
μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 
 
 Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις 

εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή 
του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής 
δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

 
 Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, 

συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο προβλεπόμενο 
μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 
προσωρινών διαφορών. 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά 
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους 
εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση 
θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε 
ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία της κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης. 
 
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 
καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις συμψηφίζονται 
αν υπάρχει νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τις 
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τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και οι αναβαλλόμενοι φόροι να αφορούν την ίδια φορολογητέα 
οικονομική μονάδα και την ίδια φορολογική αρχή. 
 
ζ) Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).Οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα 
και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 
που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι 
εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. 
 
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τη αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα 
νομίσματα απεικονίζονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος. Τα κέρδη ή ζημίες που 
προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος. 
 
η) Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
θ) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως 
τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημία απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει 
όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 
αξιόπιστα. Τα κόστη επισκευών και συντηρήσεων καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
όταν πραγματοποιούνται. 
 
Στις παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων 
παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους 
που είναι ως εξής: 
 
Κατηγορία παγίου  Διάρκεια απόσβεσης 
Κτίρια  25 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός  10 έτη 
Μεταφορικά μέσα  8-10 έτη 
Λογισμικό  4-5 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  10 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 
ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως 
ζημιά στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
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ι) Μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 
που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της 
μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθίου ή, εάν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων 
μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών 
εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο 
εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. 
 
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που 
αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής 
των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. Δεν υπήρχαν τέτοιου είδους μισθώσεις έως την 
περίοδο που παρουσιάζεται. 
 
Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 
για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της 
ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για 
λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος αναλογικά κατά τη 
διάρκεια της μίσθωσης. 
 
κ) Κόστος δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα, στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός 
περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, κεφαλαιοποιείται, ως τμήμα του κόστους του 
στοιχείου αυτού. Τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου στην οποία 
πραγματοποιούνται. 
 
λ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνουν κυρίως άδειες λογισμικού. Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται 
στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις οι οποίες διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 4 έως 5 χρόνια. 
 
Τα έξοδα έρευνας εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους. Τα έξοδα ανάπτυξης συγκεκριμένου 
προγράμματος, αναγνωρίζονται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν μπορεί να αποδειχθεί: 
 Η τεχνική δυνατότητα να ολοκληρωθεί το άυλο πάγιο έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για χρήση ή πώληση 
 Η πρόθεση να ολοκληρωθεί και η ικανότητα να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί  Ο τρόπος µε τον οποίο το 

άυλο πάγιο θα δημιουργήσει µμελλοντικά οικονομικά οφέλη 
 Η διαθεσιμότητα των πηγών για την ολοκλήρωση του παγίου 
 Η ικανότητα να επιμετρηθούν τα έξοδα αξιόπιστα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης  
 
Τα έξοδα ανάπτυξης αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις οι οποίες διενεργούνται με την 
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία εκτιμάται στα 10 χρόνια. 
 
μ) Χρηματοοικονομικά μέσα – αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν 
συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα. 
 
i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατατάσσονται κατά την αρχική αναγνώριση, ως 
μεταγενέστερα επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από 
τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και 
του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων. Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν ένα σημαντικό σκέλος 
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χρηματοδότησης ή για τις οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση, η Εταιρεία αρχικά επιμετράει 
ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του πλέον, στην περίπτωση ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν επιμετράτε στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Οι εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν ένα 
σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης ή για τις οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση, 
επιμετρούνται στην τιμή συναλλαγής όπως προσδιορίζεται από το ΔΠΧΑ 15. Αναφέρεται στις λογιστικές 
πολιτικές περίπτωση γ) Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες. 
 
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να καταταχθεί και να επιμετρηθεί στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων πρέπει οι συμβατικοί όροι 
που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, να δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 
ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου 
υπολοίπου κεφαλαίου. H αξιολόγηση αυτή η οποία αναφέρεται σαν δοκιμή «αποκλειστικών πληρωμών 
κεφαλαίου και τόκων» εκτελείται σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου. 
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία προκειμένου να δημιουργήσουν ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι 
ταμειακές ροές θα προκύψουν από την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών, την πώληση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. 
 
Οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση 
περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά 
(συνήθεις συναλλαγές) αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής, δηλαδή την ημερομηνία κατά την 
οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Για σκοπούς επιμέτρησης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μετά την αρχική αναγνώριση, 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 
 
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι) 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων με 
ανακατάταξη των σωρευτικών κερδών και ζημιών (χρεωστικοί τίτλοι) 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων χωρίς ανακατάταξη των σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την παύση αναγνώρισης 
(συμμετοχικοί τίτλοι) 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι) 

Αυτή η κατηγορία είναι η πιο συνηθισμένη στην Εταιρεία. Η Εταιρεία επιμετράει τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
 το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, 

στόχος του οποίου είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών 

Και 

 βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, δημιουργούνται 
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου 
και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος μεταγενέστερα από την αρχική 
αναγνώριση επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου και 
υπόκεινται σε απομείωση. Κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος όταν 
το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις 
εμπορικές απαιτήσεις. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 
(χρεωστικοί τίτλοι) 

Η Εταιρεία επιμετράει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων εάν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
 το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου του 

οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με την πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Και 

 βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, δημιουργούνται 
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου 
και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

 
Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων (χρεωστικοί τίτλοι), τα έσοδα από τόκους, η αναπροσαρμογή συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και οι ζημιές ή η αντιστροφή ζημιών απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος και είναι ίδια με τα ποσά που θα είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα εάν τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είχαν επιμετρηθεί στο αποσβεσμένο κόστος. Οι υπόλοιπες 
μεταβολές της εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 
 
Όταν γίνει παύση αναγνώρισης του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, το σωρευτικό κέρδος ή 
ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα ανακατατάσσεται από την καθαρή 
θέση στα λοιπά συνολικά έσοδα ως προσαρμογή από ανακατάταξη. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων (συμμετοχικοί τίτλοι) 

Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει αμετάκλητα να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά 
έσοδα μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μιας επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο όταν πληροί τον 
ορισμό του συμμετοχικού τίτλου σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ο 
οποίος δεν διακρατείται για διαπραγμάτευση. Η ταξινόμηση προσδιορίζεται σε επίπεδο μεμονωμένου 
χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
Κέρδη και ζημίες στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω 
των λοιπών συνολικών εσόδων (συμμετοχικοί τίτλοι) ποτέ δεν ανακατατάσσονται στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος (αποτελέσματα). Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος όταν έχει εδραιωθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει το μέρισμα· εκτός εάν 
το μέρισμα αντιπροσωπεύει σαφώς ανάκτηση μέρους του κόστους της επένδυσης. Σε αυτή την περίπτωση 
το μέρισμα αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων (συμμετοχικοί τίτλοι) δεν υπόκεινται σε απομείωση. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση, 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά πρέπει να 
επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως κατεχόμενα 
προς εμπορική εκμετάλλευση εάν αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς 
μέλλον. Τα παράγωγα, περιλαμβανομένων των διαχωρισμένων ενσωματωμένων παραγώγων, ταξινομούνται 
επίσης ως κατεχόμενα προς εμπορική εκμετάλλευση, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα 
αντιστάθμισης. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά για τα οποία δεν δημιουργούνται σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του 
ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου ταξινομούνται και επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο. 
 
Ανεξάρτητα από τα κριτήρια για την ταξινόμηση των χρεωστικών τίτλων στο αποσβεσμένο κόστος ή στην 
εύλογη αξία τους μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, μπορεί, κατά την 
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αρχική αναγνώριση, να προσδιοριστεί αμετάκλητα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ως 
επιμετρούμενο στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εάν με τον τρόπο αυτό απαλείφει ή μειώνει 
αισθητά μια ανακολουθία στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση (ορισμένες φορές αναφερόμενη ως «λογιστική 
αναντιστοιχία») που διαφορετικά θα απέρρεε από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 
ή από την αναγνώριση των κερδών και ζημιών επί αυτών σε διαφορετικές βάσεις. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
καταχωρούνται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην εύλογη αξία με τις καθαρές μεταβολές στην εύλογη 
αξία να αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
Αν ένα υβριδικό συμβόλαιο περιλαμβάνει ένα κύριο συμβόλαιο που δεν συνιστά περιουσιακό στοιχείο το 
ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο και αντιμετωπίζεται λογιστικά ως 
παράγωγο εάν, και μόνον εάν: τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του ενσωματωμένου 
παραγώγου δεν είναι στενά συνδεδεμένα με τα οικονομικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του κύριου 
συμβολαίου, ένα χωριστό χρηματοοικονομικό μέσο με τους ίδιους όρους όπως το ενσωματωμένο παράγωγο 
θα πληρούσε τον ορισμό ενός παραγώγου και το υβριδικό συμβόλαιο δεν επιμετράτε στην εύλογη αξία με 
αναγνώριση των μεταβολών της εύλογης αξίας στα αποτελέσματα (ήτοι ένα παράγωγο που ενσωματώνεται 
σε χρηματοοικονομική υποχρέωση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων δεν διαχωρίζεται). Τα 
ενσωματωμένα παράγωγα επιμετρούνται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές στην εύλογη αξία να 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Μεταγενέστερη επανεκτίμηση, γίνεται εάν υπάρχει αλλαγή στους όρους 
του συμβολαίου η οποία μεταβάλλει σημαντικά τις ταμειακές ροές που διαφορετικά θα απαιτούνταν βάσει 
του συμβολαίου ή μια ανακατάταξη ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία 
της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων. 
 
Εάν ένα υβριδικό συμβόλαιο περιλαμβάνει ένα κύριο συμβόλαιο που συνιστά περιουσιακό στοιχείο το 
ενσωματωμένο παράγωγο δεν διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο. Το υβριδικό συμβόλαιο 
αντιμετωπίζεται λογιστικά και αντιμετωπίζεται λογιστικά σαν χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου 

ή 

 μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για 
διαγραφή. 

 
Η Εταιρεία μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν: 

 μεταβιβάζει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου 

ή 

 διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου, αλλά αναλαμβάνει συμβατική δέσμευση να καταβάλλει τις ταμειακές ροές σε έναν ή 
περισσότερους παραλήπτες, βάσει συμφωνίας. 

