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 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 

Επί των Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019 

(από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2019) 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας υποβάλλουµε, σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, τις ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2019 (1/1/2019-31/12/2019) νόµιµα υπογεγραµµένες. 

Για την καλύτερη ενηµέρωσή σας, εκθέτουµε πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη των εργασιών και τη 

χρηµατοοικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, σας περιγράφουµε τους 

κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Οµίλου ενδέχεται να αντιµετωπίσουν και τέλος σας 

παραθέτουµε τις σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτόν 

προσώπων. 

 
∆ιευρινίζεται ότι συνεπεία της συντελεσθείσας έγκρισης διαγραφής των µετοχών της Εταιρείας από το Χρηµατιστήριο 

Αθηνών δυνάµει της υπ’αρίθµ.πρωτ.20/887/13.7.2020 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και το εν γένει από το πλαίσιο των 

ανωνύµων εταιρειών που δεν είναι δηµοσίου ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 

καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις (άρθρο 145 Ν.4548/2018 και επόµενα) και θα υποβληθούν στις 

διατυπώσεις δηµοσιότητας και τις εγκριτικές διαδικασίες που ορίζει ο Νόµος.  

 

A. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Α.Ι. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Α.Ι.1. Πωλήσεις  

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου κατά την χρήση του 2019 ανήλθαν σε € 191,6 εκ. έναντι € 197,3 εκ. της αντίστοιχης 

περσινής χρήσης του 2018, σηµειώνοντας µείωση κατά € 5,6 εκ. ή 2,9%. 

 

Η ανάλυση της εξέλιξης των πωλήσεων ανά κλάδο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε εκ. €

2019 2018 Μεταβολή %

Ιχθυοκαλλιέργεια (ψάρια και γόνος) 176,3 178,0 -1,7 -0,9%

Ιχθυοτροφές 3,4 7,8 -4,3 -55,7%

Κτηνοπτηνοτροφία 8,2 9,0 -0,8 -8,6%

Λοιπά 3,7 2,5 1,2 46,5%

Σύνολο 191,6 197,3 -5,6 -2,9%
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H µείωση της αξίας των πωλήσεων ιχθυοκαλλιέργειας κατά € 1,7 εκ. ή 0,9% από € 178,0 εκ. το 2018 σε € 176,3 εκ. το 

2019 οφείλεται στην µείωση της µέσης τιµής πώλησης των ψαριών κατά 3,3% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης, 

ενώ οι ποσότητες παρουσίασαν αύξηση σε σύγκριση µε την περσινή χρήση.  Η µείωση της µέσης τιµής πώλησης των 

ψαριών έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου οφείλεται κυρίως α) στην σηµαντική µείωση της τιµής των ψαριών 

(κυρίως τσιπούρα) έναντι της περσινής χρήσης, γεγονός που οφείλεται στον έντονο ανταγωνισµό από τους Τούρκους 

παραγωγούς ιχθυοκαλλιέργειας και λόγω της υποτίµησης της τούρκικης λίρας έναντι του ευρώ, και β) στις µειωµένες 

πωλήσεις γόνου κατά € 1,4 εκ. λόγω των µειωµένων ποσοτήτων πώλησης  έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης. 

Ο τοµέας των ιχθυοτροφών παρουσίασε µείωση κατά €4,3 εκ. από € 7,8 εκ. το 2018 σε € 3,4 εκ. το 2019 λόγω της  

µείωσης των ποσοτήτων πώλησης. 

Όσον αφορά στην αύξηση των λοιπών πωλήσεων κατά € 1,2 εκ. αυτή οφείλεται κυρίως σε αυξηµένες ασφαλιστικές 

αποζηµιώσεις αποθεµάτων κατά € 0,8 εκ. λόγω παρουσίας ζηµιών εντός της χρήσης καθώς και σε πωλήσεις άχρηστου 

υλικού ποσού € 0,3 εκ. 

 

Α.Ι.2. Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου 

 

 
Τα κυριότερα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου στις 31.12.2019 διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 

 

 

 

Το Λειτουργικό EBITDA του Οµίλου ανήλθε σε € 13,8 εκ. το 2019 έναντι € 20,7 εκ. το 2018, παρουσιάζοντας µείωση 

κατά €6,9 εκ., κυρίως λόγω της µείωσης της µέσης τιµής πώλησης των ψαριών έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης.  

 

Το EBITDA του Οµίλου για την χρήση του 2019 ανήλθε σε € -17,5 εκ. έναντι € 2,7 εκ. το 2018. Επίσης τα 

Αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου παρουσίασαν ζηµίες € -49,3 εκ. το 2019 σε σχέση µε ζηµίες € -14,7 εκ. το 2018.  

Η διαφορά αυτή οφείλεται αφενός στην µειωµένη τιµή πώλησης ψαριών όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και αφετέρου στην 

µειωµένη τιµή  αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων σε εύλογη αξία (market price) στις 31.12.2019. 

Τα Αποτελέσµατα µετά φόρων ανήλθαν σε ζηµίες € 39,4 εκ. το 2019 έναντι ζηµιών € 12,6  εκ. το 2018. Η µείωση της 

ζηµίας το 2019 στα Αποτελέσµατα µετά φόρων σε σύγκριση µε τα Αποτελέσµατα προ φόρων οφείλεται κυρίως στην 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση συνολικού ποσού € 10,1 εκ προερχόµενη κυρίως από: (α) την διαφορά των 

βιολογικών αποθεµάτων λόγω αποτίµησης σε εύλογες αξίες, (β) από την αποαναγνώριση του κέρδους από την 

προεξόφληση των δανείων πριν την νέα αναχρηµατοδότηση των δανείων στις 27 Νοεµβρίου 2019 και (γ) από την αλλαγή 

του φορολογικού συντελεστή από 28% σε 24% βάσει του νέου φορολογικού νόµου Ν.4646/2019. 

 

Ποσά σε εκ. €

31/12/2019 31/12/2018 Μεταβολή %

Έσοδα από συµβάσεις πελατών για πωλήσεις 
βιολογικών και µη βιoλογικών στοιχείων

191,6 197,3 -5,7 -2,9%

Λειτουργικό EBITDA 13,8 20,7 -6,9 -33,3%

EBITDA -17,5 2,7 -20,2 -748,1%

Αποτελέσµατα προ φόρων -49,3 -14,7 -34,6 235,4%

Αποτελέσµατα µετά φόρων -39,4 -12,6 -26,8 212,7%

ΟΜΙΛΟΣ
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Στα Αποτελέσµατα προ φόρων της τρέχουσας χρήσης έχουν συµπεριληφθεί µη επαναλαµβανόµενα γεγονότα συνολικού 

ύψους περίπου  € 12,8 εκ. προερχόµενα από: 

 

Α. Επίδραση από την εξόφληση των υφιστάµενων δανείων ποσού ζηµίας € 11,8 εκ. και αποτίµηση των νέων 

δανείων µε ηµεροµηνία αναχρηµατοδότησης την 27ης Νοεµβρίου 2019. 

 
Στις 27 Νοεµβρίου 2019 αναχρηµατοδοτήθηκε ο συνολικός δανεισµός της Εταιρείας µε έκδοση των ακόλουθων νέων 

οµολογιακών δανείων: 

 

1. Έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους € 30.000.000 χωρίς εξασφαλίσεις, µετατρέψιµο σε νέες ονοµαστικές µετοχές της 

Εταιρείας, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων και κάλυψη µε ιδιωτική τοποθέτηση.  

2. Έκδοση και σύναψη κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους € 122.098.953 

3. Έκδοση και σύναψη κοινού εµ ̟πραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους € 24.999.998 

4. Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους έως € 6.119.000 

 

Περαιτέρω ανάλυση των νέων δανείων παρατίθενται στην παράγραφο Α.ΙΙΙ παρακάτω. 

 

Σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ µία αναδιάρθρωση δανειακής υποχρέωσης αναγνωρίζεται λογιστικά ως «εξόφληση» εάν  η 

αναδιάρθρωση αυτή λάβει χώρα µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους από τον υφιστάµενο δανεισµό ή η 

επαναδιαπραγµάτευση της δανειακής υποχρέωσης είναι µε διαφορετικό δανειστή. Σε αυτή την περίπτωση η υφιστάµενη 

υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και ο νέος δανεισµός αναγνωρίζεται στην εύλογη του αξία. Η διαφορά µεταξύ της εύλογης 

αξίας της νέας δανειακής υποχρέωσης και της λογιστικής αξίας του παλιού υφιστάµενου δανεισµού αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα τυχόν έξοδα  που προκύπτουν σε περίπτωση που εξαλείφεται το χρέος µειώνουν την αξία 

των δανειακών υποχρεώσεων.  

 

Κατά επέκταση και σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 9, η Εταιρεία προέβη στην λογιστική αντιµετώπιση της αναδιάρθρωσης τoυ 

υφιστάµενου δανεισµού της µε βάση του κατά πόσον οι όροι των νέων δανείων ήταν «ουσιαστικά διαφορετικοί» σε 

σχέση µε τους προηγούµενους όρους των υφιστάµενων δανείων αλλά και λαµβάνοντας υπόψιν ότι στην 

αναχρηµατοδότηση των δανείων έχει εισέλθει ο νέος µέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η Andromeda Seafood  SL. Από την 

αξιολόγηση των νέων δανειακών συµβάσεων αλλά και τις διατάξεις του προτύπου προέκυψε ότι έχει επέλθει εξάλειψη 

του υφιστάµενου δανεισµού, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα των ∆ΠΧΑ, και συνεπώς η Εταιρεία προέβη στην 

αναγνώριση της εν λόγω αναδιάρθρωσης ως εξόφληση των υφιστάµενων υποχρεώσεων.  

 

Η Εταιρεία εφαρµόζοντας τα ανωτέρω καταχώρησε στα αποτελέσµατα της χρήσης ζηµία ύψους €11,8 εκ. από την 

αποαναγνώριση των υφιστάµενων δανείων, αποτιµώντας τα νέα δάνεια σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, η εύλογη αξία των οποίων 

προσεγγίζει την ονοµαστική αξία των δανείων. 
 

 

Β. Μη επαναλαµβανόµενα ∆ιοικητικά Έξοδα € (1,0) εκ. 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Νοεµβρίου 2019 εξέλεξε νέο πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Συνέπεια της 

λύσης του παλαιού ∆.Σ ήταν η πληρωµή αποζηµιώσεων και λοιπών εκτάκτων αµοιβών ποσού περίπου € 1,0 εκ. 
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Α.II. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 ανήλθε στο ποσό € 88.205.043,60 διαιρούµενο σε 

294.016.812 κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά δικαιωµάτων ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,30 € εκάστη. 

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2019 κατέχει 24.061 ίδιες µετοχές και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν µετοχές της Εταιρείας. 

 

Α.ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Α. Πώληση των µετοχών της Εταιρείας και ∆ιαδικασίες Απόσχισης Κλάδου 

 

H Εταιρεία είχε λάβει από τους µετόχους της, «Τράπεζα Πειραιώς», «Alpha Bank», «Eurobank Εργασίας» και «Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος» επιστολές µε ηµεροµηνία 09.08.2019 στις οποίες αναφέρεται ότι η Andromeda Seafood S.L. 

προέβη στην υπογραφή των συµφωνιών στις 02.08.2019 και στις οποίες προβλέπεται η πώληση των µονάδων της Νηρεύς 

ΑΕ στην βόρεια Εύβοια και του ιχθυογεννητικού σταθµού στα Κανατάδικα καθώς και συγκεκριµένων εγκαταστάσεων 

της Σελόντα. 

  

Εν συνεχεία, και βάσει επιστολής µε ηµεροµηνία 19.08.2019, οι τράπεζες γνωστοποίησαν το συνολικό τίµηµα της 

πώλησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε και 

ΙΧΥΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε προς την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε. το οποίο συµφωνήθηκε στο ποσό των € 

51.000.000.  

 

Εν συνεχεία και σύµφωνα µε το περιεχόµενο του από 30/10/2019 ∆ελτίο Τύπου του Οµίλου Ανδροµέδα,   η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ανταγωνισµού ενέκρινε την Diorasis (ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ&Π Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ) ως τον κατάλληλο 

αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων υπό εκποίηση στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ανταγωνισµού για την έγκριση της αγοράς των µετοχών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε και της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε από τον 

Όµιλο Ανδροµέδα. 

 

Συνεπακόλουθα και προς διευκόλυνση της έναρξης της παραπάνω διαδικασίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

ΝΗΡΕΥΣ αποφάσισε στις 04.11.2019 την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου που την αφορά (µονάδες Β. 

Εύβοιας, ιχθυογεννητικός σταθµός Κανατάδικα και λοιπά σχετικά στοιχεία) και την εισφορά του σε νέα 100% θυγατρική 

ανώνυµη εταιρεία, η οποία, ως αναφέρεται παρακάτω, συστάθηκε µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, για αυτό το 

σκοπό και στη συνέχεια αναµένεται να µεταβιβασθεί στον επενδυτή (εταιρεία ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ&Π 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας όρισε ως Ισολογισµό µετασχηµατισµού του 

κλάδου την 30.9.2019, ο δε ως άνω εταιρικός µετασχηµατισµός πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις διατάξεις του 

Ν.4601/2019 και του 4548/2018. 

 

Εν συνεχεία και µε βάση την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΝΗΡΕΥΣ που πραγµατοποιήθηκε την 

31/1/2020, ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε µε ηµεροµηνία 28.2.2020 η σχετική Συµβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης 

Κλάδου και σύστασης της 100% θυγατρικής µε την επωνυµία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην οποία και εισφέρεται ο Κλάδος µε όλα τα σχετικά δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις. 

  

Ο Κλάδος περιλαµβάνει: (α) Έξι (6) µονάδες πάχυνσης: 1. Όρµος Καλόγηρος (Β. Εύβοια), 2. Κρυφό Λιµάνι (Β. Εύβοια), 

3. Όρµος Ανεµόµυλος (Β. Εύβοια), 4. Ρόδας (Β. Εύβοια), 5 Ξερονήσι (Β. Εύβοια), 6. Όρµος Κόφινας (Β. Εύβοια) και 

(β) έναν (1) ιχθυογεννητικό σταθµό: Κανατάδικα (Β. Εύβοια).   
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Με την καταχώρηση της έγκρισης της Συµβολαιογραφικής Πράξης στο ΓΕΜΗ , η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 5 

Μαρτίου 2020 από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ξεκίνησαν και οι διοικητικές διαδικασίες φορολογικής, εργοδοτικής και εν 

γένει αδειοδοτικής υπόστασης της θυγατρικής εταιρείας. 

  

Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την από 15.02.2019 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ως άνω νέα 

εταιρεία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, πωλήθηκε στην εταιρεία ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.E. µε την 

οριστικοποίηση και εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων της από 2.8.2019 συµφωνίας που είχε καταρτισθεί µεταξύ 

τoυ Οµίλου Andromeda και της Diorasis.  

Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στη Ενότητα Α.VI  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

Β. Αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου δανεισµού µετά από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της  27ης Νοεµβρίου  2019 

 

Στα πλαίσια της από 20.6.2018 σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών µεταξύ των τραπεζών Πειραιώς, Alpha Bank, 

Eurobank και Εθνική και του αγοραστή Andromeda Seafood S.L., ο νέος µέτοχος ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει 

στην Εταιρεία το ποσό των € 30.000.000  µε σκοπό τη µείωση του δανεισµού της Εταιρείας καθώς και την κάλυψη των 

αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της 27ης Νοεµβρίου 2019 ενέκρινε τα κάτωθι δάνεια: 

 

• Οµολογιακό δάνειο € 30,0 εκ. µετατρέψιµο σε νέες µετοχές της Εταιρείας, χωρίς εξασφαλίσεις και µη 

διαπραγµατεύσιµο σε οργανωµένη αγορά (το νέο ΜΟ∆). Το νέο ΜΟ∆ εκδόθηκε µε κατάργηση του δικαιώµατος  

προτίµησης των µετόχων δεδοµένου ότι καλύφθηκε πλήρως από τον νέο µέτοχο Andromeda Seafood S.L. (το 

νέο ΜΟ∆) αµέσως µετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των µετοχών από τις πωλήτριες τράπεζες προς την 

Εταιρεία.  

 

Επίσης σε συνέχεια της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  της  27ης Νοεµβρίου 2019 και κατόπιν αιτήµατος της µετόχου 

Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας  αποφάσισε την σύναψη των ακόλουθων νέων 

δανειακών συµβάσεων µε τις δανείστριες τράπεζες  Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και 

Attica Bank τα οποία δάνεια παρατίθενται ως εξής : 

 

 

• Κοινό Εµπραγµάτως Οµολογιακό ∆άνειο €122,1 εκ.: Έγκριση για την έκδοση και σύναψη κοινού 

εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους € 122.098.953. Σκοπός του δανείου ήταν η  

αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού της Εταιρείας. 

 

• Κοινό Εµπραγµάτως Οµολογιακό ∆άνειο € 25,0 εκ.: Έγκριση για την έκδοση και σύναψη κοινού 

εµ ̟πραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους € 24.999.998. Σκοπός του δανείου ήταν η  

αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού της Εταιρείας και εν συνεχεία η κάλυψη των κεφαλαιακών 

αναγκών της. 

 

• Κοινό Εµπραγµάτως Οµολογιακό ∆άνειο € 6,1 εκ.: Έγκριση για την έκδοση και σύναψη κοινού οµολογιακού 

δανείου ύψους € 6.119.000. Το εν λόγω κοινό οµολογιακό δάνειο είχε σκοπό την κάλυψη των ταµειακών 

αναγκών της Εταιρείας. 
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Α.ΙV. ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ («Ε∆ΜΑ») 

 

 

Ο Όµιλος ορίζει ως εναλλακτικούς δείκτες µέτρησης απόδοσης κατά την έννοια των από 5.10.2015 κατευθυντηρίων 

γραµµών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο µε στοιχεία ESMA/2015/1415el 

έγγραφό της και σύµφωνα µε την ανακοίνωση οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τους ακόλουθους βασικούς 

δείκτες: 

 

1. Λειτουργικό EBITDA  

 

Το EBITDA ορίζεται ως τα κέρδη προ φόρων συν/πλην τα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα συν τις 

συνολικές αποσβέσεις. Στα επενδυτικά αποτελέσµατα περιλαµβάνονται κέρδη ή (ζηµίες) από την επανεκτίµηση παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, αποµείωση υπεραξίας και αύλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και κέρδη ή 

(ζηµίες) θυγατρικών εταιρειών/κλάδου διακρατούµενων προς πώληση. Επίσης από το ΕΒΙΤDA εξαιρούνται οι εφάπαξ 

και µη επαναλαµβανόµενες επιβαρύνσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στην συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως 

οι προβλέψεις για αποζηµιώσεις λόγω δικαστικών αγωγών, καθώς και άλλες έκτακτες προβλέψεις. Οι αναπροσαρµογές 

αυτές πραγµατοποιούνται ώστε ο εν λόγω δείκτης να είναι συγκρίσιµος και διαχρονικά συνεπής, σε συµµόρφωση και 

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που εφαρµόζονται σε σχέση µε τους ενναλακτικούς δείκτες µέτρησης απόδοσης 

(Ε∆ΜΑ). 

 

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. 

Για τον υπολογισµό της αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων σε τιµές κόστους η εταιρεία ακολουθεί τη µέθοδο του 

κυλιόµενου µέσου ετήσιου σταθµικού κόστους ανά µονάδα µέτρησης.  

 

Όπως αναφέρθηκε στην ανωτέρω ενότητα I.B « Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου» το λειτουργικό EBITDA του 

Οµίλου παρουσίασε µείωση κατά 33,3% από € 20.660 χιλ. το 2018 σε € 13.774 χιλ. το 2019. Το περιθώριο του 

λειτουργικού EBITDA µειώθηκε από 10,47 % το 2018 σε 7,19 % το 2019. 

 

 

2. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 

 

Σύµφωνα µε τις νέες συµβάσεις των Οµολογιακών ∆ανείων η Εταιρεία έχει αναλάβει ορισµένες υποχρεώσεις µεταξύ 

των οποίων συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διατήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, 

ασφαλισµένων κατά παντός κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων της, η υποβολή ελεγµένων ή  επισκοπηµένων 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, συνοδευόµενες από Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης και τη διατήρηση καθ’ όλη 

τη διάρκεια των Οµολογιακών ∆ανείων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών. 

Η συµµόρφωση µε τους συµφωνηµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, σύµφωνα µε τις νέες δανειακές συµβάσεις  έχει 

έναρξη το 2020. 
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Α.V. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  

1.Τρέχουσες Οικονοµικές Εξελίξεις στην Ελλάδα  

 

Παρά τις ανησυχίες όµως σχετικά µε τη πορεία της ελληνικής οικονοµίας και τις νέες προκλήσεις, ο Όµιλος αποδείχτηκε 

ανθεκτικός και αφοσιωµένος στην προσαρµογή του στη νέα κατάσταση. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εξέτασε τις συνθήκες 

που δηµιουργούνται στην Ελληνική και παγκόσµια οικονοµία, και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πωλήσεις σε 

ποσοστό περίπου 80% (31.12.2018: 79%) λαµβάνουν χώρα εκτός Ελλάδος, δεν αναµένει να υπάρξει σηµαντική επίπτωση 

στη δραστηριότητα και στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

2. Αποθέµατα -Βιολογικά-Αποτίµηση 

 

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου ενδέχεται να επηρεαστεί από κινδύνους που σχετίζονται µε την 

ευαισθησία των αποθεµάτων. 

 

Ο Όµιλος έχοντας ως στόχο τη διαρκή τροφοδότηση της αγοράς µε ψάρια, διατηρεί σηµαντικά ζωντανά αποθέµατα (live 

stock). Λόγω της αυξηµένης ευαισθησίας που έχουν αυτά, και παρόλο που έχει ληφθεί µέριµνα ώστε τα αποθέµατα να 

διακρατούνται στις πλέον υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες και να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας σε συνεχή βάση, 

υπάρχει πάντοτε ο πιθανός κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών στα αποθέµατα από την εµφάνιση κάποιας ασθένειας λόγω 

παθογόνων βακτηρίων. 

Παρόλο που τα αποθέµατα του Οµίλου ασφαλίζονται από µια πλειάδα κινδύνων, ενδεχόµενη βλάβη στην ποιότητα των 

αποθεµάτων θα επιδρούσε δυσµενώς στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου.  

 

Τυχόν µείωση των τιµών των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας του Οµίλου ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην 

επιχειρηµατική του δραστηριότητα, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα λειτουργίας του  

 

Οι τιµές των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας επηρεάζονται από ένα πλέγµα παραγόντων που συµβάλουν στη διαµόρφωση 

τους. Ενδεικτικά, τα προηγούµενα χρόνια παρατηρήθηκε µικρή αύξηση της παραγωγής λαβρακίων και τσιπούρας στην 

Ελλάδα, προϊόντα στα οποία ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά καιρούς υπερπροσφορά και εποµένως να µειωθούν οι τιµές 

διάθεσης. Επίσης, η αύξηση της παραγωγής από Τούρκους παραγωγούς, οι οποίοι απευθύνονται στην ίδια αγορά µε 

χαµηλότερη τιµή µπορεί να οδηγήσει σε διάθεση των προϊόντων σε χαµηλές τιµές.  

 

∆εδοµένου ότι η παραγωγή των ψαριών προγραµµατίζεται αρκετούς µήνες πριν από τη διάθεση των τελικών προϊόντων, 

καθώς η διαδικασία ανάπτυξης των ψαριών προκειµένου να φθάσουν σε µέσο εµπορεύσιµο µέγεθος διαρκεί περίπου 18 

µήνες και η µακροπρόθεσµη προσπάθεια πρόβλεψης των τιµών των ψαριών είναι εξαιρετικά δυσχερής, ο Όµιλος 

αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο πτώσης των τιµών πώλησης της παραγωγής του. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση µείωσης 

τιµών ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσµενώς η οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

 

Ο Όµιλος υπόκειται στον κίνδυνο µείωσης της συνολικής αξίας των αποθεµάτων ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς η 

αποτίµηση αυτών εξαρτάται και από τις εύλογες αξίες (τιµές αγοράς) αυτών. 

 

Η διαµόρφωση των τιµών αγοράς των ψαριών επηρεάζει και την αποτίµηση των βιολογικών αποθεµάτων σε εύλογες αξίες. 

Εποµένως σε περίπτωση µείωση των τιµών αγοράς, ενδέχεται να προκύψει µείωση της συνολικής αξίας των βιολογικών 

αποθεµάτων επιδρώντας αντίστοιχα στα αποτελέσµατα της χρήσεως.  

 

Η αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε παραδοχές, εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης, 

σχετικά µε τις εύλογες αξίες αυτών.  
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3. Πελάτες-Πιστώσεις-Πελατών 

 

Ο κίνδυνος επισφάλειας από εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου περιορίζεται σηµαντικά λόγω της  µεγάλης διασποράς 

του πελατολογίου. 

 

Τα υπόλοιπα των πελατών της ιχθυοκαλλιέργειας είναι ασφαλισµένα στην πλειοψηφία µέσω ασφαλιστηρίου συµβολαίου 

πιστώσεων απαιτήσεων το οποίο εξασφαλίζει το 80% του οφειλόµενου ποσού σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής. 

 

Επίσης η αυστηρή πολιτική ελέγχου πιστώσεων που εφαρµόζει ο Όµιλος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επισφαλειών. 

 

4. Προσωπικό  

 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου στηρίζεται σε οµάδα έµπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν πλήρη γνώση του 

αντικειµένου και των συνθηκών της αγοράς συµβάλλοντας στην εύρυθµη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των 

εργασιών του. 

 

Οι σχέσεις των ∆ιοικούντων µε το εργαζόµενο προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα. 

Ως αποτέλεσµα οι δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν εργασιακά θέµατα είναι αµελητέες σε σχέση µε τον αριθµό των 

απασχολουµένων. 

 

5. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  

 

Η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο είναι περιορισµένη διότι οι συναλλαγές στην πλειοψηφία τους πραγµατοποιούνται 

σε Ευρώ.  

 

Α.VI  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 

1. Έγκριση διάσπασης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε απόσχιση κλάδου και σύσταση νέας Εταιρείας 

  

  
Εντός του Μαρτίου του 2020 ολοκληρώθηκε η διάσπαση της Εταιρείας  δι΄ απόσχισης του Κλάδου παραγωγής γόνου 

και ιχθύων Β. Εύβοιας µε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας κατά 100% θυγατρικής, µε την 

επωνυµία  «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 

διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε», µε ΓΕΜΗ 153052801000 , σύµφωνα µε το 

άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 προς το σκοπό της υλοποίησης της 

συµφωνηθείσας συναλλαγής και των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί δυνάµει της υπ'αρίθµ. πρωτ. Μ 9110/15.2.2019 

Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού για την ολοκλήρωση εξαγοράς των µετοχών των εταιρειών 

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και ΜDC Industry Holding 

Company L.L.C., µετόχων της εταιρείας Αndromeda Seafood Limited. 
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2.Πώληση της, κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας "Ιχθυοκαλλιέργειες Βόρειας Εύβοιας", στην εταιρεία 

Philosofish (πρώην Μπιτσάκος) έναντι € 22,6 εκ.  

 

Στις 21/4/2020 ολοκληρώθηκε η πώληση και µεταβίβαση του 100% των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ στην PHILOSOFISH Α.Ε (πρώην ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.) . Το τελικό 

τίµηµα της πώλησης του συνόλου των 25.622.993 µετοχών διαµορφώθηκε στο ποσό των €22.596.119 δεδοµένου ότι το 

αρχικό εκτιµώµενο τίµηµα των €25.500.000 µειώθηκε κατά  €2.903.880,86 λόγω αναπροσαρµογής της αξίας της 

βιοµάζας ιχθυοπληθυσµού, σύµφωνα µε τους όρους της από 2/8/2019 σύµβασης. Από το παραπάνω ποσό € 938.845 έχει 

αναγνωριστεί στην τρέχουσα κατάσταση αποτελεσµάτων.  

3. Ενέργειες της Εταιρείας και Ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης 

Στις 17.12.2019 υπεβλήθη, σύµφωνα µε το Ν. 3461/2006, ∆ηµόσια Πρόταση από την  «ANDROMEDA SEAFOOD 

SOCIEDAD LIMITADA», η οποία είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου Ανδροµέδα για την απόκτηση του συνόλου των 

κοινών ονοµαστικών, άυλων µετά ψήφου µετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε κατά την 27.11.2019 

(ηµεροµηνία κατά την οποία ο κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της ∆ηµόσιας Πρότασης), ήτοι 75.447.653 µετοχές 

της Εταιρείας ή 25,66% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

Η «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA», όρισε ανεξάρτητο αποτιµητή για τον προσδιορισµό του 

εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγµατος σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόµου, και η οποία δηµοσιοποιήθηκε 

σύµφωνα µε το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόµου.  

 

Eν συνεχεία και σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 24 Απριλίου 2020, η ∆ηµόσια αποδοχή που 

είχε ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου, έληξε στις 22 Απριλίου 2020 όπου η «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD 

LIMITADA» απέκτησε εξωχρηµατηστηριακά συνολικά 61.257.598 µετοχές ή 20,83% του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Εταιρείας αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό της σε 95,59% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και 

των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

Εν συνεχεία στις 27.05.2020 το ∆.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από 30.04.2020 έγγραφο αίτηµα της 

«ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA», σχετικά µε το δικαίωµα εξαγοράς των 12.384.984 υπολοίπων 

των µετοχών της ΝΗΡΕΥΣ έναντι € 0,23 τις οποίες µετοχές δεν απέκτησε µέσω της υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης, 

αυξάνοντας το ποσοστό της, στην συνέχεια, στο 100% στις 18.06.2020. 

 

Η ηµεροµηνία παύσης της διαπραγµάτευσης των Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 12.06.2020 ενώ στις 

22.06.2020 και σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της από 19 Ιουνίου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία 

υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηµα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονοµαστικών, άυλων, µετά ψήφου 

µετοχών της, ήτοι µετοχών 294.016.812, ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστης από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 

13.7.2020 αποφάσισε τη διαγραφή των µετοχών της εταιρείας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, σύµφωνα µε το άρθρο 17, 

παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήµατος της Εταιρείας. 

 

Επιπροσθέτως σηµειώνεται ότι  η «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» σχεδιάζει την ενοποίηση και 

τον εξορθολογισµό ως φυσική απόρροια της συγχώνευσης των ΝΗΡΕΑ, ΣΕΛΟΝΤΑ και Καλλιέργειες Υδρόβιων 

Οργανισµών Α.Ε.  
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4.Καταιγίδα «Γκλόρια» πλήττει την Ισπανική Θυγατρική Predomar τον Ιανουάριο 2020 

 

Tον Ιανουάριο του 2020 συνέβη βιβλική καταστροφή από την καταιγίδα «Γκλόρια», µε καταστροφικές συνέπειες 

καταστρέφοντας εκτάσεις από τις πληµµύρες. 