 
Όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αξιολογεί την έκταση κατά την 
οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου. 
Στην περίπτωση αυτή: 

 αν η Εταιρεία μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο και αναγνωρίζει διακεκριμένα ως περιουσιακά στοιχεία ή δεσμεύσεις κάθε δικαίωμα 
και δέσμευση που δημιουργήθηκε ή διατηρήθηκε κατά τη μεταβίβαση. 

 αν η Εταιρεία διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία συνεχίζει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο. 
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 αν η Εταιρεία ούτε μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 
κυριότητας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία προσδιορίζει αν έχει διατηρήσει 
τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή: 
(i) αν η Εταιρεία δεν έχει διατηρήσει τον έλεγχο, παύει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο και αναγνωρίζει διακεκριμένα ως περιουσιακά στοιχεία ή δεσμεύσεις όλα τα δικαιώματα και τις 
δεσμεύσεις που δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν στο πλαίσιο της μεταβίβασης. 

 

(ii) αν η Εταιρεία έχει διατηρήσει τον έλεγχο, συνεχίζει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό που συνεχίζει η ανάμειξή του στο χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο. 

 
Απομείωση της αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημίας έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν κατέχονται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ως πιστωτική ζημία νοείται η παρούσα αξία 
της διαφοράς μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών που οφείλονται στην Εταιρεία με βάση τη σύμβαση 
και των ταμειακών ροών που η οικονομική οντότητα αναμένει να εισπράξει. Οι αναμενόμενες ταμειακές ροές 
που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν ταμειακές ροές από την πώληση διακρατούμενων εξασφαλίσεων ή 
άλλων πιστωτικών ενισχύσεων που εμπεριέχονται στους συμβατικούς όρους. 
 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται σε δύο φάσεις. Εάν κατά την ημερομηνία αναφοράς, ο 
πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική 
αναγνώριση, η Εταιρεία επιμετράει την πρόβλεψη ζημίας για το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό 
ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες δωδεκαμήνου. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του 
χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς, η Εταιρεία επιμετράει την πρόβλεψη ζημίας για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. 
 
Για τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν παρακολουθεί τις αλλαγές στον πιστωτικό 
κίνδυνο, αλλά αναγνωρίζει ζημιά απομείωσης η οποία βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 
δωδεκαμήνου ή τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ένα πίνακα προβλέψεων ο 
οποίος βασίζεται στην ιστορική εμπειρία της από το ιστορικό πιστωτικών ζημιών προσαρμοσμένος σε 
μελλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με τις εμπορικές απαιτήσεις και το οικονομικό περιβάλλον. 
 
Για τους χρεωστικούς τίτλους που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων η 
Εταιρεία εφαρμόζει απλοποιημένη προσέγγιση του πιστωτικού κινδύνου. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η 
Εταιρεία αξιολογεί εάν ο χρεωστικός τίτλος θεωρείται ότι έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας 
όλες τις λογικές και βάσιμες πληροφορίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες χωρίς αδικαιολόγητο κόστος ή 
προσπάθεια. Κατά την αξιολόγηση αυτή, η Εταιρεία επανεκτιμάει την εσωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση 
του χρεωστικού τίτλου. Επιπλέον, η Εταιρεία θεωρεί ότι υπήρξε σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου 
όταν οι συμβατικές πληρωμές είναι άνω των 30 ημερών λόγω καθυστέρησης. 
 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία αξιολογεί κατά πόσον ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. Η Εταιρεία 
έχει ένα μαχητό τεκμήριο και θεωρεί ότι υφίσταται αθέτηση το αργότερο 90 ημέρες αφού ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο εμφανίσει καθυστέρηση, εκτός αν η Εταιρεία έχει λογικές και βάσιμες πληροφορίες 
από τις οποίες προκύπτει ότι ένα κριτήριο αθέτησης που καθορίζει μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι 
καταλληλότερο. Ο ορισμός της αθέτησης που χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς εφαρμόζεται με 
συνέπεια από την Εταιρεία για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός εάν προκύψουν πληροφορίες που 
καταδεικνύουν ότι ένας διαφορετικός ορισμός της αθέτησης είναι καταλληλότερος για ένα συγκεκριμένο 
χρηματοοικονομικό μέσο. Η Εταιρεία διαγράφει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν δεν έχει 
εύλογες προσδοκίες ανάκτησης των συμβατικών ταμειακών ροών επί του συνόλου ή μέρους 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
 
 
 
 



                 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως 
 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021                
  
 

Σελίδα 30 από 60 

ii) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, σαν 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια, προμηθευτές και 
λοιπές υποχρεώσεις. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και σε περίπτωση δανείων 
μειωμένες με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
καθώς και δάνεια συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών υπεραναλήψεων. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εξαρτάται από την ταξινόμησή τους, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τις 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις οι οποίες είναι διακρατούμενες για διαπραγμάτευση και τις 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προσδιορίζονται είτε κατά την αρχική αναγνώριση είτε μεταγενέστερα 
στην εύλογη αξία ως επιμετρούμενη μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Κέρδος ή ζημία επί χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που επιμετράται στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων προσδιορίζονται κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και μόνο εφόσον 
πληρούνται τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία δεν έχει ορίσει καμία χρηματοοικονομική υποχρέωση στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Δάνεια 

Αυτή η κατηγορία είναι η πιο συνηθισμένη στην Εταιρεία. Τα δάνεια μεταγενέστερα από την αρχική 
αναγνώριση αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδος 
ή ζημία χρηματοοικονομικής υποχρέωσης δανείου που επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα όταν η χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται και μέσω της διαδικασίας 
της απόσβεσης. 
 
Κατά την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, αποσβένεται κάθε αμοιβή, καταβληθείσα ή 
ληφθείσα μονάδα, κόστος συναλλαγών και άλλα υπέρ ή υπό το άρτιο ποσά που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του πραγματικού επιτοκίου. Η απόσβεση του πραγματικού επιτοκίου περιλαμβάνεται στα 
χρηματοοικονομικά έξοδα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
Αυτή η κατηγορία ισχύει γενικά για τα τοκοφόρα δάνεια και τα δάνεια. Τα δάνεια ταξινομούνται ως 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της 
υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια αναφέρονται στην Σημείωση 30. 
 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν 
αποκτηθεί κατά την άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι 
λογαριασμοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους 
ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές υποχρεώσεις 
μεταγενέστερα από την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις αναφέρονται στην Σημείωση 34. 
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Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Η Εταιρεία διαγράφει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της όταν, και μόνον όταν, εξοφλείται, δηλαδή, όταν η υποχρέωση που 
καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή, αλλά 
με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους 
μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα 
υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή ενός τμήματος μίας 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης) που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα άλλο μέρος και της ανταλλαγής 
που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαζόμενων εκτός μετρητών περιουσιακών 
στοιχείων και των αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 
iii) Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να 
τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την 
υποχρέωση ταυτόχρονα. 
 
ν) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και γεωργική δραστηριότητα 

Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται γενικά η διοίκηση και διαχείριση από μια επιχείρηση του βιολογικού 
μετασχηματισμού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων προς πώληση, σε γεωργικό προϊόν. 
 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα ψάρια υπό τη διαχείριση της Εταιρείας, ενώ το γεωργικό προϊόν 
αποτελείται από την εξαλίευση του προϊόντος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία προορίζεται 
για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. 
 
Το δικαίωμα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία 
ή από άλλο τύπο νομικής πράξης. 
 
Με τον όρο «Γεωργική Δραστηριότητα» περιγράφουμε ένα σχετικά ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων οι οποίες 
έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι: 
 Η δυνατότητα για μεταβολή δηλ. ζωντανοί οργανισμοί (ζώντα ζώα και φυτά), οι οποίοι έχουν τη 

δυνατότητα βιολογικού μετασχηματισμού. 
 Η διοίκηση και διαχείριση της μεταβολής, δημιουργώντας, ενισχύοντας ή τουλάχιστον σταθεροποιώντας 

τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι ζωντανοί οργανισμοί να μπορούν να αναπτυχθούν. 
 Η δυνατότητα αποτίμησης της μεταβολής δηλαδή η διαφορά που επέφερε ο βιολογικός μετασχηματισμός 

τόσο στην ποιότητα (ωριμότητα, περιεκτικότητα) όσο και στην ποσότητα (βάρος, καρποί κλπ.) των 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο / μια γεωργική παραγωγή όταν: 
 
 Ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. 
 Πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο θα 

εισρεύσουν στην Εταιρεία. 
 Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα επεξεργασμένα προϊόντα. Έτσι, οι τυχόν 
πωλήσεις επεξεργασμένων ψαριών της Εταιρείας, δεν καταχωρούνται στις «πωλήσεις βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων» αλλά στις «λοιπές πωλήσεις». 
 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται κατά την αρχική καταχώρηση και σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς στην εύλογη αξία τους μείον τα εκτιμώμενα κόστη μέχρι το σημείο της πώλησης, εκτός από την 
περίπτωση όπου η εύλογη αξία δε μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας στο οποίο βρίσκονται κατά την 
ημερομηνία αναφοράς. 
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Πιο αναλυτικά: 
 
Ο γόνος μετράτε σε τεμάχια παραγόμενης ποσότητας γόνου προσαρμοσμένα ως προς το αναμενόμενο 
ποσοστό θνησιμότητάς τους. Για το γόνο η Εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει για τον υπολογισμό της εύλογης 
αξίας τις τιμές πώλησης στην κύρια αγορά κάθε είδους κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα μετά τη λήξη της 
χρήσεως, μειωμένες κατά τα μελλοντικά έξοδα παραγωγής και τα κόστη διάθεσης του προϊόντος, έως ότου 
φτάσει στο εμπορεύσιμο βάρος των 2-3 γραμμάριων. 
 
Για τα ανώριμα ψάρια, δηλαδή ψάρια μικρότερα των 350γρ., η Εταιρεία υπολογίζει την εύλογη αξία 
βασιζόμενο στην παρούσα αξία της τιμής πώλησης κάθε είδους στην ελεύθερη αγορά την στιγμή που το 
προϊόν θα είναι έτοιμο προς πώληση, μειωμένη κατά το κόστος παραγωγής και το κόστος πώλησης (π.χ. 
κόστος συσκευασίας, κόστη μεταφοράς, κόστος διάθεσης, κτλ.) 
 
Το WACC για το 2021 που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς είναι 9,54%  (2020: 9,25%). 
 