 

Η επίδραση από το παραπάνω γεγονός ήταν η καταστροφή περίπου 1.000-1.100 τόνων ψαριών αντιπροσωπεύοντας 

περίπου το 60% των ψαριών που είχε η Ισπανική θυγατρική του Οµίλου, Predomar, στις εγκαταστάσεις της στον 

εξωτερικό συνεργάτη επεξεργασίας ψαριών (φασόν). Η παραπάνω απώλεια δεν έχει σηµαντική επίδραση στα 

αποτελέσµατα της θυγατρικής εταιρείας και του Οµίλου δεδοµένου ότι η ζηµία καλύπτεται επαρκώς από ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ιχθυοπληθυσµού. 

 

 

5. Παγκόσµιας πανδηµίας Covid-19  

 

Στις αρχές του 2020, η ραγδαία εξάπλωση της αναπνευστικής πανδηµίας που προκλήθηκε από τον κορονοϊό (Covid-19) 

επέφερε αρνητικές οικονοµικές συνέπειες σε όλο τον κόσµο και στην Ελλάδα. 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 από τις αρχές του έτους 2020,  έχει οδηγήσει σε 

αυξηµένους ταξιδιωτικούς περιορισµούς, ενώ έχει προκαλέσει διατάραξη και διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.  

 

Αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των θυγατρικών της, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 

από την επιδηµία και ο Όµιλος 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. 

 

Οι πωλήσεις εντός του πρώτου εξαµήνου του 2020 σηµείωσαν µείωση της τάξεως του 15% σε σχέση µε τις αναµενόµενες 

. Η αρνητική εξέλιξη των πωλήσεων οφείλεται στο ότι όλες οι αγορές έκλεισαν τον κλάδο της εστίασης σε συνθήκες 

«lockdown». Παρόλο που το λιανικό εµπόριο παρουσίασε αύξηση, η αύξηση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αντισταθµίσει 

τη µείωση στην χονδρική πώληση. 

 

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 του Οµίλου αλλά η ∆ιοίκηση 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, 

όπως αναφέρεται και στη Σηµείωση 2.2. Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του «lockdown» αποπλήρωσε ποσό µέρους 

δανείου 20 εκ. το οποίο επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της Εταιρείας για την εκπλήρωσει των υποχρώσεων της. 

 

 

Α.VII ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2020 

 

O Covid-19 και τα µέτρα για την καταπολέµηση αυτής της παγκόσµιας πανδηµίας είχαν µεγάλο αντίκτυπο τόσο στον 

κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας  όσο και στον Όµιλο. Οι πωλήσεις εντός του πρώτου εξαµήνου του 2020 σηµείωσαν µείωση 

της τάξεως του 15% σε σχέση µε τις αναµενόµενες . Η αρνητική εξέλιξη των πωλήσεων οφείλεται στο ότι όλες οι αγορές 

έκλεισαν τον κλάδο της εστίασης σε συνθήκες «lockdown». Παρόλο που το λιανικό εµπόριο παρουσίασε αύξηση, η 

αύξηση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αντισταθµίσει τη µείωση στην χονδρική πώληση.  
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Το περιβάλλον είναι πολύ ασταθές και απρόβλεπτο. Οι ελληνικές εταιρείες της ιχθυοκαλλιέργειας δέχονται, πολύ 

σοβαρές ανταγωνιστικές πιέσεις από τις τουρκικές εταιρείες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει µε υψηλούς 

ρυθµούς την παραγωγή τους. Παρά το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, ο Όµιλος αναζητά νέες ευκαιρίες και  αγορές 

προσαρµόζοντας την προσφορά των προϊόντων του στα συνεχώς µεταβαλλόµενα πρότυπα ζήτησης της αγοράς. 

 

 

Α.VIΙI ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

  

Η Εταιρεία διαθέτει 60 υποκαταστήµατα εντός Ελλάδος και ένα στην Ιταλία.  

 

Α.IX ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ  

 

Ι. Συνδεδεµένα Μέρη και Συναλλαγές  

 

 

 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές, µε τα συνδεδεµένα µέρη : 

 

 

ΙΙ. Συναλλαγές και Αµοιβές  Μελών ∆ιοικήσεως και ∆ιευθυντικών Στελεχών 

 

Ε∆ΡΑ

31.12.2019 31.12.2018

PREDOMAR S.L. ΙΣΠΑΝΙΑ 100% 100%

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε ΕΛΛΑ∆Α 100% 100%

KEGO AGRI A.E. ΕΛΛΑ∆Α 100% 100%

NIREUS INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% 100%

NIREUS GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100% 100%

Όµιλος ANDOMEDA SEAFOOD S.L. ΙΣΠΑΝΙΑ

Όµιλος SELONDA S.A. ΕΛΛΑ∆Α

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ %

Συνδεδεµένη

Συνδεδεµένη

 
Συναλλαγές εντός της χρήσης

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (Οµίλου Νηρέα) -             -                2.865.039        3.996.765     
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  (µεταξύ Οµίλου 
Νηρέα - Οµίλου Ανδροµέδα) 283.434       -                118.659           -              

Λοιπά έσοδα -             -                55.899            54.000          

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (Οµίλου Νηρέα) -             -                4.079.102        3.288.783     

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (µεταξύ Οµίλου Νηρέα 

- Οµίλου Ανδροµέδα) 5.266          -                5.266              -              
Αγορά παγίων -             -                1.638.672        2.379.677     

Αµοιβές ∆Σ και µισθοδοσία 2.817.434    2.310.774       2.105.145        1.767.772     

Έσοδα Tόκων -             48.214            -                 48.187          
Έξοδα τόκων και συναφή έξοδα  (µεταξύ Οµίλου 
Νηρέα - Οµίλου Ανδροµέδα) 43.750        -                43.750            

Έξοδα τόκων και συναφή έξοδα -             6.808.339       -                 6.793.025     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συναλλαγές και αµοιβές µελών ∆ιοικήσεως και 
διευθυντικών στελεχών

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μισθοί, εργασιακές παροχές και αµοιβές µελών ∆.Σ. 1.657.927       1.339.713       1.498.756       1.147.683       

Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών 1.159.507       971.061         606.389         620.089         

2.817.434    2.310.774    2.105.145    1.767.772    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Β. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4308/2014, 4403/2016 & 4548/2018. 

 

 
 

Β.1.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

Β.1.1 ΠΡΟΦΙΛ 
 

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. είναι η µητρική Εταιρεία ενός καθετοποιηµένου Οµίλου, ο οποίος έχει ως 

κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων του την ιχθυοκαλλιέργεια. 

Η µητρική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στην Χίο, όπου και ξεκίνησε τη λειτουργία της πρώτης θαλάσσιας µονάδας της. 

Στα 30 χρόνια λειτουργίας της, και µέσα από συνεχή ανάπτυξη, εξαγορές και συγχωνεύσεις η ΝΗΡΕΥΣ κατέκτησε την 

πρώτη θέση παγκοσµίως στην παραγωγή και εµπορία των µεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ ταυτόχρονα 

συγκαταλέγεται µεταξύ των 10 µεγαλύτερων εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. 

Κατέχει επίσης σηµαντική θέση στην παγκόσµια αγορά ιχθυοκαλλιέργειας.  

Την 31.12.2019 οι µετοχές της Εταιρείας ήταν εισηγµένες στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών από το 1995, 

ενώ επίσης έχουν εισαχθεί από το 2009 προς διαπραγµάτευση οι οµολογίες του µετατρέψιµου σε µετοχές οµολογιακού 

δανείου της ΝΗΡΕΥΣ που είχε εκδοθεί το 2007. 

Με έδρα τον ∆ήµο Κρωπίας Αττικής, ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στην 

Ισπανία, εµπορεύεται τα προϊόντα του σε περισσότερες από 35 χώρες στον κόσµο και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά 

για όλα τα προϊόντα του (ψάρια, γόνο και ιχθυοτροφές). 

Πελάτες του είναι οι µεγαλύτερες αλυσίδες Super Market, χονδρέµποροι και µεταποιητές σε Ευρώπη και Αµερική. 

Επίσης η ΝΗΡΕΥΣ έχει ως πελάτες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, οι οποίες µπορούν να εξυπηρετηθούν στο σύνολο των 

λειτουργιών τους, αγοράζοντας τροφές, γόνο άριστης ποιότητας, καθώς και εξοπλισµό υψηλών προδιαγραφών. 

Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι καθετοποιηµένος στην παραγωγή και στις πωλήσεις προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, έχοντας 

ένα ευρύ αντικείµενο συναφών ή συµπληρωµατικών µεταξύ τους δραστηριοτήτων, καλύπτοντας όλη την αλυσίδα αξίας 

µε την παραγωγή ιχθυοτροφών, γεννητόρων, γόνου, ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι, κρανιός, φαγκρί), επεξεργασµένων 

προϊόντων και εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας, στους εξής βασικούς τοµείς δραστηριοτήτων: i. ∆ραστηριότητα 

Ιχθυοκαλλιέργειας, ii. ∆ραστηριότητα Ιχθυοτροφών, iii. ∆ραστηριότητα Κτηνοπτηνοτροφίας και iv. Λοιποί Τοµείς, ενώ 

διαθέτει σήµερα παραγωγικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από ιχθυογεννητικούς σταθµούς, µονάδες προ-

πάχυνσης και πάχυνσης, συσκευαστήρια, µεταποιητήριο, εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών, µονάδα παραγωγής 

εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας και µία µονάδα παραγωγής γενετικού υλικού για τη χοιροτροφία. Επίσης, η ΝΗΡΕΥΣ 

διαθέτει ένα τµήµα έρευνας και ανάπτυξης. 

 

Ακολουθούν πληροφορίες για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις που διαθέτει η ΝΗΡΕΥΣ και οι λοιπές εταιρείες του 

Οµίλου της και την δυναµικότητα των εγκαταστάσεων αυτών, ανά επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 

Ι. ∆ραστηριότητα Ιχθυοκαλλιέργειας: Η Εταιρεία έχει σε ενεργή εκµετάλλευση, επαρκείς σε αριθµό µονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας για την εξυπηρέτηση των αγορών της, σύµφωνα µε το µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό της. 

Ειδικότερα, η ΝΗΡΕΥΣ και οι ενοποιούµενες εταιρείες του Οµίλου διέθεταν έως την 31.12.2019 ετήσια παραγωγική 

δυναµικότητα άνω των 36.000 τόνων ψαριών και 167 εκατοµµυρίων τεµαχίων γόνου για µεσογειακά είδη ψαριών στις 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τους στην Ελλάδα και Ισπανία, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν στην Ελλάδα: 29 µονάδες 

πάχυνσης, 4 ιχθυογεννητικούς σταθµούς, 2 µονάδες προπάχυνσης, 6 συσκευαστήρια, 1 µεταποιητήριο, 2 κέντρα logistics, 

1 κέντρο έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα 2 εργοστάσια ιχθυοτροφών. Επίσης στην Ισπανία 1 µονάδα προπάχυνσης. 

Επιπρόσθετα, ο Όµιλός διαχειρίστηκε µέσω συνεργασιών, οκτώ επιπλέον µονάδες πάχυνσης  στην Ελλάδα µέχρι τις 

αρχές Οκτωβρίου 2019 και στη συνέχεια 7 µονάδες πάχυνσης και µία µονάδα πάχυνσης στην Ισπανία, ένα νέο σταθµό 
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προπάχυνσης στην περιοχή της Ν.Ευβοίας, πέντε  συσκευαστήρια σε Ελλάδα και ένα στην Ισπανία, καθώς και ένα 

κέντρο Logistics στο Μιλάνο Ιταλίας. 

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής γόνου, πάχυνσης και συσκευασίας ψαριών στην Ελλάδα, βρίσκονται συγκεντρωµένες στον 

Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στην Ηγουµενίτσα, στην Εύβοια, στη Χίο και, σε µικρότερη έκταση, στη Φωκίδα και την 

Αργολίδα. Το µεταποιητήριο βρίσκεται στο Κορωπί, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των Ελλήνων πελατών. 

Τα κέντρα logistics βρίσκονται στην Πάτρα, το Κορωπί, και το Μιλάνο της Ιταλίας. 

Η γεωγραφική διασπορά των µονάδων αποτελεί στρατηγική επιλογή του Οµίλου, ούτως ώστε να διασφαλίζει την 

παραγωγή από διάφορους παράγοντες ρίσκου, όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίµα, ρύπανση, κ.λπ.). 

 

II. ∆ραστηριότητα Ιχθυοτροφών: Η Εταιρεία διαθέτει δύο ιδιόκτητα εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών µε συνολική 

ετήσια δυναµικότητα 90.000 τόνους. Το ένα εργοστάσιο ιχθυοτροφών βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο συνολικής έκτασης 22.000 τ.µ., όπου έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 6.942 τ.µ. περίπου. 

Το δεύτερο εργοστάσιο ιχθυοτροφών βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Νέας Αρτάκης, Ευβοίας σε ιδιόκτητο ακίνητο έκτασης 

19.618 τ.µ. όπου έχουν ανεγερθεί εγκαταστάσεις 9.009 τ.µ. περίπου. Στις εγκαταστάσεις των δύο εργοστασίων 

περιλαµβάνονται και γραφεία. 

 

Yπενθυµίζεται ότι η εταιρεία εώς την ηµεροµηνία του Ισολογισµού βρίσκεται σε διαδικασία απόσχισης κλάδου και 

πώλησής του σε επενδυτή δυνάµει των παρακάτω :  

-Της από Ιούνιο 2018  συµφωνίας µεταξύ των Τραπεζών και της Amerra Capital Management LLC, MDC Industry 

Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L. για εξαγορά πλειοψηφικών πακέτων των εταιρειών Νηρεύς 

Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Νηρεύς) και της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε η οποία έλαβε στις 15 Φεβρουαρίου 2019 την απαιτούµενη 

έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού υπό την αίρεση ολοκλήρωσης συγκεκριµένων διαρθρωτικών 

µέτρων που αφορούν στην εξεύρεση αγοραστή για την εκποίηση: (α) ιχθυοτροφείων που παράγουν τουλάχιστον 10.000 

τόνους µεσογειακών ειδών ετησίως µαζί µε τα σχετικά συσκευαστήρια ιδίας δυναµικότητας και (β) εκκολαπτηρίων που 

παράγουν τουλάχιστον 50 εκατοµµύρια τεµάχια γόνου ετησίως. 

- Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, στις 2 Αυγούστου 2019, η Andromeda Seafood S.L., υπέγραψε µε την Εταιρεία 

Μπιτσάκος Α.Ε. συµφωνία , η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού, και προβλέπει την πώληση 

των εξής εγκαταστάσεων ως προς το ΝΗΡΕΑ : 

-Φάρµες: Όρµος Καλόγηρος (Β. Εύβοια), Κρυφό Λιµάνι (Β. Εύβοια), Όρµος Ανεµόµυλος 

(Β. Εύβοια), Ρόδας (Β. Εύβοια), Ξερονήσι (Β. Εύβοια), Όρµος Κόφινας (Β. Εύβοια) 

-Εκκολαπτήρια: Κανατάδικα (Β. Εύβοια) 

 

 

III. ∆ραστηριότητα Κτηνοπτηνοτροφίας: Ο Όµιλος, και συγκεκριµένα η Εταιρεία KEGO AGRI A.E., διαθέτει µία 

σύγχρονη µονάδα παραγωγής γενετικού υλικού για τη χοιροτροφία, δυναµικότητας 140 χοιροµητέρων, η οποία βρίσκεται 

εγκατεστηµένη και λειτουργούσα εώς την ηµεροµηνία του Ισολογισµού στην περιοχή «Σωρός» της Τοπικής Κοινότητας 

Καλλιθέας, ∆ηµοτικής Ενότητας Τανάγρας, του ∆ήµου Τανάγρας, Νοµού Βοιωτίας. Η µονάδα περιλαµβάνει 

εγκαταστάσεις ξηράς περιόδου, τοκετού, απογαλακτισµού, ανάπτυξης, επιλεγµένων ζώων, πάχυνσης και κτίριο κάπρων, 

κτίρια γραφείων και συγκρότηµα βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων.  