Για τα ώριμα ψάρια, δηλαδή ψάρια μεγαλύτερα των 350γρ., δεν υπάρχουν οργανωμένες χρηματιστηριακές 
αγορές στην παρούσα τοποθεσία και κατάσταση τους. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Εταιρεία στη χρήση 
μιας εκτιμώμενης εύλογης αξίας επί της βάσης μιας «υποθετικής αγοράς» (Ιεραρχία της εύλογης αξίας 
επιπέδου 2). Η Εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας τις κυρίαρχες τιμές 
πώλησης στην κύρια αγορά κάθε είδους κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης, 
μειωμένες κατά τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και διάθεσης των προϊόντων αυτών. Η τιμή που έχει 
χρησιμοποιηθεί είναι η τιμή στην αγορά ανά μέγεθος ιχθύος στο διάστημα των 15 ημερών από το τέλος της 
χρήσεως. 
 
Κέρδος ή ζημία που μπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού 
στοιχείου και την μεταγενέστερη αποτίμησή του (μείον τις εκτιμώμενες δαπάνες πώλησης και στις δύο 
περιπτώσεις), καταχωρείται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει. 
 
ξ) Αποθέματα 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν πρώτες ύλες, υλικά και αγαθά που αγοράστηκαν και αποτιμώνται στην 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην συνηθισμένη πορεία των εργασιών της 
επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. 
 
Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού σε μηνιαία βάση, η 
οποία ακολουθείται πάγια. Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα κόστη αγοράς, μετατροπής 
καθώς και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φτάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και 
κατάσταση. 
 
Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα 
ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
 
ο) Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Με την εξαίρεση της υπεραξίας, η οποία ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές 
αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν 
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν 
η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία 
απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία 
προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. 
 
Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού 
στοιχείου στα πλαίσια μίας κανονικής συναλλαγής μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά, μετά την αφαίρεση 
κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή 
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από 
τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την 
διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
 
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο 
χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός 
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ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν 
υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης 
αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Ενδεχόμενη 
ζημία από απομείωση υπεραξίας δεν αντιλογίζεται. 
 
π) Χρηματικά διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 
 
ρ) Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 
φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση 
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται. 
 
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικό υπέρ το άρτιο). 
 
σ) Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει 
από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού 
της υποχρέωσης. 
 
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και 
προσαρμόζονται ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί 
για την εξόφληση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι 
προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα 
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία 
του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την 
υποχρέωση. 
 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
υ) Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Παροχές μετά από την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών 
που έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των 
εργαζομένων κατά την διάρκεια της παροχής εργασίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις 
οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο 
αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). 
 
Η Εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου 2013 εφάρμοσε το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» σχετικά 
με την άμεση αναγνώριση των μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών κερδών στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 
των αντίστοιχων χρήσεων. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 εισάγει μια σειρά από τροποποιήσεις της λογιστικής των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών τα 
οποία αναγνωρίζονται πλέον στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και εξαιρούνται μόνιμα από την κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος. 
 
Επίσης, οι αναμενόμενες αποδόσεις των προγραμμάτων περιουσιακών στοιχείων δεν αναγνωρίζονται πλέον 
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, ενώ υπάρχει απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί της καθαρής 
υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένης παροχής στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, ο 
οποίος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της 
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υποχρέωσης καθορισμένης παροχής. Τα μη κατοχυρωμένα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται πλέον στην 
κατάσταση συνολικού εισοδήματος στη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας πραγματοποίησης της 
τροποποίησης και της ημερομηνίας αναγνώρισης του κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερματισμού. 
 
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την 
απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει 
πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. 
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία της κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης προεξοφλούνται. 
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση. 
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευμένες. 
 
 
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα 
Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και 
αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες 
εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση 
και λογιστική αντιστάθμισης. 
 
Η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο την 1 Ιανουαρίου 2018 χωρίς να αναπροσαρμόσει την συγκριτική 
πληροφόρηση. Σύμφωνα με το νέο πρότυπο και το μοντέλο απομείωσης των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών, η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση και βάσει των μελλοντικών δεικτών αναφορικά 
με την ανάκτηση των υπολοίπων των πελατών δεν προέκυψε ουσιώδης επίδραση από την εφαρμογή του 
νέου προτύπου. 
 
Α. Ταξινόμηση και επιμέτρηση 
Σύμφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, η Εταιρεία αρχικά επιμετράει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην 
εύλογη αξία του, συν το κόστος συναλλαγής τους, στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό δεν αποτιμάται 
στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσμάτων. Σύμφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
μετά την αρχική αναγνώριση θα επιμετρούνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων, στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται στα 
εξής δύο κριτήρια: (α) το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση των συγκεκριμένων 
στοιχείων και (β) τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών τους ροών. 
 
Β. Απομείωση αξίας 
Η υιοθέτηση του ∆ΧΠΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών αποµείωσης για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του ∆ΛΠ 39 για αναγνώριση 
πραγματοποιθέντων ζημιών µε την αναγνώριση των αναμενόμενων ζημιών. 
Σχετικά µε τους «Πελάτες», η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισε 
τις αναμενόμενες ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε 
πίνακας µε τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις µε τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από 
παρελθόντα γεγονότα καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελάτων και του 
οικονομικού περιβάλλοντος. 
 
Για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία οι αναμενόμενες ζημίες υπολογίζονται για 12µηνη 
περίοδο. Οι αναμενόμενες ζημίες για την 12µηνη περίοδο είναι η αναλογία των αναμενόμενων ζημιών για 
όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από πιστωτικά 
γεγονότα που είναι πιθανόν να συμβούν σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης. Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρξει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από 
την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη θα βασιστεί στις αναμενόμενες ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
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Η πολιτική της Εταιρείας, µε εξαίρεση ορισμένων συβάσεων πελατών, είναι να εισπράττει από τους πελάτες 
εξωτερικού κατά µ.ο. σε 45 μέρες, από πελάτες εσωτερικού σε 60-90 μέρες, και από πελάτες πώλησης 
τροφών σε 6 μήνες. Παρόλα αυτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η Εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει για 
συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ότι υφίσταται πιστωτικό γεγονός όταν υπάρχει εσωτερική η 
εξωτερική πληροφόρηση που υποδεικνύει ότι η είσπραξη των ποσών που έχουν οριστεί µε βάση τη σχετική 
σύβαση δεν είναι πιθανό να εισπραχθούν στο σύνολό τους. 
 
Η επίδραση της αναπροσαρμογής αυτής ήταν ασήμαντη και συνεπώς δεν προέκυψε ουσιώδης επίδραση από 
την εφαρμογή του νέου προτύπου. 
 
Επιπλέον, η Εταιρεία δεν έχει χρεόγραφα και χρηματοοικονομικά μέσα που να απαιτούν αλλαγή στα 
επιχειρηματικά μοντέλα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και συνεπώς 
δεν εφαρμόσθηκε διαφορετική μέθοδος υπολογισμού. 
 
Γ. Λογιστική αντιστάθμισης 
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου, συνεπώς η εφαρμογή των κανόνων της 
λογιστικής αντιστάθμισης βάσει του ∆ΠΧΑ 9 δεν έχουν καμία επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 
Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια 
σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή 
τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των 
κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν 
αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες 
γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των 
υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. 
 
Από 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία εφαρμόζει το νέο πρότυπο εφαρμόζοντας την τροποποιημένη αναδρομική 
προσέγγιση χωρίς να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή στη συγκριτική πληροφόρηση. Η Εταιρεία αξιολόγησε 
τις πηγές εσόδων της, εφαρμόζοντας τα πέντε στάδια που περιγράφονται στο πρότυπο, προκειμένου να 
προσδιορίσει τις περιοχές που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί. Το καινούριο πρότυπο δεν είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά την εφαρμογή του, αφού δεν υπήρξαν σημαντικές 
διαφορές από την τρέχουσα λογιστική πολιτική. Η εφαρμογή του δεν έχει αντίκτυπο στα αποτελέσματα εις 
νέον ούτε χρειάστηκαν προσαρμογές για τη μετάβαση σε αυτό. 
 
 
ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 
Στόχος των αποσαφηνίσεων είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των 
απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες, σχετικά με: (α) το λογιστικό χειρισμό 
των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», 
(β) των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, των εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» 
και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που 
εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να εφαρμόσουν την τροποποιημένη αναδρομική 
προσέγγιση. 
 

3. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεων 
Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη 
οικονομική χρήση με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων 
λογιστικών προτύπων η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1 Ιανουαρίου 
2021. 
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Tα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά το 2021 (ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) και τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν σημαντική επίδραση στις 
Oικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις): 
Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα 
πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες ολοκληρώνονται οι εργασίες του 
αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες 
αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο 
δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση για τη λογιστική αντιμετώπιση αλλαγών στη βάση 
προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση 
αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των 
σχέσεων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής 
αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού κινδύνου, που προσδιορίζεται ως 
αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. Ακόμη, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού 
στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής οντότητας. Οι 
τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς Οι 
τροποποιήσεις δεν είχαν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Oι παραπάνω τροποποιήσεις 
δεν έχουν καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις): Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων 
που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο 
απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική 
τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-
19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε 
αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του 
ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά 
ίδιο με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή. 

 Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν 
από την 30η Ιουνίου 2021. 

 Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης  

Oι παραπάνω τροποποιήσεις δεν έχουν καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, περί της «Κατανομής παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 
(ΔΛΠ19)»: Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον 
Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής 
των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου 
εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης 
(το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες 
διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές 
και οι κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 
“IASB Due Process Handbook (παρ.8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους 
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως 
προς το θέμα αυτό. Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω απόφασης έχει γίνει σύμφωνα με τις παρ. 
19-22 του ΔΛΠ 8 ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής.  
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Η επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας από την εφαρμογή της ως άνω διερμηνείας είχε ως 
αποτέλεσμα την μείωση της αναλογιστικής υποχρέωσης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το ποσό των € 
629.026 με ισόποση αύξηση στα αποτελέσματα εις νέον. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην 
Σημείωση 31των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία / Όμιλος 
δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα  
 
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 
Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της 
συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του: Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη 
ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης 
ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της 
κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία 
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). 
Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 
συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το 
ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα 
του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες 
ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της 
πανδημίας Covid-19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η 
Ιανουαρίου 2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές στην 
ταξινόμηση των υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των 
απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές 
υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των 
υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις 
αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου 
ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις 
απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας 
συμμετοχικούς τίτλους.  
 