Όσον αφορά την παραγωγή των βιταµινούχων προµιγµάτων και ισορροπιστών, αυτή πραγµατοποιείται, όπως 

προαναφέρθηκε, από την ΝΗΡΕΥΣ, για λογαριασµό όµως της KEGO AGRI A.E., στο ιδιόκτητο εργοστασιακό 

συγκρότηµα της πρώτης, το οποίο βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Νέας Αρτάκης, Ευβοίας. Η ετήσια παραγωγική δυνατότητα 

είναι 4.000 τόνοι διατροφικών συµπληρωµάτων για ζώα κτηνοτροφίας. 

 

 

 

 

 

 

 



             ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

               

18 

Β.2. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Β.2.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Β.2.1.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

Οι καταναλωτές απαιτούν τα τρόφιµα που αγοράζουν και καταναλώνουν να είναι υψηλής ποιότητας, αλλά και ασφαλή. 

Παρόλο που το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων 

και στην ποιότητά τους, η τελική ευθύνη για την εφαρµογή των κατάλληλων διαδικασιών και ελέγχων βαρύνει τη 

βιοµηχανία τροφίµων, η οποία οφείλει να επιβλέπει και να παρακολουθεί τα προϊόντα που παράγει, από τις πρώτες ύλες 

µέχρι το τελικό προϊόν, αναπτύσσοντας συστήµατα ελέγχου που διασφαλίζουν ένα σταθερά ασφαλές και ποιοτικό προϊόν. 

Για να εντοπίσει τα κρίσιµα σηµεία που καθορίζουν τα θέµατα υγείας και ασφάλειας των προϊόντων που παράγει, ο 

Όµιλος χρησιµοποιεί την Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP – Hazards and Critical Control 

Points). Σε αντίθεση µε τις προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας που επικεντρώνονται στο τελικό προϊόν, η 

προσέγγιση κατά HACCP, επιτρέπει την προληπτική δράση, εντοπίζοντας τα κρίσιµα σηµεία σε όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, το θέµα αφορά σηµαντικά και το σύνολο των ενδιαφεροµένων µερών του Οµίλου. 

 

Ανάλογα µε την αγορά που καλείται να εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο το κάθε συσκευαστήριο, επιλέγεται από την 

Εταιρεία κατά πόσο θα πιστοποιηθούν οι διαδικασίες που ακολουθεί µε βάση διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα για την 

ασφάλεια τροφίµων. Για το λόγο αυτό συσκευαστήρια είναι πιστοποιηµένα µε το πρότυπο BRC,ενώ σε όλα τα 

συσκευαστήρια της Εταιρείας ακολουθούνται οι ίδιες οδηγίες εργασίας και εφαρµόζονται τα µέτρα ελέγχου που έχει 

θεσµοθετήσει η Εταιρεία. 

 

 

Β.2.1.2 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ 

 

Η καλή διαβίωση και η υγεία των ψαριών είναι ζωτικής σηµασίας για κάθε eταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο από ηθική 

όσο και οικονοµική άποψη. Η διαχείριση του θέµατος έχει σηµαντικές επιδράσεις στα δύο πρώτα στάδια της αλυσίδας 

αξίας, δηλαδή στις ιχθυοτροφές και την καλλιέργεια ψαριών, αλλά και στο τελευταίο στάδιο του πελάτη. Συγκεκριµένα, 

η καλή υγεία των ψαριών συνηγορεί σηµαντικά στoν υψηλό βαθµό επιβίωσής τους, ενώ αποτελεί βασικό παράγοντα για 

την αντιµετώπιση ιών ή ασθενειών. Η εµφάνιση µίας ασθένειας σε µια οµάδα ενός ιχθυοπληθυσµού και η µη έγκαιρη 

αντιµετώπιση, µε τη χρήση ορθών πρακτικών διαχείρισης, µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις, 

να υποβαθµίσει τη διαβίωση του συνόλου του ιχθυοπληθυσµού, αλλά και να επιφέρει ακόµη και µείωση της ποιότητας 

του παραγόµενου προϊόντος. Επίσης, επηρεάζει, µεταξύ άλλων σηµαντικές παραµέτρους που σχετίζονται µε την αλυσίδα 

αξίας όπως την τιµή, την αντίληψη των καταναλωτών για την ποιότητα των τροφίµων και κατ’ επέκταση τις αγοραστικές 

τους αποφάσεις. Σηµαντική είναι και η επίδραση των αποτελεσµάτων της προστασίας της καλής υγείας και διαβίωσης 

των ψαριών στους εργαζοµένους, τους µετόχους, τους επενδυτές, καθώς και στην γενικότερη Επιστηµονική κοινότητα 

και σ’ ένα ευρύτερο σύνολο κοινωνικών φορέων. Οι δράσεις για τη βελτίωση του συγκεκριµένου στόχου έχουν τη βάση 

τους σ’ όλη την παραγωγική αλυσίδα, αλλά και στις στενές σχέσεις συνεργασίας µε τους προµηθευτές και το σύνολο της 

ερευνητικής και πανεπιστηµιακής κοινότητας, µε σκοπό την ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών, εφαρµογών και 

προϊόντων που να διασφαλίζουν και να προάγουν την καλή υγεία και διαβίωση των ψαριών. 
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Β.2.1.3 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ: Με τον όρο “βιώσιµες ιχθυοτροφές” εννοούµε τις ιχθυοτροφές που συντίθενται από 

πρώτες ύλες που είναι φυσικά ή σύνθετα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, παράγονται µε ορθή και αειφόρο 

γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική πρακτική και δεν άπτονται του ανθρώπινου ενδιαφέροντος για διατροφική 

χρήση. Οι βιώσιµες ιχθυοτροφές είναι ουσιαστικό θέµα, γιατί η βιωσιµότητα της υδατοκαλλιέργειας συνδέεται σε µεγάλο 

βαθµό µε τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών (ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια), αφού εκτός 

της µείωσης της διαθεσιµότητάς τους, που είναι και ο σηµαντικότερος κίνδυνος,  αναδύονται και διάφορες ενστάσεις και 

κριτικές, κατά πόσο η χρήση αλιευµάτων θα µπορούσε, δυνητικά, να αποτελέσει έτοιµη προς βρώση τροφή και όχι πρώτη 

ύλη για την παραγωγή ενδιάµεσων κρίκων της τροφικής αλυσίδας, αποτελώντας ένα θέµα υψηλού ενδιαφέροντος µε 

σηµαντικές επιδράσεις για τους µετόχους, τους προµηθευτές, τους πελάτες και τις Μ.Κ.Ο. 

 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι σηµαντικός παράγοντας, που επηρεάζει την περαιτέρω βιώσιµη ανάπτυξη της 

ιχθυοκαλλιέργειας, είναι και η εξάρτηση που έχει το εκτρεφόµενο ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας, σε σχέση µε την κατανάλωση 

/ ανάλωση του ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου ως συστατικά της τροφής του, αλλά και µε τα άγρια αλιεύµατα που 

απαιτούνται για την παραγωγή των αναλωθέντων ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων. Η µαθηµατική διατύπωση αυτής της 

εξάρτησης εκφράζεται µε τον συντελεστή FIFO (Fish in – Fish out). Σηµειώνεται ότι η απόδοση του άγριου αλιεύµατος 

σε ιχθυάλευρο και ιχθυέλαιο είναι 22,5% και 5% αντίστοιχα ήτοι από ένα κιλό άγριο αλίευµα στο τέλος παίρνουµε 225γρ 

ιχθυάλευρο και 50γρ ιχθυέλαιο. 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Για τις ιχθυοτροφές που παράγονται από τα δύο εργοστάσιά του Οµίλου χρησιµοποιούνται πρώτες 

ύλες συγκεκριµένων προδιαγραφών, οι οποίες έχουν οριστεί από τον υπεύθυνο σύνθεσης Ιχθυοτροφών και 

διασφαλίζονται από την ∆ιεύθυνση Ποιότητας. Οι κύριες πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στις Ιχθυοτροφές που 

προορίζονται για την εκτροφή θαλάσσιων ειδών ψαριών είναι το ιχθυάλευρο και το ιχθυέλαιο, µε υψηλή  θρεπτική αξία 

καθιστώντας τα απαραίτητα συστατικά των ιχθυοτροφών. Για την παραγωγή των συγκεκριµένων πρώτων υλών- 

ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων- των ιχθυοτροφών, χρησιµοποιούνται αλιεύµατα που δεν προορίζονται άµεσα για 

ανθρώπινη κατανάλωση (µικρό µέγεθος, πολλά κόκκαλα), έχουν µεγάλη µαζική παραγωγή και συνήθως µικρό βιολογικό 

κύκλο (αναπαράγονται σε 1-2 έτη). Αλιεύονται σε περιοχές του πλανήτη στις οποίες εφαρµόζεται ορθή αλιευτική 

πολιτική. Επίσης, η διατροφή των ψαριών µας µε ιχθυοτροφές συγκεκριµένων προδιαγραφών λαµβάνεται σοβαρά υπόψη 

και από τους πελάτες µας (αλυσίδες super market, εστιατόρια, τελικοί καταναλωτές). Ορισµένοι δε από αυτούς, το θέτουν 

ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη συνεργασίας µε τον Όµιλό µας. Εποµένως, η τυχόν µη ορθή διαχείριση του 

ουσιαστικού αυτού θέµατος θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα στάδια των ιχθυοτροφών, της καλλιέργειας και των 

πελατών της αλυσίδας αξίας µας, ενώ επιπλέον έχει σηµαντικές επιδράσεις στους προµηθευτές και στις σχέσεις της 

Εταιρείας µε ΜΚΟ. 

 

 

Β.2.1.4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει ότι οι άριστες εταιρείες κρίνονται, όχι µόνο βάσει των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων ή της 

ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά και βάσει της προσφοράς τους προς τα κοινωνικά 

σύνολα στα οποία δραστηριοποιούνται, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να απωλέσουν την «κοινωνική άδεια λειτουργίας» 

(social license to operate), δηλαδή της εµπιστοσύνης που απολαµβάνουν από τις τοπικές κοινωνίες για τη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων τους.  Η δηµιουργία αξίας στις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί µόνιµο κεφάλαιο στη διαµόρφωση της 

στρατηγικής της ΕΚΕ του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ και των εργαζοµένων του. Η διαχείρισή του θέµατος επηρεάζει άµεσα 

κυρίως τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούµαστε. Επίσης, αναγνωρίζονται επιδράσεις σε 

διάφορες φάσεις της αλυσίδας αξίας του Οµίλου, όπως οι ιχθυοτροφές, η καλλιέργεια και η επεξεργασία. 

 

 

 



             ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

               

20 

Β.2.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών δέουσας 

επιµέλειας) 

 

Β.2.2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

Η καθετοποίηση της παραγωγής, έχει επιτρέψει στην Εταιρεία να αναπτύξει διαδικασίες ελέγχων που εφαρµόζονται σε 

όλα τα στάδια παραγωγής, από τους γεννήτορες µέχρι το τελικό προϊόν, τόσο στις πρώτες ύλες, όσο και στα ενδιάµεσα 

και τελικά προϊόντα. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ποιότητας, συντάσσει σε ετήσια βάση προϋπολογισµό για τον έλεγχο 

των πρώτων υλών, των ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων. Επίσης, η Εταιρεία, υπό την διαχείριση της ∆/νσης Ποιότητας 

λειτουργεί 3 εργαστήρια για τον έλεγχο των προϊόντων, ένα για τον έλεγχο των νωπών αλιευµάτων και δυο για τον έλεγχο 

των τροφών. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει τον τακτικό έλεγχο των παραγόµενων προϊόντων. Παράλληλα στα πλαίσια 

των αυτοελέγχων έχει στήσει και συντηρεί µακροχρόνια σχέση µε εξειδικευµένα εργαστήρια ελέγχου για σειρά 

παραµέτρων όπως έλεγχοι για παρουσία βαρέων µετάλλων, διοξινών και άλλων επιµολυντών και καταλοίπων. Πιο 

εξειδικευµένες αναλύσεις σε ενδιάµεσα και σε τελικά προϊόντα πραγµατοποιούνται συστηµατικά στους ακόλουθους 

Φορείς: Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πατρών, ∆ηµόκριτος και άλλα µεγάλα ιδιωτικά διαπιστευµένα 

εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Ο Όµιλος εφαρµόζει πλήρες σύστηµα ιχνηλασιµότητας, µε προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, ικανοποιώντας 

αυστηρά διεθνή πρότυπα και κατ΄επέκταση τις ανάγκες των πελατών του διεθνώς. ∆ιασφαλίζει την ποιότητα των 

προϊόντων εφαρµόζοντας συγκεκριµένες πολιτικές και συστήµατα όπως:  

 

► Τη µη χρησιµοποίηση γενετικά τροποποιηµένων α΄ υλών 

► Το συνεχή έλεγχο της διαδικασίας εκτροφής 

► Τους συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής γόνου, ιχθυοτροφών, και τελικών 

προϊόντων 

► Την παρακολούθηση του περιβάλλοντος µέσα από ενδελεχείς ελέγχους και µετρήσεις 

► Το πλήρες σύστηµα ιχνηλασιµότητας 

 

Η ιχνηλασιµότητα εφαρµόζεται στην παραγωγή τροφίµων συµπεριλαµβανοµένης της εκτροφής  ψαριών και διακίνησης 

αλιευµάτων και η οποία απαιτεί την καταγραφή πληροφοριών  σε όλα τα στάδια της παραγωγής του προϊόντος, όπως 

είναι η γέννησή του,  η ανάπτυξή του µέχρι το εµπορεύσιµο µέγεθος µέσα στη θάλασσα, η διατροφή του, η συσκευασία 

του και η αποστολή του στο τελικό σηµείο πώλησης. Με αυτό τον τρόπο είµαστε σε θέση να µπορούµε να γνωρίζουµε 

για κάθε ψάρι µας την ”ιστορία“ του µέχρι το σηµείο που το προµηθεύεται ο καταναλωτής και µπορούµε να εγγυηθούµε 

µία ασφαλή και υψηλής διατροφικής αξίας τροφή. 

Στόχοι του Οµίλου ως προς την Ποιότητα και την Ασφάλεια Τροφίµων και Τροφών, οι οποίοι επαναξιολογούνται σε 

ετήσια βάση και επαναπροσδιορίζονται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων είναι οι ακόλουθοι: 

 

 

► Η περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά αειφόρος παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. 

► Η συµµόρφωση µε τις νοµικές κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή των 

παραγόµενων προϊόντων. 

► Η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών από τον Όµιλο στους πελάτες του. 

► Η χρήση των πλέον προηγµένων τεχνολογικά µεθόδων για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, µε σταθερό στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας και την ασφάλεια των παραγόµενων ιχθυηρών και ιχθυοτροφών. 

► Η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων, σύµφωνα µε τους κοινά αποδεκτούς όρους των συµβάσεων. 

► Η ελαχιστοποίηση µέχρι µηδενισµού των µη συµµορφώσεων. 

► Η εξασφάλιση συνθηκών που εγγυώνται την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων. 

► Η εστίαση όλων των εργαζοµένων στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους. 