Τον Νοέμβριο του 2021, το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα προσχέδιο έκθεσης το οποίο διευκρινίζει την ταξινόμηση των 
υποχρεώσεων που υπόκεινται σε όρους συμμόρφωσης σε ημερομηνία μεταγενέστερη της περιόδου 
αναφοράς. Ειδικότερα, το ΣΔΛΠ πρότεινε τροποποιήσεις περιορισμένου πεδίου στο ΔΛΠ 1, οι οποίες 
αντιστρέφουν τις τροποποιήσεις του 2020 που απαιτούν από τις οντότητες να ταξινομήσουν ως 
βραχυπρόθεσμες, τις υποχρεώσεις που υπόκεινται σε τήρηση όρων συμμόρφωσης, μόνο εντός των επόμενων 
δώδεκα μηνών μετά την περίοδο αναφοράς, εάν οι όροι συμμόρφωσης δεν πληρούνται στο τέλος της 
περιόδου αναφοράς. Οι προτάσεις αφορούν στο να παρουσιάζουν οι οντότητες ξεχωριστά τις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που υπόκεινται σε τήρηση όρων συμμόρφωσης εντός δώδεκα μηνών από την 
περίοδο αναφοράς. Επιπροσθέτως, θα απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις όταν οι οντότητες δεν τηρούν 
τους όρους συμμόρφωσης στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι προτάσεις θα τεθούν σε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα πρέπει να εφαρμοστούν 
αναδρομικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, ενώ  επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ πρότεινε επίσης, την 
αναβολή της έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων του 2020 αναφορικά με την ταξινόμηση των υποχρεώσεων 
ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, μέχρι την εφαρμογή των προτάσεων του προσχέδιου έκθεσης. Οι 
τροποποιήσεις συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων του προσχέδιου έκθεσης δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 ΔΠΧΑ 
(Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
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την 1 Ιανουαρίου 2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, 
τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές απαιτήσεις 
του προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων. 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που παράγονται 
ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα 
από τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

 ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι 
τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
της σύμβασης εάν είναι επαχθής. 

 Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα πρότυπα ΔΠΧΑ 1- 
Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9-
Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν 
το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον COVID-19 μετά την  30η Ιουνίου 2021 
(Τροποποιήσεις): Η Τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Απριλίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 31η Μαρτίου 2021. Τον Μάρτιο του 2021, 
το ΣΔΛΠ τροποποίησε τους όρους της πρακτικής διευκόλυνσης που παρέχεται στον μισθωτή να αντιμετωπίσει 
λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο 
βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης. Με 
βάση την τροποποίηση, η πρακτική διευκόλυνση εφαρμόζεται για μειώσεις σε πληρωμές μισθωμάτων και 
επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες 
προϋποθέσεις της πρακτικής διευκόλυνσης. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει καμία επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: Γνωστοποίηση των 
Λογιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις 
παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρίσης επί της σημαντικότητας στις γνωστοποιήσεις 
λογιστικών πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης 
«σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. 
Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν 
στην εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις γνωστοποιήσεις λογιστικών 
πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών 
εκτιμήσεων (Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή και ισχύουν για αλλαγές 
στις λογιστικές πολιτικές και αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την 
έναρξη αυτής της περιόδου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν νέο ορισμό της λογιστικής εκτίμησης ως νομισματικά 
ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις λογιστικές  εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις 
λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις λαθών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 12 Αναβαλλομένη φορολογία σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις από μια 
μεμονωμένη συναλλαγή (τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Τον Μάϊο του 2021, 
το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις οι οποίες περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αρχικής 
αναγνώρισης του ΔΛΠ 12 και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν 
λογιστικά την αναβαλλόμενη φορολογία σε συναλλαγές όπως μισθώσεις και υποχρεώσεις παροπλισμού.  
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Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η αρχική εξαίρεση αναγνώρισης δεν ισχύει για συναλλαγές που, κατά την 
αρχική αναγνώριση, δημιουργούν ίσες φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Ισχύει μόνο εάν 
η αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου μίσθωσης και υποχρέωσης μίσθωσης (ή υποχρέωσης 
παροπλισμού και περιουσιακού στοιχείου παροπλισμού) δημιουργεί προσωρινές διαφορές που δεν είναι ίσες. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά 
ότι δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν 
ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα 
σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι 
αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε 
σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν 
από αυτούς τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 
 
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν μελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, αφορούν κυρίως τα 
εξής: 
 
Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας: Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται κάποια ένδειξη 
απομείωσης της υπεραξίας, σύμφωνα με τη λογιστική πρακτική της Σημείωσης 2. Τα ανακτήσιμα ποσά των 
μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίζονται σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αξίας χρήσεως 
(value in use). Οι παραπάνω υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων που σχετίζονται με τα μελλοντικά 
κέρδη και τα επιτόκια προεξόφλησης. 
 
Εκτιμώμενη απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές: Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζει 
την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης των επενδύσεων σε θυγατρικές. Ο προσδιορισμός ύπαρξης 
ενδείξεων απομείωσης απαιτεί από τη Διοίκηση να προβεί σε κρίσεις αναφορικά με εξωτερικούς και 
εσωτερικούς παράγοντες καθώς και τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την ανακτησιμότητα των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων. Εφόσον αξιολογηθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης η Εταιρεία προβαίνει σε 
υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού. Ο προσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού απαιτεί την διενέργεια 
εκτιμήσεων αναφορικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές που σχετίζονται με την επένδυση, τα 
επιχειρηματικά σχέδια των εν λόγω επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου και 
των ρυθμών ανάπτυξης. 
 
Φόρος εισοδήματος: Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για το φόρο εισοδήματος 
απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν 
χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι 
αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους 
είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 
εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των 
φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 
 
Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: Επιπλέον, η Διοίκηση 
προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Περισσότερες 
πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 2(θ). 
 
Όγκος βιομάζας και εύλογες αξίες βιολογικών περιουσιακών στοιχείων: Η Διοίκηση επίσης προβαίνει σε 
εκτιμήσεις αναφορικά με τον όγκο της βιομάζας και την εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
όπως αναφέρεται στη σημείωση 2(ν). Η αξία της βιομάζας βασίζεται σε παραδοχές, εκτιμήσεις και κρίσεις οι 
οποίες ενέχουν σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Οι εκτιμήσεις εφαρμόζονται κυρίως στον όγκο της βιομάζας, 
στην κατανομή του μεγέθους των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και στην εύλογη αξία. 
 

Όγκος βιομάζας: Ο καθορισμός του όγκου της βιομάζας είναι μια εκτιμητική διαδικασία που βασίζεται 
στον αριθμό του γόνου που τοποθετήθηκε στους κλωβούς, την αναμενόμενη ανάπτυξη από τη στιγμή της 
τοποθέτησης, την ακρίβεια του βιολογικού μοντέλου της Εταιρείας, την εκτιμώμενη θνησιμότητα βάσει 



                 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως 
 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021                
  
 

Σελίδα 40 από 60 

των στατιστικών μοντέλων, την παρατηρούμενη θνησιμότητα και τυχόν λοιπές προσαρμογές που 
απαιτούνται. Η Εταιρεία πραγματοποιεί δειγματοληψίες με σκοπό την παρακολούθηση τυχόν αποκλίσεων 
από τον εκτιμώμενο όγκο βιομάζας καθώς επίσης και συγκρίσεις των απολογιστικών στοιχείων από τις 
εξαλιεύσεις για την περίπτωση που προκύπτουν διαφορές, ώστε να τροποποιήσει ανάλογα (αν απαιτείται) 
τα εκτιμητικά μοντέλα της. 

 
Κατανομή μεγέθους ψαριών: Ο ιχθυοπληθυσμός αναπτύσσεται με διαφορετικό ρυθμό και επομένως 
μπορεί να υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την ποιότητα και το βάρος ακόμη και εντός του ιδίου κλωβού. 
Η κατανομή του μεγέθους επηρεάζει την τιμή στην οποία πωλούνται τα ψάρια, καθώς κάθε κατηγορία 
μεγέθους ψαριών τιμολογούνται διαφορετικά. 

 
Εύλογες αξίες: Η εκτίμηση της εύλογης αξίας τιμών είναι πολύ σημαντική για την αποτίμηση των 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων καθώς ακόμα και μικρές αλλαγές στις τιμές της αγοράς θα επιφέρουν 
σημαντικές αλλαγές την αποτίμηση. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της τιμής 
αγοράς εξηγείται στη σημείωση 2(ν). 

 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται 
βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες 
παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν 
λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο 
τις παραμέτρους αυτές. 
 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή 
διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να 
συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη 
δραστηριότητα της Εταιρείας. 
 
Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικών ζημιών εμπορικών απαιτήσεων: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί 
πίνακα µε τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των 
εμπορικών απαιτήσεων µε τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα καθώς και 
προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελάτων και του οικονομικού περιβάλλοντος. 
 
Η εκτίμηση της συσχέτισης μεταξύ των παρατηρούμενων ιστορικών ποσοστών αθέτησης, των 
προβλεπόμενων οικονομικών συνθηκών και των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών είναι μια σημαντική 
εκτίμηση. Το ποσό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών είναι ευαίσθητο στις μεταβολές των περιστάσεων 
και των προβλεπόμενων οικονομικών συνθηκών. Η εμπειρία ιστορικών πιστωτικών ζημιών της Εταιρείας και 
η πρόβλεψη οικονομικών συνθηκών ενδέχεται επίσης να μην είναι αντιπροσωπευτικές της πραγματικής 
αθέτησης του πελάτη στο μέλλον. 
 