► Η προσαρµογή των προµηθευτών στις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές και στους προκαθορισµένους χρόνους 

παράδοσης των προϊόντων που θέτει ο Όµιλος. 
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► Η παραγωγή τροφών που δεν µεταφέρουν φυσικούς, χηµικούς, βιολογικούς κινδύνους, στους εκτρεφόµενους 

οργανισµούς οι οποίοι προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

► Η προµήθεια και χρήση Α’ υλών ιχθυοτροφών οι οποίες προέρχονται από αειφόρες παραγωγικές διαδικασίες, µε 

έµφαση σε αυτές που προέρχονται από το θαλάσσιο περιβάλλον. Σταδιακή µείωση της χρήσης Α’ υλών που 

χρησιµοποιούνται άµεσα για τη διατροφή του ανθρώπου. 

► Η παραγωγή µη γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων καθώς και η χρήση µη γεννητικά τροποποιηµένων πρώτων 

υλών στις ιχθυοτροφές. 

 

 

Β.2.2.2 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους του Οµίλου και µέρος της συνολικής προσπάθειας για εφαρµογή µίας βιώσιµης 

αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί η χρήση βέλτιστων πρακτικών για την καλή υγεία και διαβίωση (welfare) του 

ιχθυοπληθυσµού. Ο συνολικός έλεγχος και η ευθύνη της διασφάλισης της καλή υγείας και διαβίωσης των ψαριών ανήκει 

στη ∆/νση Ιχθυοπαθολογίας. 

Η χρήση της τεχνολογίας, η συνεχής επιµόρφωση των στελεχών της, ο εµπλουτισµός του δυναµικού της µε 

εξειδικευµένους επιστήµονες/ ιχθυοπαθολόγους, ο εκσυγχρονισµός των µέσων τόσο στη βασική εργαστηριακή µονάδα 

του Οµίλου, όσο και στα διάφορα παραγωγικά σηµεία, καθώς και η δηµιουργία ειδικών οµάδων που έχουν ως αντικείµενο 

τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και διατήρηση της υγείας των ψαριών σε υψηλά επίπεδα, έχει αποδειχθεί 

καταλύτης στην επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου. 

Γενικότερα, ο συγκεκριµένος στόχος είναι πολυσύνθετος και η επίτευξη βελτίωσης της υφιστάµενης κατάστασης 

επηρεάζεται σηµαντικά τόσο από εξωτερικούς παράγοντες –περιβαλλοντικούς και µη- όσο και από παράγοντες που 

δύναται να ελεγχθούν από τον ίδια τον Όµιλο. Οι ενέργειες που σχεδιάζονται έχουν ως κατεύθυνση να επιδράσουν και 

τις δύο οµάδες παραγόντων που επηρεάζουν την καλή υγεία και διαβίωση των ψαριών. Περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά µε το θέµα µπορεί κανείς να βρει στην επερχόµενη Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης για το οικονοµικό έτος 2018. 

 

Ευθύνες: Αναγνωρίζοντας όλους αυτούς τους παράγοντες και την επίδρασή τους στην καλή υγεία και διαβίωση των 

ψαριών, ο Όµιλος έχει δηµιουργήσει ειδικές εξειδικευµένες οµάδες επιστηµόνων για την πρόληψη και αντιµετώπιση των 

διαφόρων ασθενειών. Συνδυαστικά λειτουργούν επίσης οµάδες που στοχεύουν στη µείωση της παρουσίας στο 

παραγωγικό περιβάλλον των παραπάνω παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στη κατάσταση της υγείας και ευζωϊας των 

ψαριών 

 

Συγκεκριµένες ενέργειες: Ιδιαίτερης σηµασίας είναι οι ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται για την καταπολέµηση 

διαφόρων ασθενειών σε συνεργασία µε κορυφαία ερευνητικά ιδρύµατα καθώς και η χρήση εξωτερικής βοήθειας και 

επιπρόσθετων εργαστηριακών ελέγχων που διεξάγονται σε συνεργαζόµενα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια όπως 

το Sterling University. 

 

Πολιτικές: Στον σχεδιασµό του Οµίλου έχουν ενσωµατωθεί και εφαρµόζονται πολιτικές και δράσεις που συνεισφέρουν 

στην καλή υγεία και διαβίωση των ψαριών όπως: 

 

► Συνθήκες παραγωγής και ανάπτυξης σε τοποθεσίες που επιλέγονται προσεκτικά µε βάση τις φυσικοχηµικές και 

περιβαλλοντικές µετρήσεις, σε αποµονωµένους κόλπους µε δυνατά ρεύµατα 

► Κλουβιά µε µικρό αριθµό ψαριών- κλωβούς µε χαµηλή ιχθυοφόρτωση/ιχθυοπυκνότητα ώστε τα ψάρια να κολυµπάνε 

ελεύθερα για άριστη υγεία και σφικτή σάρκα. (2% ψάρια, 98% νερό) 

► Ανάπτυξη που παρακολουθείται συνεχώς 

► Ισορροπηµένη διατροφή µε υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες 

► Αυστηρή αποφυγή όλων των χηµικών ουσιών, απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιηµένων πρώτων υλών 

► Ειδικά πρωτοκόλλα διαχείρισης και εκτέλεσης των παραγωγικών λειτουργιών προσαρµοσµένες στις συνθήκες της 

κάθε περιοχής µε στόχο τόσο τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών όσο και των αλληλεπιδράσεων µε το γενικότερο 

φυσικό περιβάλλον αλλά και τα άγρια 
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► Εφαρµογή καταγεγραµµένων πρακτικών ορθής πρακτικής και συµπεριφοράς από το προσωπικό για τη διασφάλιση 

ότι τα εκτρεφόµενα είδη αντιµετωπίζονται µε προσοχή και σεβασµό 

► Συνεχείς µετρήσεις των διάφορων φυσικοχηµικών παραµέτρων του θαλάσσιου χώρου της παραγωγής 

► Ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας που να διασφαλίζει τη βέλτιστη 

διαβίωση του ψαριού 

► Εφαρµογή πλάνου εµβολιασµών προσαρµοσµένο ανά παραγόµενο είδος µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, 

προκαλώντας και αξιοποιώντας τους µηχανισµούς του κάθε είδους για την καταπολέµηση µιας πιθανής λοίµωξης. 

Στα πλαίσια του προληπτικού αυτού σχεδιασµού και µε την επίβλεψη της ∆/νσης Ιχθυοπαθολογίας έγινε η 

χρησιµοποίηση νέων καινοτόµων εµβολίων µε στόχο τον έλεγχο και περιορισµό της εµφάνισης διαφόρων βακτηρίων και 

ιογενών νόσων. Ο στόχος συνεχίζει και παραµένει υψηλός για τα επόµενα χρόνια έχοντας σχεδιάσει αναλυτικό πλάνο 

δράσεων ώστε να βελτιωθεί η επιβίωση µέχρι το 2020 κατά επιπλέον 4 µονάδες. 

 

Β.2.2.3 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 

 

Βιώσιµος Στόχος: Βιώσιµος στόχος είναι για κάθε ένα κιλό άγριο αλίευµα να αποδίδεται ίση ή µεγαλύτερη ποσότητα 

εκτρεφόµενου ψαριού, ήτοι FIFO≤1. 

 

Πρόγραµµα Χρήσης Αειφόρων Ιχθυοτροφών (ΠΑΙΧΘ): Για την επίτευξη των µελλοντικών παραπάνω στόχων αλλά και 

των ήδη σηµαντικών αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα, ο Όµιλος έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα 

πρόγραµµα χρήσης αειφόρων ιχθυοτροφών (ΠΑΙΧΘ), µε σκοπό του ΠΑΙΧΘ την υιοθέτηση µίας νέας βασικής 

ιχθυοτροφής και η προσαρµογή του ζωικού κεφαλαίου -ιχθυοπληθυσµού-, αλλά και του ανθρώπινου δυναµικού στη 

χρήση της.  

 

Η νέα ιχθυοτροφή θα προέλθει από αντικατάσταση- µερική ή ολική- των συστατικών της τροφής που χρησιµοποιεί 

σήµερα, επιλέγοντας τα αντίστοιχα βιώσιµα ήτοι που  είναι αειφόρας προέλευσης, µη ανταγωνιστικά ως προς την ανάγκη 

για σίτισης ανθρώπων και  ικανοποιούν πλήρως τις διατροφικές ανάγκες ανάπτυξης των εκτρεφόµενων ψαριών 

Επιπρόσθετοι στόχοι είναι η διασφάλιση της υψηλότερης παραγωγικότητας του Οµίλου, καθώς και η βελτίωση των 

επιµέρους παραγωγικών της δεικτών (KPI’s).Για τους στόχους αυτούς, µία σειρά επιµέρους δοκιµών, σε µικρή ή 

µεγαλύτερη κλίµακα, απαιτούνται και έχουν σχεδιαστεί για τη µείωση του ρίσκου και την προσαρµογή στις ειδικές 

απαιτήσεις της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. 

Η ποιότητα των τελικών προϊόντων- ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας θα συνεχίζει να παραµείνει στο υψηλό επίπεδο που 

βρίσκεται σήµερα µε παράλληλη ενηµέρωση των τελικών καταναλωτών, αλλά και των ενδιάµεσων κρίκων της αλυσίδας 

αξίας, για τη χρήση των εναλλακτικών αειφόρων πρώτων υλών της παραγωγής ιχθυοτροφών. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα και ειδικά τα αποτελέσµατα αυτού και η εφαρµογή τους στην πράξη ήταν και  ένα από τα 

βασικά προγράµµατα του Οµίλου για τη µείωση του κόστους παραγωγής. Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται στο τέλος του 

2020 ενώ τα αποτελέσµατα αυτού αναµένονται στα επόµενα 3έτη. . Η παρακολούθηση του προγράµµατος γίνεται από 

οµάδα εξειδικευµένων στελεχών του Οµίλου, την Οµάδα ∆ιατροφής. 

 

Για την ορθή πρακτική παραγωγής ιχθυοτροφών, την υπεύθυνη χρήση πρώτων υλών από ανανεώσιµους φυσικούς πόρους 

αλλά και για την µείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων της διαδικασίας παραγωγής ιχθυοτροφών, ο Όµιλος έχει 

πιστοποιήσει και τα δύο εργοστάσια που διαθέτει µε το διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο GLOBALG.A.P. Compound 

Feed Manufacturing Standard. 

 

Ποιοτικοί και Περιβαλλοντικοί Στόχοι ΠΑΙΧΘ: Βελτίωση Χαρακτηριστικών Τελικού Προϊόντος, όπως η µείωση του 

λίπους στη σάρκα (<9%) και στην κοιλιακή χώρα και κάλυψη των απαιτήσεων του διατροφικού αιτήματος, για 

εξασφάλιση της ηµερήσιας δόσης 250mg EPA + DHA από την κατανάλωση 2-3 µερίδων εβδοµαδιαίως. Επιπλέον, είχε 

ορισθεί ως περιβαλλοντικός στόχος για το έτος 2019, η αναλογία καταναλισκόµενου – παραγόµενου ψαριού από την 

Εταιρεία να είναι 1,5 (Fish In / Fish Out = 1,5) ενώ ο στόχος που επετεύχθη είναι 1,35 ενώ για το 2020 ο στόχος παραµένει 
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να είναι 1,35 (Fish In / Fish Out = 1,35).  ( Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το θέµα µπορεί κανείς να βρει στην 

επερχόµενη Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης για το οικονοµικό έτος 2019). 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

 

Πολιτική προµηθειών πρώτων υλών: Η προµήθεια των πρώτων υλών γίνεται µόνο από εγκεκριµένους προµηθευτές του 

Οµίλου. Πιο συγκεκριµένα, όταν πρόκειται να επιλεγεί ένας νέος προµηθευτής, του αποστέλλονται οι προδιαγραφές της 

πρώτης ύλης που πρόκειται να προµηθεύσει, όπως αυτές έχουν ορισθεί από τον υπεύθυνο ιχθυοτροφών. Ο προµηθευτής 

επιστρέφει τα αποτελέσµατα των ζητούµενων αναλύσεων, καθώς και δείγµα της προσφερόµενης πρώτης ύλης, το οποίο 

ελέγχεται από ιδιόκτητα ή συνεργαζόµενα εργαστήρια για την συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές. Εφόσον η πρώτη ύλη 

είναι αποδεκτή, εν συνεχεία ζητούνται από τον προµηθευτή τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που απαιτούνται από το Σύστηµα 

Ποιότητας και Ασφάλειας της Εταιρείας (απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για κάθε φορτίο κ.α.). Τα πιστοποιητικά 

ελέγχονται από τον Ποιοτικό Έλεγχο και εφόσον είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις µας ο προµηθευτής εγγράφεται στον 

κατάλογο εγκεκριµένων προµηθευτών. Εάν κριθεί απαραίτητο, πραγµατοποιείται και έλεγχος των εγκαταστάσεών του, 

από άτοµο του Ποιοτικού Ελέγχου. 

Για την προµήθεια και την ευρύτερη συνεργασία µε τους προµηθευτές των πρώτων υλών υπάρχει καταγεγραµµένη 

διαδικασία µε τα αντίστοιχα έντυπα στο σύστηµα ποιότητας της Εταιρείας. Οι υπεύθυνες πρακτικές προµηθειών πρώτων 

υλών του Οµίλου αναλύονται περαιτέρω στην επερχόµενη Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης για το 2019. 

 

Σκοποί και στόχοι: Ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή ο πλανήτης µας είναι και 

η υπεραλίευση των ωκεανών, µέρος της οποίας χρησιµοποιείται για την παραγωγή ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων.  

 

Έτσι, ανάµεσα στους στόχους του Οµίλου είναι και η µείωση στις ιχθυοτροφές µας του ποσοστού των ιχθυαλεύρων και 

ιχθυελαίων που προέρχονται από άγρια ψάρια, αυξάνοντας αντίστοιχα το ποσοστό των πρώτων υλών που προέρχονται 

από χερσαίες καλλιέργειες, καθώς και αυτών που προέρχονται από προϊόντα που δεν προορίζονται άµεσα για ανθρώπινη 

κατανάλωση. Παράλληλα στόχος είναι τα ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια που χρησιµοποιούµε να είναι πιστοποιηµένα κατά 

IFFO RS (Global Standard for the Responsible Supply of Fish meal and Fish oil), διασφαλίζοντας ότι τα ψάρια από τα 

οποία προέρχονται αλιεύονται µε υπεύθυνες πρακτικές για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών αποθεµάτων.  

 

 

Β.2.2.4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

O Όµιλος δηµιουργεί αξία στις τοπικές κοινωνίες µε: 
 

► δωρεές προϊόντων και άλλες χορηγίες 
► την απασχόληση εργαζοµένων από τις τοπικές κοινωνίες σε πολύ µεγάλο ποσοστό επί του συνόλου των 

εργαζοµένων του Οµίλου 
► την επιλογή προµηθευτών από τις τοπικές κοινωνίες 
► πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στις εγκαταστάσεις µας 
► σταθερή και συχνή επικοινωνία µαζί τους. 

 

Στόχοι: 
 

► Ελαχιστοποίηση παραπόνων. 
► Πιο συστηµατικό καθαρισµό βυθών, λιµανιών, ακτών στις περιοχές δραστηριοποίησης. 

► Σταδιακή συγκέντρωση (εντός 5ετίας) µονάδων πάχυνσης σε µεγαλύτερα οριοθετηµένα από το Κράτος πάρκα, 

έτσι ώστε να µειωθεί η διασπορά των µονάδων µας, καθώς και η τυχούσα όχληση που µπορεί να δηµιουργείται σε 
επιχειρήσεις πλησίον των δραστηριοτήτων µας. 
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Β.2.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

 

Β.2.3.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

Ο Όµιλος είναι πιστοποιηµένος σύµφωνα µε τα παρακάτω διεθνή αναγνωρισµένα πρότυπα για την Ποιότητα, την Υγεία 

και Ασφάλεια των προϊόντων, την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση και τις  Ορθές Πρακτικές: ISO 9001:2015, ISO 

22000:2005, BRC, ISO 14001:2015, GLOBALG.A.P., ASC (Aquaculture Stewardship Council). Η ορθή εφαρµογή 

επαληθεύεται από τις επιθεωρήσεις από τρίτους, όπως οι φορείς πιστοποίησης, οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς, οι κρατικοί 

µηχανισµοί ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών όπου εξάγει ο Όµιλος. Ενδεικτικά αναφέρονται: FVO - 

Food and Veterinary Office EU, FDA - Food and Drug Administration USA, οι εθνικές κτηνιατρικές υπηρεσίες. 

Παράλληλα, ο Όµιλος δέχεται συχνά επισκέψεις και επιθεωρήσεις από τους ίδιους τους πελάτες του ή και από Φορείς 

Πιστοποίησης που διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους για λογαριασµό πελατών του Οµίλου. 

 

Β.2.3.2 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ 

 

Παρόλο που ο κλάδος αντιµετωπίζει ευρύτερες προκλήσεις που σχετίζονται µε την υγεία και την ευηµερία των ψαριών, 

αξιολογώντας και συγκρίνοντας τόσο µε ανάλογες εταιρείες του κλάδου της µεσογειακής υδατοκαλλιέργειας όσο και µε 

το ευρύτερο επίπεδο του κλάδου της εντατικής υδατοκαλλιέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο, τα µέτρα, οι κανόνες και τα 

πρωτόκολλα που υπάρχουν σε εφαρµογή στον Όµιλο καθώς και το τελικό αποτέλεσµα επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο 

του στόχου δείκτη στον Όµιλο. 

Μηχανισµοί παρακολούθησης: Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ ήταν πιστοποιηµένος σύµφωνα µε τη έκδοση 5.1 του προτύπου 

GLOBAL G.A.P. για τις υδατοκαλλιέργειες. 

Αποτελέσµατα: Στα βασικά επιτεύγµατα του 2018, ως αποτέλεσµα όλων αυτών των συνεχόµενων δράσεων, αποτελεί η 

βελτίωση του ήδη υψηλού ποσοστού επιβίωσης κατά 3%. 

Μέσα στο 2019 συνεχίσθηκαν οι προσπάθειες και δοκιµαστικές  ενέργειες της χρήσης ηλεκτρικής αναισθησίας κατά τη 

φάση της θανάτωσης των αλιευµάτων και έγινε επανασχεδιασµός του εξοπλισµού για την βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της δράσης της. Το  πλάνο για την εισαγωγή νέων εµβολίων και τεχνικών που είχε σχεδιαστεί τα 

προηγούµενα χρόνια είναι σε πλέον σε επίπεδο υλοποίησης και τα πρώτα αποτελέσµατα φαίνονται στην βελτίωση της 

επιβίωσης. Η δοκιµή νέων τέτοιων ωστόσο πρακτικών και εµβολίων είναι ένα συνολικό µακρόχρονο και καλά 

σχεδιασµένο έργο, η αποτελεσµατικότητα του οποίου παρακολουθείται από την ειδική οµάδα της Ιχθυοπαθολογίας. 

Αποτελέσµατα της δράσης , θα συνεχίζονται να καταγράφονται στα επόµενη έτη. Το σύνολο των παραγόµενων ειδών 

εκτρέφεται εντός κλωβών σε επιλεγµένες θαλάσσιες περιοχές, µε συγκεκριµένες φορτίσεις (ιχθυοπυκνότητες), ανά 

κλωβό και ανά εκτρεφόµενο είδος, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η καλή διαβίωση, όσο και η ανάπτυξη των ψαριών.  

 

 

Β.2.3.3 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 

 

Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ, εδώ και αρκετά χρόνια έχει επικεντρωθεί στο ουσιαστικό αυτό θέµα, το οποίο αποτελεί και βασικό 

στόχο του. Με συστηµατική έρευνα τόσο µέσα από την οµάδα ∆ιατροφής που έχει δηµιουργηθεί και η οποία αποτελείται 

από έµπειρα στελέχη µε τεχνογνωσία στον ευρύτερο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας όσο και µε τη συνεργασία µε διάφορα 

ερευνητικά ιδρύµατα και πανεπιστήµια έχει πετύχει: 

 

► να µειώσει τη χρήση ιχθυαλεύρων από 30% που ήταν η συµµετοχή στα µέσα της περασµένης δεκαετίας σε 18% , µια 

µείωση στα ιχθυάλευρα της τάξης του 40% και αντίστοιχα τα ιχθυέλαια από 7,5% σε 4%, µια µείωση µεγαλύτερη 

του 46%. Οι συγκεκριµένες επιτεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µετά από πολλαπλά χρονοβόρα πειράµατα και 

δοκιµαστικές µικρές χρήσεις σε συγκεκριµένη βιοµάζα ιχθυοπληθυσµού, πολλές βελτιώσεις από τα αποτελέσµατα 
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των πειραµάτων και την αντικατάσταση αυτών των συγκεκριµένων πρώτων υλών των ιχθυοτροφών µε εναλλακτικές 

πρώτες ύλες φυτικής κυρίως προέλευσης. 

► να βελτιώσει τον ∆είκτη FIFO στα κατώτερα όρια της τιµής που χαρακτηρίζει την εκτροφή των Μεσογειακών ειδών. 

Σήµερα ο συγκεκριµένος δείκτης κυµαίνεται στα όρια του 1,85% στον ευρύτερο κλάδο της µεσογειακής 

ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ στόχος στον Όµιλο ΝΗΡΕΥΣ για το 2018 ήταν το 1,55 και κατέληξε στο 1,59. Σαφώς ο 

δείκτης απέχει ακόµη από τον απώτερο στόχο, ωστόσο έχει σχεδιαστεί ένα λεπτοµερές επιχειρησιακό σχέδιο 

αποτελούµενο από διακριτά βήµατα ώστε σταδιακά ο δείκτης να συνεχίζει να µειώνεται και στις αρχές της επόµενης 

δεκαετίας ο ∆είκτης να έχει βιώσιµες τιµές. Ο χρόνος µιας τέτοιας δραστικής αλλαγής είναι µικρός σε σχέση µε το 

συνολικό µέσο κύκλο παραγωγής µεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας που αγγίζει και τους 16-18 µήνες ανάλογα 

συγκεκριµένων προϋποθέσεων και παραµέτρων. 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

 

Κατά την αξιολόγησή τους, οι προµηθευτές συµπληρώνουν ένα ερωτηµατολόγιο στο οποίο συµπεριλαµβάνονται 

ερωτήσεις περιβαλλοντικών θεµάτων καθώς και αξιολόγηση των δικών τους προµηθευτών. Ο ποιοτικός έλεγχος του 

Οµίλου, αλλά και η ∆ιεύθυνση Προµηθειών παρακολουθούν τα παγκόσµια alerts για ποιοτικά θέµατα πρώτων υλών, 

ώστε εάν σ’ αυτά αναφερθεί κάποιος προµηθευτής µας, να αφαιρεθεί προσωρινά από τη λίστα των επιθυµητών 

προµηθευτών και ανάλογα µε την έκβαση του alert να ενεργοποιηθεί εκ νέου ή όχι. 

 

 

Β.3 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

 

Β.3.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Στο πλαίσιο της προσέγγισής µας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουµε και ιεραρχούµε συστηµατικά τα θέµατα 

που σχετίζονται µε την εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα και συνδέονται µε τις δραστηριότητες µας και τα οποία 

ενδέχεται να προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στα ενδιαφερόµενά µας µέρη, καθώς και συνολικά στη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

σε εθνικό επίπεδο. Η σύνδεση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων µας µε τη Βιώσιµη Ανάπτυξη κατέστη δυνατή µέσω 

των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 

Προσεγγίζουµε µεθοδικά τα σηµαντικά θέµατα που σχετίζονται µε τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα που 

έχουµε αναγνωρίσει µε σκοπό να περιορίσουµε τις αρνητικές επιδράσεις που µπορεί να προκύψουν από µη ορθή 

διαχείριση τους, και να αυξήσουµε το περιθώριο οφέλους προς τα ενδιαφερόµενά µας µέρη από το σωστό χειρισµό τους. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακολουθούµε εντατικά τις επιδράσεις των δραστηριοτήτων µας σε σχέση µε 

θέµατα: 

• Υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων 

• Εκπαίδευσης εργαζοµένων 

• Ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι 

• Εξάλειψης της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας, και 

• Αποφυγής διακρίσεων στο χώρο εργασίας 

Ο τρόπος µε τον οποίο ο Όµιλος  διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους παρουσιάζεται στις ακόλουθες ενότητες. 
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Β.3.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 

Β.3.2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο Νηρεύς ως ένας Όµιλος Ιχθυοκαλλιέργειας έχει επανεξετάσει το όραµά του πιο κοντά στη βιώσιµη ανάπτυξη ,µε την 

προσέγγισή του σε θέµατα Υγείας και ασφάλειας διασφαλίζοντας υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 

 

Οι εργαζόµενοι του Οµίλου απασχολούνται ως ιχθυεργάτες, ταϊστές, εργατοτεχνίτες, συντηρητές, εργοδηγοί, δύτες, 

νυχτοφύλακες κ.α. σε όλες τις χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις έχοντας να αντιµετωπίσουν ορισµένες φορές 

δύσκολες καιρικές συνθήκες, λόγω της φύσης της εργασίας της ιχθυοκαλλιέργειας. 

Εξασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας, µε τη λήψη διαφόρων µέτρων προστασίας, όπως η χρήση µέτρων 

Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), αλλά και µέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενηµέρωσης αναφορικά µε τους κανόνες 

ασφαλούς εργασίας και πρόληψης ατυχηµάτων, ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ενώ παράλληλα ευνοείται η 

παραγωγικότητα και η εµπιστοσύνη των εργαζοµένων στον Όµιλο. 

 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της τήρησης του Εσωτερικού κανονισµού εργασίας, του Κώδικα δεοντολογίας και όλων των 

Πολιτικών που αναφέρονται οι διαδικασίες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις καθώς 

και µέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενηµέρωσης για θέµατα Υγείας και ασφάλειας. 

 

Β.3.2.2 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 
Το εκπαιδευτικό πλάνο του Οµίλου σχεδιάζεται µακροπρόθεσµα και σε ετήσια βάση έτσι ώστε να ευθυγραµµίζεται µε 

τους στρατηγικούς στόχους της ∆ιοίκησης και το εκάστοτε ισχύον επιχειρηµατικό σχέδιο.  

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζοµένων της Νηρεύς είναι µια συστηµατική διαδικασία κατά την οποία το 

ανθρώπινο δυναµικό αποκτά τα κατάλληλα εφόδια από πλευράς ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων ούτως ώστε να 

ενισχυθεί η παραγωγικότητά του και να επιτευχθούν οι στόχοι του.  

 

Β.3.2.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

∆ιαχρονικά, αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της εταιρικής κουλτούρας του Οµίλου Νηρεύς αποτελεί η φροντίδα και η 

ανάπτυξη των εργαζοµένων, ο σεβασµός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους στην εργασία. 

Για το σκοπό αυτό, στον Όµιλο έχουµε θεσπίσει πολιτικές εργασιακών σχέσεων, προσλήψεων, εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης και  τον Κώδικα ∆εοντολογίας  µε αδιαπραγµάτευτες ηθικές αξίες, την αξιοκρατία και το σεβασµό στον 

άνθρωπο και τη διαφορετικότητα . 

Ο Όµιλος υποστηρίζει πιστά τις 10 αρχές του Οικουµενικού συµφώνου του ΟΗΕ, οι οποίες περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων 

τη στήριξη και το σεβασµό των διεθνώς διακηρυγµένων ανθρωπίνων δικαιωµάτων σχετικά µε θέµατα που αφορούν τις 

ίσες ευκαιρίες και την αποφυγή διακρίσεων, την Υγεία και Ασφάλεια , την ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, την αποφυγή 

καταναγκαστικής εργασίας, παιδικής εργασίας και την ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής. 

Επιπλέον, η ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας είναι από τις προτεραιότητες στο εργασιακό περιβάλλον του 

Οµίλου µας.  

Στον Όµιλο ΝΗΡΕΥΣ υπάρχει στη διάθεσή του προσωπικού ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας στην οποία µπορεί να 

αναφέρει κάθε παράβαση του Κώδικα ∆εοντολογίας ή/και των Πολιτικών του Οµίλου, µέσω του email: 

codeofconduct@nireus.com.  

 

Στο πλαίσιο  αναβάθµισης των δυνατοτήτων επικοινωνίας, δηµιουργήθηκε πιλοτικά τον Μάιο του 2019 µια  φόρµα 

«Ανοιχτής εσωτερικής επικοινωνίας -Speak up!»  για υποβολή νέων ιδεών και προτάσεων βελτίωσης, ώστε όλοι οι 

εργαζόµενοι να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα και οποιαδήποτε στιγµή την άποψή τους επώνυµα ή 

ανώνυµα  και να µπορούν να προτείνουν οτιδήποτε θεωρούν ότι θα βελτιώσει µια λειτουργία ή πρακτική ή να αναφέρουν 

κάποια παράβαση του Κώδικα ∆εοντολογίας. 
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Καθώς το ανθρώπινο δυναµικό έχει αναγνωριστεί ως ακρογωνιαίος λίθος στη δηµιουργία αξίας, οι βασικές αρχές είναι 

θεµελιώδεις καθώς η εξέλιξη και πρόοδος του Οµίλου είναι αλληλένδετες µε την εξέλιξη και πρόοδο του δυναµικού του. 

 

 

Β.3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

 

Β.3.3.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφαλείας στον εργασιακό χώρο λαµβάνουµε µια σειρά ενεργειών που στόχο έχουν 
την πρόληψη των συνεπειών των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου. 

 

Τεχνικοί ασφαλείας: 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γίνονται επισκέψεις από Τεχνικούς Ασφαλείας οι οποίοι επιβλέπουν την τήρηση των 

κανόνων ασφαλείας και εκπαιδεύουν τους εργαζόµενους στη χρήση των Μέσων Ατοµικής Προστασίας τα οποία 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες και θέσεις εργασίας του προσωπικού. 

 Οι Τεχνικοί ασφαλείας είναι υπεύθυνοι επίσης και για την εκπόνηση των µελετών επαγγελµατικών κινδύνων οι οποίες 

υπάρχουν σε κάθε µονάδα µας.  

 

Γιατροί Εργασίας: 

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της Νηρεύς, γίνονται τακτικά επισκέψεις από Ειδικούς Γιατρούς εργασίας οι οποίοι τηρούν 

ιατρικούς φακέλους όλων των εργαζοµένων και εκδίδουν Βεβαιώσεις Ιατρικής Καταλληλότητας του προσωπικού µε 

δυνατότητα ανανέωσης ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Από το 2016 θεσπίστηκε η ανανέωση να γίνεται ετησίως για όλο 

το προσωπικό. 

Οι γιατροί εργασίας αναλαµβάνουν την επιµόρφωση των εργαζοµένων σε θέµατα α' βοηθειών στις προγραµµατισµένες 

επισκέψεις τους. Σε κάθε µονάδα ανά την περιφέρεια, τηρείται φαρµακείο α' βοηθειών και ο προϊστάµενος σύµφωνα µε 

τις υποδείξεις του γιατρού είναι υπεύθυνος για την ανανέωσή του. Οι γραπτές υποδείξεις του ιατρού εργασίας 

καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης. 