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (going concern): Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) την οικονομική 
κατάσταση της Εταιρείας, β) τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία που θα μπορούσαν να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή της επάρκεια και γ) το 
γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει 
λειτουργεί ως «δρώσα οικονομική μονάδα» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα 
τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δηλώνει ότι 
εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων την αρχή 
της «δρώσας οικονομικής μονάδας» και ότι δεν υφίστανται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την 
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να εφαρμόζει ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» για το προβλεπτό μέλλον 
και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 

5. Διαχείριση κεφαλαίων 
Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας, την 
επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική του ικανότητα. 
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Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

   
Δάνεια                   29.796.573                    23.638.293  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις                   34.079.843                    25.357.726  

Λοιπές υποχρεώσεις                        545.721                      1.025.425  

(Μείον) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                   (2.200.363)                   (1.689.082) 

Καθαρές υποχρεώσεις                   62.221.774                    48.332.362  

   
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Εταιρείας                   11.676.303                    13.824.277  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                   11.676.303                    13.824.277  

   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και καθαρών 
υποχρεώσεων                 73.898.077                  62.156.639  

   

Δείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης/μόχλευσης 84% 78% 
 
Προκειμένου να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή της δομή, η Εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει 
το ποσό των μερισμάτων που πληρώνει στους μετόχους, την απόδοση του κεφαλαίου στους μετόχους, την 
έκδοση νέων μετοχών ή την προσφυγή σε δανεισμό. 
 
Καμία αλλαγή δεν έγινε στους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση κεφαλαίου κατά 
τη διάρκεια των ετών που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και το 2020. 
 
 
6. Πληροφορίες ομίλου στον οποίο ενοποιείται η Εταιρεία 
Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις γιατί πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
 Είναι θυγατρική άλλης οικονομικής οντότητας, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και οι λοιποί 

ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν ενημερωθεί ότι η 
μητρική εταιρεία δεν θα καταρτίσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και δεν έχουν 
αντιρρήσεις επ' αυτού 

 οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί τίτλοι της μητρικής εταιρείας δεν υπόκεινται σε δημόσια διαπραγμάτευση 
(σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακή αγορά, που συμπεριλαμβάνει τοπικές 
και περιφερειακές αγορές) 

 δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της 
σε επιτροπή κεφαλαιαγοράς ή άλλη ρυθμιστική αρχή προκειμένου να εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε 
κατηγορίας σε δημόσια αγορά και 

 η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία καταρτίζει χρηματοοικονομικές καταστάσεις που είναι 
διαθέσιμες για δημόσια χρήση και συμμορφώνονται με τα ΔΠΧΑ, στις οποίες είναι ενοποιημένες οι 
θυγατρικές. 

 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Avramar Seafood SL. 
 
Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Avramar Seafood SL 
συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν παραχθεί για δημόσια 
χρήση. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Avramar Seafood SL είναι διαθέσιμες 
για κάθε ενδιαφερόμενο και μπορούν να αναζητηθούν από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. 
 
Η Avramar Seafood SL είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία ιδρύθηκε στη Μάλτα στις 12 Απριλίου 
2016. Ο αριθμός μητρώου της είναι C75204. Η έδρα της Avramar Seafood SL είναι στη διεύθυνση Orange 
Point Building, Second Floor, Dun Karm Street, Birkirkara By–Pass, Birkirkara, BKR 9037, Malta. Σύμφωνα με 
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το καταστατικό ίδρυσης, η διάρκεια της είναι απεριόριστη. Την 13/05/2019 καταχωρήθηκε στο εμπορικό 
μητρώο του Castillon της Ισπανίας η μετονομασία της εταιρείας σε “Avramar Seafood SL” και η μεταφορά 
της καταστατικής έδρας της εταιρείας με ημερομηνία ισχύος 30/04/2019. 
 
 
7. EBITDA 
Το EBITDA ορίζεται ως τα κέρδη προ φόρων συν/πλην τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα συν τις 
συνολικές αποσβέσεις και τα μη λειτουργικά έσοδα/έξοδα Λειτουργικό EBITDA ορίζεται ως το EBITDA 
(υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω) με αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων σε τιμές κόστους, προ 
της επίδρασης δηλαδή της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων σε εύλογες αξίες. 
 
Παρατίθεται παρακάτω αναλυτικά ο υπολογισμός του ΕΒΙΤDA και του λειτουργικού ΕΒΙΤDA: 
 

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 
          

(2.654.792) 
           

(7.241.069) 

Πλέον:   
Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα)        1.323.663          1.258.924  
Αποσβέσεις 1.975.118         1.702.319  

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα  150.228 1.458.650 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοοικονομικών εσόδων / 
εξόδων και αποσβέσεων -ΕΒΙTDA 

             
794.217  

        
(2.821.176)) 

   
(Κέρδη) / ζημιές από την μεταβολή των βιολογικών στοιχείων στην 
εύλογη αξία 1.285.335 

            
3.483.600     

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών και 
αποσβέσεων -Λειτουργικό ΕΒΙTDA 

          
2.079.552  (662.424) 

 

8. Έσοδα πωλήσεων 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

   
Πωλήσεις γόνου 9.109.024            8.340.864  
Πωλήσεις ψαριών 40.905.735          35.039.142  
Σύνολο         50.014.759          43.380.006  

 

9. Κέρδη / (ζημιές) από την μεταβολή των βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία 
Τα κέρδη / (ζημιές) από την μεταβολή των βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 

   

Μεταβολή εύλογης αξίας γόνου 
             

(377.831)              (417.508) 
Μεταβολή εύλογης αξίας ψαριών          (907.504)           (3.066.092) 
Σύνολο       (1.285.335)         (3.483.600) 

 
Η  μεταβολή της εύλογης αξίας την χρήση 2021 μειώθηκε  σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κυρίως λόγω της 
αύξησης των τιμών πώλησης των ιχθύων.  
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10. Kόστος πωληθέντων αγαθών/ Κόστος συσκευασίας και μεταφοράς 
Το Kόστος πωληθέντων αγαθών της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

   
Kόστος πωληθέντων γόνου            4.796.050             4.025.477  
Kόστος πωληθέντων ψαριών          39.448.057           33.670.082  
Σύνολο         44.244.107          37.695.559  

 
 
 
Το κόστος συσκευασίας και μεταφοράς της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

   
Κόστος συσκευασίας            2.589.080             1.661.528  
Κόστος μεταφοράς            1.896.434             1.831.115  
Σύνολο           4.485.514            3.492.643  

 
 
11. Έσοδα / (έξοδα) από λοιπές λειτουργικές δραστηριότητες 
Τα Έσοδα / (έξοδα) από λοιπές λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 

   
Κέρδη / (ζημία) από πώληση τροφών                (15.233)                (71.965) 
Κέρδη / (ζημία) από πώληση λοιπών αποθεμάτων                489.727                 379.211  
Κέρδη / (ζημία) από πώληση υπηρεσιών                137.958                 198.628  
Έσοδα από προβλέψεις                  11.400                   21.859  
Κέρδη από εκποίηση παγίων                    5.965                   37.491  
Λοιπά έσοδα             3.941.461              1.208.473  
Σύνολο            4.571.278            1.773.697  

 
Τα λοιπά έσοδα για την χρήση 2021 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και ποσό € 2 εκατ. που αφορά ενίσχυση 
των επιχειρήσεων του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας που επλήγησαν από την πανδημία covid19, στο πλαίσιο 
της δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της covid 
19» του ΕΠΑΛΘ. 
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12. Έξοδα διάθεσης και προώθησης 
Τα Έξοδα διάθεσης και προώθησης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

   
Έξοδα διαφήμισης                 42.624                  73.456  
Έξοδα προώθησης               614.035                951.516  
Σύνολο              656.659            1.024.972  

 
 
 
    

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

   
Έξοδα προσωπικού               401.439                652.874  
Αμοιβές τρίτων                 98.459                114.770  
Αποσβέσεις                   9.547                  47.577  
Λοιπά λειτουργικά έξοδα               147.214                209.751  
Σύνολο              656.659            1.024.972  

 
 
13. Γενικά και διοικητικά έξοδα 
Τα Γενικά και διοικητικά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 01/01-31/12/2021 01/01-
31/12/2020 

   
Διοικητικά έξοδα                1.151.976                 389.304  
Έξοδα πληροφορικής                351.516                 152.110  
Έξοδα ανθρωπίνου δυναμικού                267.904                 120.175  
Έξοδα νομικά και δικαστικά                  82.824                   91.787  
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης                567.680                 220.497  
Αμοιβές διαχείρισης                836.761                 669.160  
Έξοδα οικονομικής διαχείρισης                919.877                 561.189  
Σύνολο            4.178.538             2.204.222  

 
 

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

   
 Έξοδα προσωπικού              2.293.570                 895.822  
 Αμοιβές τρίτων                 287.154                 252.581  
 Αποσβέσεις                 155.426                   56.707  
Αμοιβές διαχείρισης                836.761                 669.160  
Λοιπά λειτουργικά έξοδα                 605.627                 329.952  

Σύνολο            4.178.538             2.204.222  
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14. Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 
 Τα λοιπά μη λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

   
Υποτιμήσεις παγίων στοιχείων                  55.356                 169.561  

Προβλέψεις για δικαστικές αγωγές από τρίτους                         -                            -    

Ζημιές από πώληση / καταστροφή παγίων                         -                     33.736  

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα                  94.872              1.255.353  

Σύνολο 150.228 1.458.650 
 
 
15. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
 Οι Αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 

   
Μισθοί και ημερομίσθια             6.773.147              6.742.249  
Έξοδα αποζημίωσης                216.092                 295.434  
Ασφαλιστικές εισφορές             1.404.588              1.528.601  
Kόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών                  34.446                     1.597  
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους                118.894                   86.750  
Σύνολο 8.547.167 8.654.631 

 
 
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται στα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης ως 
εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 

   
Κόστος παραγωγής αγαθών             4.759.441              4.984.810  

Κόστος συσκευασίας και μεταφοράς                946.125                 918.433  
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                401.439                 652.874  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.293.570                            895.822  

Λοιπά λειτουργικά έξοδα                146.592              1.202.692  

Σύνολο 8.547.167            8.654.631  
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται με 31/12/2021 σε 292 άτομα 
(31/12/2020: 282 άτομα). 
 
16. Αποσβέσεις 
Οι Αποσβέσεις για τις χρήσεις 2021 και 2020 αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 
   

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων             2.133.957              2.040.459  
Αποσβέσεις άυλων στοιχείων                104.677                  95.488  
Αποσβέσεις γεννητόρων                 11.004                  11.399  
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων              (274.520)              (445.027) 
Σύνολο           1.975.118            1.702.319  
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Οι αποσβέσεις αναλύονται στα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 
   

Κόστος παραγωγής αγαθών             1.436.876              1.316.925  
Κόστος συσκευασίας και μεταφοράς                143.301                 139.655  
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                   9.547                  47.577  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                155.426                  56.707  
Λοιπά λειτουργικά έξοδα                229.968                 141.455  
Σύνολο           1.975.118            1.702.319  

 
17. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 
Τα Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 
   

Τόκοι καταθέσεων                       165                        156  
Έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές                  15.508                   13.869  
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων                 15.673                  14.025  

   
Έξοδα τόκων από μακροπρόθεσμα δάνεια             1.231.733              1.166.034  
Έξοδα τόκων από βραχυπρόθεσμα δάνεια                  29.124                   34.474  
Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές                       943                     2.024  
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα                  77.536                   70.417  
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων            1.339.336             1.272.949  

     
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)          (1.323.663)          (1.258.924) 

 
18. Φόρος εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, που απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 
εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 

Φόρος Εισοδήματος 
                       

-                          -   
Αναβαλλόμενος φόρος          46.132               (819.491) 
Σύνολο         46.132              (819.491) 

 
Ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί βάσει των κερδών προ φόρων επί τον ονομαστικό φορολογικό 
συντελεστή. Ο φορολογικός συντελεστής για τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα στην χρήση 2021 
ανέρχεται σε 22% (2020: 24%) 
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Παρατίθεται συμφωνία του φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου της χρήσης σε σχέση με την 
αναμενόμενη δαπάνη: 
 

Ποσά σε € 01/01-
31/12/2021 

01/01-
31/12/2020 

   
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες           (2.654.791)           (7.241.069) 
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές (2021: 22%, 2020: 24%)              (584.054)           (1.737.857) 
Μεταβολή φορολογικών συντελεστών                 33.355                         -    
Άλλες προσαρμογές               596.831                280.203  
Φόροι προηγουμένων χρήσεων                        -                  638.163  
Σύνολο                46.132              (819.491) 

 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: 
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 
που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται 
να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, για 
τις χρήσεις 2011-2013, και το άρθρο 65Α του Ν4174/2013 για τη χρήση 2014 και έπειτα, το οποίο εκδίδεται 
μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει 
τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος 
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια 
ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.  
 
Για τις χρήσεις 2016 – 2020 έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος βάσει του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 
από Ορκωτούς Ελεγκτές.  
 
Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν 4174/2013, 
ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η 
Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές 
που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
19. Ενσώματα πάγια 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
Οικόπεδα - 

κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα   

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

πάγια υπό 
κατασκευή 

Σύνολο 

Κόστος       
Υπόλοιπο 01.01.2020     6.320.631   28.125.991       4.641.066      3.440.937         49.104      42.577.729  
Προσθήκες           180.783          911.083           583.305           262.019       1.136.428        3.073.618  
Πωλήσεις          (9.678)        (34.627)          (84.847)       (139.703)      (998.524)     (1.267.379) 
Υπόλοιπο 31.12.2020     6.491.736   29.002.447       5.139.524      3.563.253         187.008      44.383.968  
Προσθήκες           166.097          519.721           357.716           197.846                    -         1.241.380  
Πωλήσεις                    -          (14.445)          (14.537)         (12.794)                    -           (41.776) 
Υπόλοιπο 31.12.2021    6.657.833   29.507.723       5.482.703      3.748.305        187.008      45.583.572  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
Υπόλοιπο 01.01.2020   (4.666.195) 21.295.277)    (3.502.781)   (2.498.115)                   -   (31.962.368) 
Αποσβέσεις       (273.965)   (1.092.078)        (201.302)       (160.718)                    -       (1.728.063) 
Πωλήσεις             8.028           34.220             71.079          132.776                     -            246.103  
Υπόλοιπο 31.12.2020  (4.932.132) (22.353.135)   (3.633.004)   (2.526.057)                    -   (33.444.328) 
Αποσβέσεις       (286.373)   (1.075.843)        (254.526)        (174.624)                    -       (1.791.366) 
Πωλήσεις                    -            12.757             14.538                     -                      -              27.295  
Υπόλοιπο 31.12.2021  (5.218.505) (23.416.221)   (3.872.992)   (2.700.681)                    -   (35.208.399) 

       
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2020     1.559.604     6.649.312      1.506.520      1.037.196        187.008      10.939.640  

            
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2021     1.439.328  

      
6.091.502  

        
1.609.711  

         
1.047.624  

         
187.008      10.375.173  

 



                 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως 
 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021                
  
 

Σελίδα 48 από 60 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη / υποθήκες συνολικού ύψους Ευρώ 5.270.000 
υπέρ της Τράπεζας Eurobank Ergasias προς εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου του οποίου το ύψος στις 
31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 30.000.000. 

 
20. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 
Τα Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα χρήσης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € Οικόπεδα - 
κτίρια 

Μεταφορικά 
μέσα 

Άδειες 
ιχθ/γειας 

Εξοπλισμός 
ιχθ/γειας Σύνολο 

Κόστος      
Υπόλοιπο 01.01.2020         309.648          272.375          297.937                     -        879.960  
Προσθήκες       1.749.050            15.780                     -            249.354     2.014.184  

Υπόλοιπο 31.12.2020     2.058.698          288.155          297.937          249.354    2.894.144  

Προσθήκες                     -              57.862                    -                      -           57.862  

Πωλήσεις       (230.550)         (47.224)                    -                      -       (277.774) 

Υπόλοιπο 31.12.2021     1.828.148         298.793          297.937          249.354    2.674.232  

      
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
Υπόλοιπο 01.01.2020       (63.264)        (76.169)       (29.331)                    -     (168.764) 

Αποσβέσεις      (232.515)        (84.563)         (29.331)           (5.815)     (352.224) 

Υπόλοιπο 31.12.2020     (295.779)     (160.732)       (58.662)          (5.815)  (520.988) 

Αποσβέσεις      (210.839)        (72.973)         (29.331)         (69.785)     (382.928) 

Πωλήσεις         230.550            47.224                     -                      -        277.774  

Υπόλοιπο 31.12.2021     (276.068)     (186.481)        (87.993)        (75.600)   (626.142) 

      
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020     1.762.919         127.423          239.275          243.539     2.373.156  

      
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2021    1.552.080         112.312          209.944          173.754    2.048.090  

 
Μετά την υιοθέτηση του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 16 από 1.1.2019 η Εταιρεία επιμέτρησε και απεικόνισε τα 
περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα του προτύπου και με βάση το ενιαίο 
λογιστικό μοντέλο το οποίο απαιτεί από τον μισθωτή την αναγνώριση των μισθώσεων στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης της Εταιρείας περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικές μισθώσεις για κτίρια, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, χερσαίοι και θαλάσσιοι χώροι 
καθώς και για άλλα μεταφορικά μέσα. 
 
Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης είχαν 
ταξινομηθεί στα κονδύλια των παγίων και άυλων στοιχείων. Στην χρήση 2020 αναταξινομήθηκαν σε διακριτό 
κονδύλι στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 
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21. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € Λογισμικό Υπεραξία Λοιπά άυλα Σύνολο 

Κόστος     
Υπόλοιπο 01.01.2020                766.480               205.000              1.205.399          2.176.879  
Προσθήκες                   92.545                         -                   178.549               271.094  
Μεταφορές                          -                          -                  (113.447)             (113.447) 
Πωλήσεις                      (183)                        -                    (65.102)              (65.285) 
Υπόλοιπο 31.12.2020                858.842               205.000              1.205.399          2.269.241  
Προσθήκες                   23.018                         -                            -                  23.018  
Πωλήσεις                          -                          -                            -                         -   

Υπόλοιπο 31.12.2021                881.860               205.000              1.205.399          2.292.259  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 01.01.2020              (506.600)             (205.000)           (1.205.399)        (1.916.999) 
Προσθήκες                  (67.060)                        -                            -                (67.060) 
Πωλήσεις                        144                         -                            -                       144  
Υπόλοιπο 31.12.2020              (573.516)             (205.000)           (1.205.399)        (1.983.915) 
Προσθήκες                  (75.346)                        -                            -                (75.346) 
Πωλήσεις                          -                          -                            -                         -   
Υπόλοιπο 31.12.2021              (648.862)             (205.000)           (1.205.399)        (2.059.261) 

     
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020                285.326                         -                            -               285.326  

         
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2021                232.998                         -                            -               232.998  

 

22. Επενδύσεις σε θυγατρικές & λοιπές επιχειρήσεις 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις που ενοποιούνται σε επίπεδο ομίλου έχει ως εξής: 
 

  

 

 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

  Λογιστική 
αξία 

  Ποσοστό 
συμμετοχής 

  Λογιστική 
αξία 

ANDROMEDA AQUACULTURE 
INTERNATIONAL B.V. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 100,00% 
  114.099   

100,00% 
  114.099  

AVRAMAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 33,00%     66.000   0,00%               -   
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ      14.674   

      14.674  
Σύνολο  

 
 194.773   

   128.773  
 
Στην χρήση 2021 Ο Όμιλος Avramar ίδρυσε την εταιρεία AVRAMAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ η οποία ανέλαβε από τον Ιούλιο 
του 2021 την μεταφορά και εμπορία των ψαριών προς τρίτους πελάτες. Η Εταιρεία κατέχει το 33% της 
AVRAMAR Εμπορική Α.Ε. ενώ το υπόλοιπο 67% ανήκει σε συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα. 
 