 

Τηρείται ακόµη, Τράπεζα Αίµατος για την κάλυψη των αναγκών των εργαζοµένων και των οικογενειών τους. Το 2019 

διαθέσαµε 43 φιάλες σε συναδέλφους και συγγενείς α’ βαθµού αυτών. 

 

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου: Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου αποτελεί µια σύνθετη και δυναµική 

διαδικασία που µέσω της ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος συντελεί στη συγκρότηση ενός υγιούς και ασφαλούς 

εργασιακού χώρου προσαρµοσµένου στις ανθρώπινες δυνατότητες. Τα πληροφοριακά στοιχεία που προέρχονται από την 

ανάλυση του εργασιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια, κατάλληλα επεξεργασµένα, 

συντελούν στη συγκρότηση των παρεµβάσεων πρόληψης που οδηγούν στην προσαρµογή του εργασιακού περιβάλλοντος 

στις διαστάσεις του εργαζόµενου ανθρώπου. Μ' αυτόν τον τρόπο, η σωστή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του 

επαγγελµατικού κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση ασφαλούς εργασίας και είναι θεµελιώδης τρόπος αποφυγής 

δυσµενών αποτελεσµάτων. 

 

Μηνιαία έντυπα αναφοράς: Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος για την Υγεία και Ασφάλεια 

των εργαζοµένων, θεσπίστηκε από τη Γ.∆/νση Νοµικών και Εταιρικών θεµάτων, το Μάιο του 2013 µια διαδικασία 

εντύπων µηνιαίας αναφοράς σε σχέση µε τα θέµατα υγιεινής, ασφάλειας και λοιπών διοικητικών θεµάτων που αφορούν 

κάθε εγκατάσταση του Οµίλου χερσαία και θαλάσσια. Το µηνιαίο αυτό έντυπο συµπληρώνεται από τον υπεύθυνο της 

εγκατάστασης µε την εποπτεία του προϊσταµένου του και διαβιβάζεται µέσω e-mail στη ∆/νση Νοµικών και Εταιρικών 

θεµάτων η οποία έχει και την ευθύνη να ενηµερώσει άλλες διευθύνσεις εφόσον απαιτείται. 

Το έτος 2020 θα ανασχεδιασθεί και εµπλουτισθεί η διαδικασία άµεσης ενηµέρωση της ∆ιοίκησης για όλα τα συναφή 

ζητήµατα.  
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Β.3.3.2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

 

Κατά την διάρκεια του έτους, η εταιρεία πραγµατοποίησε πληθώρα εκπαιδεύσεων µέσω ατοµικών και οµαδικών 

προγραµµάτων.  

Αναλυτικότερα πραγµατοποιήθηκαν συνολικά  2.100 ώρες ατοµικών προγραµµάτων µε εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες 

καθώς και διάφορες θεµατικές επιστηµονικές ενότητες ανάλογα µε το αντικείµενο των εκπαιδευοµένων στην λειτουργική 

δοµή της εταιρείας.  

Επίσης πραγµατοποιήθηκαν 1.134 ώρες οµαδικών προγραµµάτων µε έµφαση στην διασφάλιση ποιότητας τροφίµων και 

στην εκπαίδευση α’ βοηθειών.  

 
 

Β.4. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ 

 

Β.4.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ, ΟΙ 

ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Β.4.1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
 

Από συστάσεώς του, ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ διακρίνεται για την επαγγελµατική ηθική και τις διαχρονικές αξίες, οι οποίες 

χαρακτηρίζουν κάθε έκφανση της δραστηριότητάς του, οπουδήποτε και αν αυτή πραγµατώνεται και οι οποίες 

ενσωµατώθηκαν στον Κώδικα ∆εοντολογίας, που τέθηκε σε ισχύ από το 2013 και δίνει το στίγµα του Οµίλου προς κάθε 

µέτοχο, συνεργάτη, συναλλασσόµενο και εργαζόµενο, αποτελώντας δέσµευσή µας για πρότυπη συµπεριφορά και συνεχή 

προσπάθεια βελτίωσης σε κάθε τοµέα. 

Η µη ορθή εφαρµογή και τήρηση των παραπάνω µπορεί να επιδράσει αρνητικά σε όλη την αλυσίδα αξίας, στο ηθικό των 

εργαζοµένων, να επιφέρει νοµικές κυρώσεις και πρόστιµα στον Όµιλο, και κατά συνέπεια στη φήµη και τις οικονοµικές 

επιδόσεις του. Για τον λόγο αυτό και αποτέλεσε βασικό θέµα ενδιαφέροντος για τα περισσότερα από τα ενδιαφερόµενα 

µέρη, αφού επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα τις δραστηριότητές τους, όπως για παράδειγµα τους Εργαζοµένους, τους 

Μετόχους και Επενδυτές, την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα, τις Μ.Κ.Ο., τους Προµηθευτές και τους Πελάτες. 

 

 

Β.4.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών δέουσας 

επιµέλειας) 

  

Β.4.2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

Λογοδοσία και διαφάνεια: Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση όλων των κατευθυντήριων 

γραµµών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί διεθνώς και εστιάζουν κυρίως στην πλήρη και 

έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των αρµοδίων αρχών, για κάθε ουσιαστικό ζήτηµα που αφορά 

σηµαντικές εξελίξεις ή οικονοµικά στοιχεία και στην προστασία των συµφερόντων και δικαιωµάτων των µετόχων. 

Η επικοινωνία και η ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων µερών για τις δραστηριότητές µας, πλέον της τήρησης των 

υποχρεωτικών διατάξεων, αποτελούν πρωταρχικό µέληµά µας, διότι έτσι εξασφαλίζεται η ζητούµενη διαφάνεια και 

ενδυναµώνεται η σχέση εµπιστοσύνης προς τον Όµιλο. Ενώ, παράλληλα, οι άνθρωποί µας έχουν καθήκον και ευθύνη να 

συµπεριφέρονται πάντοτε σύννοµα και µε ήθος, να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεπηρέαστοι και αρνούµενοι 

οποιαδήποτε ανταµοιβή από τρίτους, να τηρούν την επαγγελµατική εχεµύθεια και να απέχουν από οποιαδήποτε αθέµιτη 

εµπορική, ή άλλη πρακτική, ή απαγορευµένη χρήση προνοµιακών πληροφοριών. 

 

Κανονισµός Εργασίας: Τηρώντας τα παραπάνω και όσα επιπροσθέτως βρίσκονται αναλυτικά καταγεγραµµένα στον 

Κανονισµό Εργασίας του Οµίλου, όλοι οι εργαζόµενοι συντελούν στην πρόληψη ή/και στην ορθή διαχείριση 

οποιουδήποτε φαινοµένου κατάχρησης, διαφθοράς ή λανθασµένης πρακτικής, και συνεπακόλουθα, συµβάλλουν στην 

προστασία της καλής φήµης του Οµίλου. 



             ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

               

29 

Επίσης, στον Κανονισµό Εργασίας του Οµίλου στο Κεφάλαιο Ζ΄ «Προστασία συµφερόντων και πόρων», αναφέρονται 

µεταξύ άλλων και οι αρχές επιχειρηµατικής ηθικής του Οµίλου και συµπεριφοράς των εργαζοµένων του προς πελάτες, 

προµηθευτές και λοιπούς συνεργάτες. Ο Κανονισµός αυτός, προβλέπει και την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση 

παραβίασής του, οι οποίες κλιµακώνονται ανάλογα µε τη βαρύτητα του τυχόν παραπτώµατος από επίπληξη, έως και 

απόλυση. 

 

Οικουµενικό Σύµφωνο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (UN Global Compact): Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ υποστηρίζει από 

το 2008 το Οικουµενικό Σύµφωνο όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη ενότητα του Απολογισµού "Συµµετοχές και 

Αναγνώριση". Ορισµένες από τις αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου στις οποίες έχει προσχωρήσει ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ 

οικειοθελώς, είναι η καταπολέµηση της διαφθοράς, συµπεριλαµβανοµένων του εκβιασµού και της δωροδοκίας, η 

προστασία των διεθνώς διακηρυγµένων ανθρώπινων δικαιωµάτων και η µη συνέργεια σε καταπάτηση ανθρώπινων 

δικαιωµάτων. 

Στόχος του Οµίλου, η επέκταση της Πολιτικής ∆ιαχείρισης Καταγγελιών (WhistleBlowing Policy) µε παροχή της 

δυνατότητας ενηµέρωσης της ∆ιοίκησης του Οµίλου, µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης Νοµικών και Εταιρικών Θεµάτων, 

και από τρίτους stakeholders που συναλλάσσονται µε τον Όµιλο όπως δηµόσιες αρχές, προµηθευτές και πελάτες. 

 

Β.4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

 

Β.4.3.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

Πολιτική Τακτικών και Έκτακτων Αναφορών: ∆ιαθέτοντας πολυάριθµα υποκαταστήµατα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό και στοχεύοντας στη θεσµοθέτηση άµεσης και δοµηµένης επικοινωνίας των κατά τόπους οµάδων εργασίας µε 

τις κεντρικές υπηρεσίες, ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ έχει θεσπίσει από το 2013 Πολιτική Τακτικών (µηνιαίων) και Έκτακτων 

Αναφορών µε ειδικό έντυπο.  

 

Πολιτική ∆ιαχείρισης Καταγγελιών (Whistleblowing Policy): Επιπλέον από το 2013, θεσπίσθηκε η Πολιτική ∆ιαχείρισης 

Καταγγελιών, την οποία έθεσε σε εφαρµογή ο Όµιλος σε όλες τις εγκαταστάσεις, δεδοµένου ότι αποσκοπεί στη 

δηµιουργία ενός συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης και εντοπισµού τυχόν παρανοµιών και παρατυπιών σε 

οποιοδήποτε θέµα άπτεται της λειτουργίας του Οµίλου. Για την Πολιτική αυτή είναι ενήµερο όλο το προσωπικό του 

Οµίλου µε σχετικές ανακοινώσεις.  

 

Στο πλαίσιο  αναβάθµισης των δυνατοτήτων επικοινωνίας, δηµιουργήθηκε πιλοτικά τον Μάιο του 2019 µια  φόρµα 

«Ανοιχτής εσωτερικής επικοινωνίας -Speak up!»  για υποβολή νέων ιδεών και προτάσεων βελτίωσης, ώστε όλοι οι 

εργαζόµενοι να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα και οποιαδήποτε στιγµή την άποψή τους επώνυµα ή 

ανώνυµα  και να µπορούν να προτείνουν οτιδήποτε θεωρούν ότι θα βελτιώσει µια λειτουργία ή πρακτική ή να αναφέρουν 

κάποια παράβαση του Κώδικα ∆εοντολογίας. 

 

 

Βελτιωτικές Ενέργειες: Μηχανογράφηση των εντύπων Τακτικών και Έκτακτων Αναφορών µε απευθείας ηλεκτρονική 

συµπλήρωση και αυτόµατη ενηµέρωση των αρµοδίων Προσώπων, µε ταυτόχρονη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για 

λόγους διαφάνειας. 
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Β.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Β. 5.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Στο πλαίσιο της προσέγγισής µας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουµε και ιεραρχούµε συστηµατικά τα 

περιβαλλοντικά θέµατα που συνδέονται µε τις δραστηριότητες µας και τα οποία ενδέχεται να προκαλούν αρνητικές 

επιδράσεις στα ενδιαφερόµενά µας µέρη και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, καθώς και συνολικά στη Βιώσιµη 

Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Η σύνδεση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων µας µε τη Βιώσιµη Ανάπτυξη κατέστη 

δυνατή µέσω των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 

Προσεγγίζουµε µεθοδικά τα περιβαλλοντικά θέµατα που έχουµε αναγνωρίσει µε σκοπό να περιορίσουµε τις αρνητικές 

επιδράσεις που µπορεί να προκύψουν από µη ορθή διαχείριση τους, και να αυξήσουµε το περιθώριο οφέλους από το 

σωστό χειρισµό τους. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακολουθούµε εντατικά τις επιδράσεις των δραστηριοτήτων 

µας σε σχέση µε τα παρακάτω περιβαλλοντικά θέµατα: 

 

► Προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων στις µονάδες εκτροφής 

► Υγρά απόβλητα 

► Στερεά απόβλητα 

Ο τρόπος µε τον οποίο διαχειριζόµαστε αυτούς τους κινδύνους παρουσιάζονται στις δύο παρακάτω ενότητες. 

 

 

Β.5.2 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 

Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης 

και η τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας, αποτελούν διαχρονική δέσµευση της ∆ιοίκησης του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ. Για το 

σκοπό αυτό, ο Όµιλος εφαρµόζει ένα συνεχώς εξελισσόµενο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για το σύνολο των 

δραστηριοτήτων του, του περιβάλλοντος, της εργασιακής υγείας και της ασφάλειας των λειτουργιών. Εκτός από το 

GLOBALG.A.P., επιπλέον είναι πιστοποιηµένος σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 

(HACCP), ISO 14001:2015 και BRC Global Standards (Βρετανικού Συνδέσµου Λιανεµπορίου).  

.  

ESMA/2015/1415el: Ο σχεδιασµός του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης έγινε ακολουθώντας µια µεθοδολογία 

‘χαρτογράφησης των διαδικασιών’ (Process Mapping). Η αξιολόγηση τεκµηριώνεται µε βάση τη ∆ιεθνή βιβλιογραφία, 

τη Νοµοθεσία και την εµπειρία προηγούµενων ετών. Οι παράµετροι που αξιολογούνται ως σηµαντικές γίνονται 

αντικείµενα περιβαλλοντικών προγραµµάτων. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται κάθε έτος ώστε να αξιολογηθεί η 

αποτελεσµατικότητα και η ουσιαστικότητα των εφαρµοζόµενων περιβαλλοντικών προγραµµάτων. 

 

Προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων στις µονάδες εκτροφής:  

Στο εργαστήριο παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων υλοποιούνται αναλύσεις σε νερά εκτροφής αλλά και 

ανάλυση της σύνθεσης της πανίδας του ιζήµατος, ώστε να αξιολογηθεί η επίπτωση της δραστηριότητας στο περιβάλλον. 

 

Παρακολούθηση παραµέτρων υγρών αποβλήτων: Όλα τα υγρά απόβλητα παρακολουθούνται ως προς το βιοχηµικά 

απαιτούµενο οξυγόνο (BOD), το χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD), τα ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS), το ολικό 

άζωτο και το ολικό φώσφορο µέσω εργαστηριακών αναλύσεων οι οποίες υλοποιούνται και σε εσωτερικά εργαστήρια 

αλλά και σε εξωτερικά διαπιστευµένα εργαστήρια. Σκοπός των αναλύσεων είναι να διασφαλίζεται πως δεν θα 

µεταβάλλουν τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του τελικού τους αποδέκτη (θάλασσα, αποχετευτικά δίκτυα).  

 

∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων: Ο Όµιλος συµµετέχει ενεργά στα Συλλογικά Προγράµµατα Ανακύκλωσης που έχουν 

αναπτυχθεί σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε µικρότερα προγράµµατα που αναπτύσσει η ίδια. Τα προγράµµατα 

επαναξιολογούνται και ο Όµιλος είναι πάντα σε εγρήγορση για αναζήτηση υλικών και συνεργατών για τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων του. 
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Μεσογειακό πρότυπο του Aquaculture Stewardship Council (ASC): H AB Βασιλόπουλος και το WWF Ελλάς, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας τους για τη βελτίωση της υπευθυνότητας των προµηθειών ψαρικών της αλυσίδας, ξεκίνησαν 

το 2013 µαζί µε τον Νηρέα ένα φιλόδοξο πρόγραµµα, που είχε ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών 

διαχείρισης τριών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακίου του Νηρέα στο Αλιβέρι, τον Αστακό και τη 

Ναύπακτο.  