 
23. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

   
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις              1.592.227               1.772.004  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις             (1.217.686)             (1.371.738) 
Σύνολο                374.541                 400.266  
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Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 
  

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

   

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης                 400.266                 (381.062) 
Πίστωση/(Χρέωση) κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως                  (46.132)                 819.491  
Πίστωση/(Χρέωση) ιδίων κεφαλαίων                   20.407                   (38.163) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης                374.541                 400.266  

 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα στοιχεία του 
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις με βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και τη φορολογική βάση και 
υπολογίζονται με εφαρμογή των θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν 
οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  
 
Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων της Εταιρείας για την χρήση 2021 και 2020 έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

   
Αναπροσαρμογή παγίων                 402.311                  438.885  
Αναπροσαρμογή άυλων παγίων                 102.508                  142.805  
Αποτίμηση βιολογικών αποθεμάτων             (1.124.461)             (1.345.070) 
Αναπροσαρμογή εμπορικών και άλλων χρεωστών                 888.236                  981.373  
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης                 199.172                  208.941  
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                  (93.225)                  (26.668) 
Σύνολο                374.541                 400.266  

 
24. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Η ανάλυση των εύλογων αξιών των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020 
Κόστος Βιολογικών αποθεμάτων   
Ψάρια           24.301.281            25.070.619  
Γόνος               893.565                577.598  
Σύνολο         25.194.846          25.648.217  
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεμάτων     
Ψάρια            2.977.541             3.885.045  
Γόνος            1.726.842             2.104.674  
Σύνολο           4.704.383            5.989.719  
Εύλογη αξία βιολογικών αποθεμάτων   
Ψάρια           27.278.823            28.955.664  
Γόνος            2.620.407             2.682.272  
Σύνολο         29.899.230          31.637.936  

 
Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων της 31/12/2021 και συγκριτικός της 
31/12/2020: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης         31.637.936          38.417.512  
Παραγωγικό κόστος           31.382.813            34.997.335  
Κόστος αλίευσης         (31.793.015)         (36.299.872) 
Έκτακτα έξοδα / θνησιμότητες                (43.169)           (1.993.439) 
Αναμόρφωση εύλογης αξίας              (391.106)           (3.483.600) 
Υπόλοιπο λήξης χρήσης         29.899.230          31.637.936  
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25. Αποθέματα 
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 
   

Έτοιμα προϊόντα                   38.712                    37.330  
Πρώτες και βοηθητικές ύλες              1.662.099               1.194.653  
Αναλώσιμα Υλικά                 358.924                  258.416  
Σύνολο             2.059.735              1.490.399  
Μείον  Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα                          -                             -   
Σύνολο             2.059.735              1.490.399  

 
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων. 
 
 
26. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό                243.664                233.692  
Κυκλοφορούν ενεργητικό           31.700.507            18.948.957  
Σύνολο         31.944.171          19.182.649  

   
Πελάτες             2.119.838             5.873.165  
Πελάτες - Συνδεδεμένα μέρη            31.222.912            14.346.028  
Επιταγές εισπρακτέες             1.038.181             1.253.993  
Επιταγές σε καθυστέρηση             1.908.478             1.908.478  
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις           (5.205.298)           (5.221.664) 
Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών         31.084.111          18.160.000  
Δημόσιο - παρακρατούμενοι/προκαταβληθέντες φόροι                  19.731                  92.803  
Δεδουλευμένα έσοδα                (50.316)                        43  
Έξοδα επομένων χρήσεων                134.714                178.089  
Εγγυήσεις ενοικίων                192.707                182.735  
Λοιπές απαιτήσεις                563.224                568.979  
Σύνολο         31.944.171          19.182.649  

 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει 
τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Όσον αφορά τις εμπορικές 
απαιτήσεις, πραγματοποιείται ανάλυση απομείωσης σε κάθε ημερομηνία αναφοράς με τη χρήση πίνακα 
προβλέψεων για τη μέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Δεν υπάρχει σημαντική επίδραση στην 
εκτίμηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της μεταβολής της 
λογιστικής πολιτικής. 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 
   

Υπόλοιπο αρχής χρήσης           5.221.664            5.075.390  
Πρόβλεψη απομείωσης                  55.356                169.561  
Διαγραφές προβλέψεων απομείωσης                        -                   (15.165) 
Αντιστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων                (71.722)                  (8.122) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης           5.205.298            5.221.664  
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Η χρονική απεικόνιση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

   
Μη απομειωμένα και μη καθυστερημένα               830.060                604.332  
< 30 ημέρες           20.383.360            16.926.815  
30 – 60 ημέρες               508.724                580.227  
61 – 90 ημέρες               639.415                418.830  
91 – 120 ημέρες            9.338.948                418.753  
>120 ημέρες                        -                           -    
Σύνολο         31.700.507          18.948.957  

 
Η Εταιρεία δεν αναμένει ζημίες από τη μη είσπραξη των απαιτήσεών τους πέραν αυτών που έχουν 
λογιστικοποιηθεί. 
 
 
27. Ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις 

Τα χρηματικά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

     
Διαθέσιμα σε τράπεζες              2.154.031               1.643.116  
Διαθέσιμα στο ταμείο                        797                         516  
Σύνολο πλην δεσμευμένων καταθέσεων             2.154.828              1.643.632  

   
Δεσμευμένες καταθέσεις                   45.535                    45.450  
Σύνολο             2.200.363              1.689.082  

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Στα ταμειακά διαθέσιμα 
της Εταιρείας με 31 Δεκεμβρίου 2021 συμπεριλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις προς αποπληρωμή 
δανείων, ύψους Ευρώ 45.535 (2020: Ευρώ 45.450). 
 
 
28. Μετοχικό κεφάλαιο & Υπέρ το άρτιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

Ποσά σε € Αριθμός 
μετοχών  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπερ το άρτιο Σύνολο 
      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020       30.216.202           9.064.861          1.235.874     10.300.735  
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                    -                       -                       -                   -   
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου                    -                       -                       -                   -   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020     30.216.202         9.064.861        1.235.874   10.300.735  

      
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                    -                       -                       -                   -   
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου                    -                       -                       -                   -   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021     30.216.202         9.064.861        1.235.874   10.300.735  

 
Η ονομαστική αξία της μετοχής είναι Ευρώ 0,30 και όλες οι μετοχές είναι πλήρως καταβεβλημένες. Με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 22 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος ποσού Ευρώ 1.500.000. Το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό Ευρώ 264.126 με την έκδοση 880.420 νέων άυλων, ανώνυμων μετά ψήφου 
μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού Ευρώ 0,30 και τιμή εκδόσεως ποσό Ευρώ 1,703732 εκάστη. Η διαφορά 
που προέκυψε μεταξύ της τιμής εκδόσεως των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών δηλαδή το 
ποσό Ευρώ 1.235.874, πιστώθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 
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29. Αποθεματικά 
Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Λοιπά    

αποθεματικά 
Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020         1.671.799               (2.477)        6.820.233       8.489.555  
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά 
φόρων                      -               120.849                      -            120.849  
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020         1.671.799            118.372         6.820.233       8.610.404  

         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021         1.671.799            118.372         6.820.233       8.610.404  
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές), μετά 
φόρων                      -               (76.077)                     -          (76.077) 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021         1.671.799              42.295         6.820.233       8.534.327  

 
Σύμφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, η δημιουργία τακτικού αποθεματικού µε την κατ’ έτος 
μεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, μετά από φόρους, κερδών είναι υποχρεωτική, μέχρι να φθάσει 
το ύψος του αποθεματικού στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό διανέμεται µόνο κατά 
τη διάλυση της Εταιρείας, μπορεί όμως να συμψηφισθεί µε συσσωρευμένες ζημίες. 
 
Η Εταιρεία λόγω ζημιών δεν σχημάτισε τακτικό αποθεματικό για τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν την 
31 Δεκεμβρίου 2021 και την 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 
30. Δάνεια 

Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός     
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια            29.796.573             22.971.625  
Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος           (29.796.573 )             (3.000.000) 
Σύνολο -            19.971.625  
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός     
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού            29.796.573              3.000.000  
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια                          -                    666.668  
Σύνολο           29.796.573             3.666.668  
Σύνολο δανεισμού           29.796.573            23.638.293  

 
Το σύνολο των δανείων της Εταιρείας έχει συναφθεί σε Ευρώ. Οι αλλαγές των επιτοκίων της Εταιρείας 
γίνονται κάθε έξι (6) μήνες. Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι περίπου ίδιες με τις λογιστικές τους αξίες, 
διότι η Εταιρεία δανείζεται με μεταβλητά επιτόκια. 
 
Η εταιρεία κατά την 31/12/2021 δεν ήταν σε συμμόρφωση με χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων με συνέπεια δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ύψους 
€ 29.796.573 οι οποίες με βάσει τις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις ήταν πληρωτέες μετά την 31/12/2022 
να έχουν καταχωρηθεί ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Εντός του 2022, η εταιρεία έλαβε απαλλακτικό 
σημείωμα από την δανείστρια τράπεζα αναφορικά με τις εν λόγω χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και κατά 
συνέπεια δανειακές υποχρεώσεις  ύψους € 29.796.573 που έχουν καταχωρηθεί ως βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις την 31/12/2021, είναι πληρωτέες μετά την 31/12/2022. 
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Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας είναι οι εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

   
Μεταξύ 1 και 2 ετών -            19.971.625  
Μεταξύ 2 και 5 ετών              -                           -    
Πάνω από 5 έτη                          -                            -    
Σύνολο -            19.971.625  

  

  31.12.2021 31.12.2020 

   
Τραπεζικά δάνεια 3,35% 3,62% 

 
 
31. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Οι προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία για την Εταιρεία   
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

     
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης                870.588              1.018.834  
Αλλαγή λογιστικής εκτίμησης αναλογιστικής υποχρέωσης                (549.326)                          -   
Αναμορφωμένη υποχρέωση έναρξης χρήσης                321.262              1.018.834  
Σύνολο χρέωσης στην κατάσταση συνολικών εσόδων                 249.009                  306.201  
Καταβληθείσες αποζημιώσεις                (212.636)                (295.434) 
Καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες                   16.783                 (159.013) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης                374.418                 870.588  

 
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού αφορούν σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το νόμο 
2112/20, με βάση τον οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται σε αποζημίωση σε περίπτωση τερματισμού της 
εργασιακής σχέσης, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση. 
Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης. 
 
 
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης 
υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 
19». Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά 
το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19. Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, 
εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον 
Ν.2112/1920, και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την 
ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα 
τελευταία [16] έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του 
Ν.4093/2012. Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφασης έχει αντιμετωπισθεί ως 
μεταβολή λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 
22 του ΔΛΠ 8. 
 
Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της άνω οριστικής απόφασης έχει αντιμετωπιστεί ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής 
με αναδρομική ισχύι από 01.01.2021 και η οποία είχε ως επίδραση την μείωση της αναλογιστικής 
υποχρέωσης της Εταιρείας κατά το ποσό των € 549.326 που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα εις νέο. 
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 
   

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης                   45.501                    70.242  
Κόστος προϋπηρεσίας                     4.644                           -    
Χρηματοοικονομικό κόστος                     1.928                      9.170  
Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / τερματικές παροχές                 196.936                  226.789  
Σύνολο                249.009                 306.201  

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς υπολογισμού της υποχρέωσης είναι 
οι εξής: 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,60% 0,60% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,80% 1,20% 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 1,80% 1,50% 
32. Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 

Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα για τις διαχειριστικές χρήσεις 
που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020. 
 
 
33. Επιχορηγήσεις 

Οι επιχορηγήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

     
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης             1.043.279                 572.019  
Εισπράξεις                          -                    916.287  
Μεταφορά στα αποτελέσματα                (274.520)                (445.027) 
Συναλλαγματικές διαφορές                          -                             -    
Υπόλοιπο τέλους χρήσης                768.759              1.043.279  

 
 
34. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εμπορική τους δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων και 
αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις            34.079.843             25.357.726  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                          -                             -    
Σύνολο           34.079.843            25.357.726  

     
Προμηθευτές              3.209.101               6.024.803  
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη            29.265.239             11.979.141  
Επιταγές πληρωτέες              373.923               6.061.221  
Καθαρές υποχρεώσεις σε Προμηθευτές           32.848.264            24.065.165  
Δεδουλευμένα έξοδα                 480.083                  433.960  
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/τέλη                 476.199                  686.349  
Έσοδα επομένων χρήσεων                          -                             -    
Λοιπές υποχρεώσεις                 275.298                  172.252  
Σύνολο           34.079.843            25.357.726  
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35. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

     
Πρόβλεψη αποζημίωσης αδείας επομένου έτους                 545.721                  502.549  
Υποχρεώσεις από συμβάσεις factoring                          -                    522.876  
Σύνολο                545.721              1.025.425  

 
 
36. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, δεσμεύσεις, εγγυήσεις 

Kατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης δεν υπάρχουν σημαντικές κεφαλαιουχικές 
υποχρεώσεις πο οποίες επιβαρύνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα παρακάτω ποσά αφορούν σε 
δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις ακινήτων και αυτοκινήτων της Εταιρείας. 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

     
Έως 1 έτος                   14.541                    21.924  
Από 2-5 έτη                          -                        3.200  
Περισσότερα από 5 έτη                          -                             -    
Σύνολο                  14.541                   25.124  

 
Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που θα 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Οι εγγυήσεις, τα διάφορα 
ενέχυρα και υποθήκες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 
   

Εγγυητικές επιστολές προς το Δημόσιο                   45.038                    84.330  
Ενέχυρο σε τράπεζες              5.270.000               5.270.000  
Σύνολο             5.315.038              5.354.330  

 
37. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια των χρήσεων 
2021 και 2020, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Η Εταιρεία δεν συμμετείχε σε 
καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 
μέλλον. 
 
α) Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 
Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:     
Προς συνδεδεμένες εταιρείες         42.918.144         34.575.244  

        42.918.144         34.575.244  
Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:     
Από συνδεδεμένες εταιρείες         30.851.855          12.984.747  
        30.851.855         12.984.747  
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β) Τα υπόλοιπα του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής : 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   
Από συνδεδεμένες εταιρείες         31.222.912          14.346.028  

        31.222.912         14.346.028  
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   
Προς συνδεδεμένες εταιρείες         29.265.239          11.979.141  
        29.265.239         11.979.141  

 
γ) Οι παροχές προς τη διοίκηση έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε € 
01/01-

31/12/2021 
01/01-

31/12/2020 
   

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών - Μισθοί και αμοιβές μελών Δ.Σ.              672.315               644.504  

             672.315              644.504  
38. Προσδιορισμός εύλογων αξιών 

Η λογιστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει 
την πραγματική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι εύλογες αξίες των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από 
συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την Εταιρεία για 
τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
 
Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές υποβάλλεται σε έλεγχο απομείωσης όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι αυτές οι επενδύσεις ενδεχομένως να είναι απομειωμένες. Η υπεραξία υποβάλλεται σε έλεγχο 
απομείωσης τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης. Η εύλογη αξία καθορίζεται με τη χρήση τεχνικών 
προεξόφλησης των ταμειακών ροών και στηρίζεται σε υποθέσεις οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα της 
αγοράς τα οποία υφίστανται σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. 
 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτιμώνται σε εύλογες αξίες όπως αυτές καθορίζονται 
στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 
(χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 
χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε 
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που 
στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. Η 
Εταιρεία 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. 
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Την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020, η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία: 
 
 Εύλογη αξία – 31.12.2021 

Ποσά σε € Επίπεδο1 Επίπεδο2 Επίπεδο3 Σύνολο 

     
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία           -                   -       29.899.230      29.899.230  
Δανειακές υποχρεώσεις           -      29.796.573                    -       29.796.573  
Σύνολο           -    29.796.573    29.899.230      59.695.803  

     
 Εύλογη αξία – 31.12.2020 

Ποσά σε € Επίπεδο1 Επίπεδο2 Επίπεδο3 Σύνολο 

     
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία           -                   -       31.637.936      31.637.936  
Μακροπρόθεσμα δάνεια           -      23.638.293                    -       23.638.293  
Σύνολο           -    23.638.293    31.637.936      55.276.229  

 
39. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(μεταβολές σε τιμές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, αγοράς πρώτων υλών κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο, 
κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων. 
 
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονομική διεύθυνση και διαμορφώνεται στα πλαίσια 
κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και 
κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση 
συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, καθώς και η βραχυπρόθεσμη 
επένδυση των διαθεσίμων. 
 
Κίνδυνος αγοράς: Η Εταιρεία εκτίθενται σε μεταβολές της αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, 
που καθορίζονται βάσει του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης. Η Εταιρεία στην προσπάθεια της να 
περιορίσει την έκθεσή της στον συγκεκριμένο κίνδυνο προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε 
εκτιμήσεις σχετικά με τις μελλοντικές τιμές πώλησης των ψαριών και του γόνου. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Πιο 
συγκεκριμένα, ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πωλήσεις που πραγματοποιεί η Εταιρεία σε τρίτους 
με πίστωση καθώς και από τα ταμειακά διαθέσιμα που τηρεί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
 
Για την αντιμετώπιση του παραπάνω κινδύνου, η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να 
διασφαλίσουν ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. 
 
Επίσης, όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα, η Εταιρεία συνεργάζεται αποκλειστικά με τράπεζες που 
παρέχουν υψηλής ποιότητας πίστωση. 
 
Οι όροι πληρωμής της δραστηριότητας των ψαριών είναι μεταξύ 0 (δηλαδή προκαταβολή) και 90 ημέρες 
πίστωσης. Επιπλέον, η Εταιρεία ενεργεί ασφάλιση των εμπορικών απαιτήσεων σε διεθνείς πιστωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες αποκτώντας επαρκή όρια ασφάλισης και άμεση ανατροφοδότηση για την κατάσταση 
της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους, ελαχιστοποιώντας έτσι αποτελεσματικά τον πιστωτικό 
κίνδυνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πελάτες δεν επιβαρύνονται με τόκους για τις καθυστερήσεις των 
πληρωμών τους. 
 
Η Εταιρεία δημιουργεί πρόβλεψη για όλες τις απαιτήσεις που θεωρούνται μη-εισπράξιμες σε μεμονωμένη 
βάση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Πριν αποδεχθεί νέο πελάτη, η Εταιρεία 
ερευνάει την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και καθορίζει τα πιστωτικά όρια για τον κάθε πελάτη. 
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Ακόμα η Εταιρεία έχει διευρύνει το πελατολόγιό της σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό πελατών προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο. 
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αφορά στις πωλήσεις του γόνου περιορίζεται περαιτέρω λόγω της παρακράτησης 
της κυριότητας του προϊόντος μέχρι την εξόφλησή του. Η πιστοληπτική συμπεριφορά των πελατών 
παρακολουθείται σε συνεχή βάση και τα πιστωτικά όρια αναπροσαρμόζονται αναλόγως. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας: Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα 
κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισης ρευστότητας για την εξασφάλιση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης της Εταιρείας και των λοιπών αναγκών διαχείρισης 
ρευστότητας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με τη διατήρηση επαρκών αποθεματικών, 
τραπεζικών και δανειοληπτικών μέσων, διαθέσιμων τραπεζικών διευκολύνσεων, πρόσβασης στις 
κεφαλαιαγορές και με την συστηματική παρακολούθηση των προβλεπόμενων και πραγματικών ταμειακών 
ροών. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρεία παρόλο που έχουν συναλλαγές με αρκετές χώρες του εξωτερικού 
δεν αντιμετωπίζουν σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο διότι οι συναλλαγές τους πραγματοποιούνται στην 
πλειοψηφία τους σε Ευρώ. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου: Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, η Διοίκηση της Εταιρείας 
παρακολουθεί συστηματικά και σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Το σύνολο του δανεισμού 
της Εταιρείας είναι σε σταθερού περιθωρίου επιτόκια πλέον των επιτοκίων του Ευρώ (Euribor), και το σύνολο 
του δανεισμού της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται αποκλειστικά 
από μεταβολές των επιτοκίων του Ευρώ (Euribor). Η Εταιρεία δεν καταφεύγει σε αντιστάθμιση του κινδύνου 
λόγω μεταβολής των επιτοκίων χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
40. Μερίσματα ανά μετοχή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν πρότεινε μέρισμα για την χρήση 2021 (2020: €0) γεγονός το οποίο 
αναμένεται να επικυρωθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
 
41. Μεταγενέστερα γεγονότα 

 
Εισβολή στην Ουκρανία: Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να εισβάλλουν στην 
Ουκρανία. Πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής κυβέρνησης, ως απάντηση σε αυτή 
τη στρατιωτική επίθεση άρχισαν να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και τα σχετικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα σε μια εποχή σημαντικής παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας 
και αστάθειας στις τιμές των προμηθειών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες ή πωλήσεις και στις δύο χώρες. Από τις έμμεσες επιπτώσεις 
της εισβολής στην Ουκρανία και σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID-19, παρατηρείται 
μειωμένη διάθεση πρώτων υλών και σιτηρών καθώς και σημαντική αύξηση των τιμών τους.  Ο Όμιλος και η 
Εταιρεία για την χρήση 2022 έχει εξασφαλίσει την προμήθεια και αγορά πρώτων υλών ζωοτροφών σε 
σταθερές τιμές μέσω των μακροπρόθεσμων συμβολαίων αγοράς που έχει συνάψει με τους προμηθευτές της. 
 
Παράλληλα οι τιμές σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο αυξήθηκαν 
ακόμη περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που επηρεάζει τα έξοδα παραγωγής και διανομής. O 
Όμιλος προσπαθεί εν μέρη να καλύψει την αύξηση αυτή των εξόδων μέσω βελτίωσης της παραγωγικότητας 
και αύξησης των τιμών πώλησης. 
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Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα 
οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 
 
 
 
 
 
 
 

Ρίο Αχαΐας, 10/11/2022 
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