Οι επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας στους πληθυσµούς των ψαριών, τα θαλάσσια οικοσυστήµατα, την ποιότητα του 

νερού και την κοινωνία µπορούν να µειωθούν σηµαντικά και µετρήσιµα όταν εφαρµόζονται υπεύθυνες πρακτικές. 

Τέτοιου είδους πρακτικές είναι σήµερα απολύτως απαραίτητες, καθώς η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου και η αύξηση της 

ζήτησης σε ψαρικά εκτροφής καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και 

την προσπάθεια να κρατήσουµε τις θάλασσές µας ζωντανές, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας σε 

αυτές. 

 

Το ASC είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής οργανισµός πιστοποίησης που προωθεί ορθές πρακτικές, οι οποίες 

ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωµα του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας. Το ASC διαθέτει 

επίσης πρότυπα για εννέα διαφορετικά είδη, µεταξύ των οποίων ο σολοµός, οι γαρίδες και η πέστροφα.  

 

Για τη δηµιουργία του νέου προτύπου για την τσιπούρα και το λαβράκι, το ASC συνεργάστηκε µε περιβαλλοντικές 

οργανώσεις και εκπροσώπους του κλάδου, υλοποιώντας πιλοτικές επισκέψεις σε µονάδες υδατοκαλλιέργειας του Νηρέα 

στην Ελλάδα καθώς και σε άλλους παραγωγούς στις χώρες της Μεσογείου. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Όνοµα Εταιρεία που συµµετέχει Θέση στη Εταιρεία 

Γεώργιος 

Φραγκούλης, 

Πρόεδρος & 

∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 

ΚEGO AGRI A.E.  Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος  

ΠΡΩΤΕΥΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.   Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος  

PREDOMAR S.L.  Πρόεδρος ∆.Σ. 

NIREUS INTERNATIONAL 

 

Μέλος ∆.Σ. ( Director) 

 

∆ηµήτριος 

∆ηµητρίου, 

Αντιπρόεδρος 

ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε. Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 

Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

∆.Σ. 

ΠΡΩΤΕΥΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

KEGO AGRI A.E. Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

PREDOMAR S.L. Αντιπρόεδρος 

Π.Ο.Α.Υ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Μέλος ∆.Σ. 

Π.Ο.Α.Υ. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ-ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πρόεδρος ∆.Σ. 

NIREUS INTERNATIONAL  
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Ιωάννης 

Γιαννακάκης, Μέλος 

∆.Σ. 

ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.  

 

Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 

 

Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 

AQUAVEST Α.Ε. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

 

Μέλος ∆. Σ. 

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ – ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

Μέλος ∆.Σ. 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Βλάχος, 

Μέλος ∆.Σ. 

ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε. Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 

 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 

 

Ελένη 

Ξηνταράκου, 

Μέλος ∆.Σ. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 

 
  

 
  

 

Αθήνα,   30 Ιουλίου   2020 

 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 

 

Ακριβές α̟όσ̟ασµα α̟ό το βιβλίο ̟ρακτικών Συνεδριάσεων του ∆.Σ

AQUAVEST Α.Ε. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ – ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ Α.Ε. 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 
 
 
Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ Α.Ε.  και των θυγατρικών 

αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές 

τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα να παρέχουν βάση για 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 οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί 

αυτών. 

 

 

 
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 

και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές Α.Ε..
Χειμάρρας 8Β 

151 25 Αθήνα 

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



 

              

               

34 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 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, πέραν των όσων αναφέρονται σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου στην “Έκθεση επί 

άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων” κατωτέρω,  

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

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

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 

τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

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

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

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 

Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το 

να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

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

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως 

αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 

λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 

για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη 



 

              

               

35 

είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 

σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 

Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 

αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που 

αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να 

έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

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

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των 

οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε 

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

Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 

 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 

καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, 

σημειώνουμε ότι: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31.12.2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ Α.Ε. και 

το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 

Συμβουλίου . 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων και στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην οποία αναφέρεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση 

Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το χρηματιστήριο, καταρτίστηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4548/2018 για μη εισηγμένες εταιρείες. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020 

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 

 

 

 

 

Ανδρέας Χατζηδαμιανού     Βασίλειος Τζίφας 

      ΑΜ ΣΟΕΛ: 61391      Α.Μ. ΣΟΕΛ 30011 

 

 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ 

151 25, ΑΘΗΝΑ  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 
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Καταστάσεις Αποτελεσµάτων  

 (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Σηµειώνεται ότι ο Αποσχιόµενος κλάδος δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές µε τρίτους, ώστε να προκύπτει αποτέλεσµα εντός της χρήσης. Όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε την Εταιρεία  οι οποίες 

δηµιουργούν εκατέρωθεν υποχρεώσεις / απαιτήσεις και παρακολουθούνται στον µεταξύ τους δοσοληπτικό λογαριασµό  (Σηµείωση 7)  

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

31/12/2019 (*) 31/12/2018
Σηµ.

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της 
Χρήσεως

185.897.457           197.082.545                

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσης (21.804)                      (604.286)                         

Έσοδα από συµβάσεις πελατών για πωλήσεις βιολογικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της χρήσης 175.349.647              175.587.563                   

Βιολογικά αποθέµατα της 31/12/2019 διακρατούµενα προς πώληση 7 24.154.190                -                                       

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της 
περιόδου 28 136.065.682           185.897.457                

Κέρδη από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων κατά την λήξη της Περιόδου 28 149.650.258           163.798.189                

Έσοδα από συµβάσεις πελατών για πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - 

εµπορευµάτων και λοιπού υλικού
11 16.304.472                21.684.434                     

Αναλώσεις 29 (104.401.258)            (104.921.735)                  

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12 (31.286.292)              (29.973.267)                    

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 13 (22.291.556)              (21.227.120)                    

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 14 (8.449.198)                (9.588.818)                      

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 14 53.105                       52.241                             

Κέρδος / (Ζηµία) από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
36 (11.809.968)              227.995                           

Kέρδη/(Ζηµίες) από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 19,21 141.623                     (1.332.794)                      

Ζηµίες από αποµείωση κλάδου/εταιρειών διακρατούµενων προς πώληση 7 (5.279.501)                -                                       

Αποσβέσεις 19,20,21,23 (6.495.147)                (6.529.161)                      

Λοιπά έξοδα 15 (26.292.719)              (27.717.560)                    

Λοιπά έσοδα 16 840.535                     873.621                           

Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων (49.315.646)           (14.653.975)                 

Φόρος εισοδήµατος 17 (233.836)                    (129.196)                         

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 17,25 10.121.147                2.184.391                       

Καθαρές (Ζηµίες)/ Κέρδη χρήσεως (39.428.335)           (12.598.780)                 

Κατανεµόµενα σε: 

Μετόχους Εταιρείας (39.428.335)              (12.598.780)                    

Σύνολο (39.428.335)           (12.598.780)                 

Ζηµίες ανά µετοχή - σε € 18 (0,1341) (0,0429)

ΟΜΙΛΟΣ
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Καταστάσεις Αποτελεσµάτων  

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Σηµειώνεται ότι ο Αποσχιόµενος κλάδος δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές µε τρίτους, ώστε να προκύπτει αποτέλεσµα εντός της χρήσης. Όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε την Εταιρεία  οι οποίες 

δηµιουργούν εκατέρωθεν υποχρεώσεις / απαιτήσεις και παρακολουθούνται στον µεταξύ τους δοσοληπτικό λογαριασµό  (Σηµείωση 7) 

 

 

 Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

31/12/2019 (*) 31/12/2018

Σηµ.
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της 
Χρήσεως

176.279.661           187.704.805                

Αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου -                                 (257.820)                         

Έσοδα από συµβάσεις πελατών για πωλήσεις βιολογικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της χρήσης 164.785.849              164.643.417                   

Βιολογικά αποθέµατα της 31/12/2019 διακρατούµενα προς πώληση 7 24.154.190                

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της 
περιόδου 28 128.111.836           176.279.661                

Κέρδη από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων κατά την λήξη της Περιόδου

28 140.772.214           152.960.453                

Έσοδα από συµβάσεις πελατών για πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - 
εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 11 6.391.429                  11.700.110                     

Αναλώσεις 29 (91.879.052)              (91.176.776)                    

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12 (28.957.345)              (27.674.907)                    

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 13 (18.743.191)              (17.104.835)                    

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 14 (8.385.281)                (9.503.466)                      

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 14 46.976                       49.894                             

(Ζηµία)/Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
36 (11.809.968)              227.995                           

Kέρδη/(Ζηµίες) από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 21 141.623                     (1.327.084)                      

Ζηµίες από αποµείωσης κλάδου/εταιρειών διακρατούµενων προς πώληση 7 (5.279.501)                

Αποσβέσεις 19,20,21,23 (6.336.632)                (6.465.301)                      

Λοιπά έξοδα 15 (25.081.448)              (26.881.479)                    

Λοιπά έσοδα 16 814.382                     881.413                           

Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων (48.305.794)           (14.313.983)                 

Φόρος εισοδήµατος 17 (20.807)                      (13.670)                           

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 17,25 9.798.881                  2.035.975                       

Καθαρές (Ζηµίες)/ Κέρδη χρήσεως (38.527.720)           (12.291.678)                 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Καταστάσεις Συνολικών Εισοδηµάτων  

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

 

 

 

31/12/2019 31/12/2018

Καθαρές (Ζηµίες) χρήσεως (39.428.335)           (12.598.780)           

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

Στοιχεία που ενδέχεται να αναταξινοµηθούν στην Κατάσταση 
αποτελεσµάτων µεταγενέστερα (Ι)

-                                 -                                 

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή (Σηµείωση 25) 1.060.599                  -                                 

1.060.599                  -                                 

Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν στην Κατάσταση 
αποτελεσµάτων µεταγενέστερα (ΙΙ)
Μεταβολή από επανεκτίµηση ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων στο 
αποθεµατικό εύλογης αξίας  (Σηµείωση 19)

-                                 5.897.784                  

Μείον:Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµείωση 17,25) -                                 (571.153)                    

-                                 5.326.631                  

Επανεκτίµηση αναλογιστικών ζηµιών από την υποχρέωση παροχών προς 
τους εργαζόµενους  (Σηµείωση 12)

(14.893)                      (47.774)                      

Μείον:Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµείωση 17,25) 3.574                         13.854                       

(11.319)                      (33.920)                      

(11.319)                      5.292.711                  

Λοιπά συνολικά κέρδη (Ι+ΙΙ) 1.049.280               5.292.711               

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα (Ζηµίες) µετά από 
φόρους

(38.379.055)           (7.306.069)              

ΟΜΙΛΟΣ
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Καταστάσεις Συνολικών Εισοδηµάτων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

 

31/12/2019 31/12/2018

Καθαρές (Ζηµίες) χρήσεως (38.527.720)           (12.291.678)           

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

Στοιχεία που ενδέχεται να αναταξινοµηθούν στην Κατάσταση 
αποτελεσµάτων µεταγενέστερα (Ι)

-                                 -                                 

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή (Σηµείωση 25) 1.037.530                  -                                 

1.037.530                  -                                 

Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν στην Κατάσταση 
αποτελεσµάτων µεταγενέστερα (ΙΙ)

Μεταβολή από επανεκτίµηση ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων στο 

αποθεµατικό εύλογης αξίας  (Σηµείωση 19)
-                                 5.440.299                  

Μείον:Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµείωση 17,25) -                                 (447.165)                    

-                                 4.993.134                  

Επανεκτίµηση αναλογιστικών ζηµιών από την υποχρέωση παροχών προς 

τους εργαζόµενους (Σηµείωση 12)
(19.544)                      (29.273)                      

Μείον:Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµείωση 17,25) 4.691                         8.489                         

(14.853)                      (20.784)                      

Λοιπά συνολικά κέρδη (Ι+ΙΙ) 1.022.677               4.972.350               

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα (Ζηµίες) µετά από 
φόρους

(37.505.043)           (7.319.328)              

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Καταστάσεις Οικονοµικής Θέσης   

 

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ.
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 19 72.360.714        82.383.133                  71.034.431        80.853.814                
Περιουσιακά Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης 20 2.163.123          -                                   2.103.138          -                                 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 21 3.335.569          3.309.802                    3.335.569          3.309.802                  
Υπεραξία Επιχείρησης 22 30.298.997        30.298.997                  29.968.825        29.968.825                
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 23 12.719.945        15.613.081                  10.512.429        13.408.081                
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 24 -                          -                                   13.837.595        13.837.595                
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 25 4.972.049          440.184                       5.612.956          
Χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 26 125.455              125.455                       112.340             112.340                     
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 27 275.476              347.325                       257.160             326.023                     
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 28 71.199.057                  -                         67.022.531                

126.251.328 203.717.034 136.774.443 208.839.011
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 28 136.065.682      114.698.400                128.111.836      109.257.130              
Αποθέµατα 29 10.990.614        10.893.258                  8.382.625          8.471.774                  
Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 30 31.469.558        35.471.081                  28.018.775        30.793.497                
Λοιπές Απαιτήσεις 30 9.423.151          4.919.947                    9.210.309          5.242.871                  

Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 32 835.407              1.324.849                    818.694             1.315.118                  

∆εσµευµένα ταµιακά διαθέσιµα 33 4.231.186          10.878.778                  4.231.186          10.878.778                

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 34 25.533.142        9.666.513                    24.450.171        9.000.630                  

218.548.740 187.852.826 203.223.596 174.959.798

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση 7 25.395.753 - 25.395.753 -

Σύνολο Ενεργητικού 370.195.821 391.569.860 365.393.792 383.798.809

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  
Μετοχικό Κεφάλαιο 35 88.205.044        88.205.044                  88.205.044        88.205.044                
Μείον Ιδιες Μετοχές 35 (47.271)              (47.271)                        (47.271)              (47.271)                      
Υπέρ το Άρτιο 35 36.787.122        36.787.122                  36.787.122        36.787.122                
Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής 35 37.815.088        42.418.363                  37.116.178        41.742.522                
Λοιπά Αποθεµατικά 35 104.146.221      74.157.540                  103.856.560      73.871.413                
Αποτελέσµατα εις Νέον (131.465.457)     (92.778.698)                (128.413.420)    (90.593.332)              
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 135.440.747 148.742.100 137.504.213 149.965.498

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 36 131.107.910      107.228.006                131.107.910      107.207.374              
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 25 43.195                6.487.899                    -                         5.011.660                  
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 12 2.054.441          3.189.373                    1.948.205          3.020.858                  
Επιχορηγήσεις 37 7.627.217          5.195.349                    7.517.585          5.021.193                  

Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις40 1.967.823          -                                   1.943.825          -                                 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 38 570.766              756.085                       570.766             756.085                     
Προβλέψεις 39 4.432.386          4.221.833                    4.226.786          4.022.656                  
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 147.803.738 127.078.545 147.315.077 125.039.826

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 41 49.381.928        55.024.178                  43.742.415        49.333.385                
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 36 97.500                12.973.402                  -                         12.478.085                
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 36 22.540.152        38.936.946                  22.519.526        38.855.716                
Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις40 371.449              -                                   319.318             -                                 
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 42 10.496.163        8.814.689                    9.929.099          8.126.299                  
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 82.887.192 115.749.215 76.510.358 108.793.485

Υποχρεώσεις σχετιζ όµενες µε περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούµενα προς πώληση 7 4.064.144 - 4.064.144 -

Σύνολο Υποχρεώσεων 234.755.074 242.827.760 227.889.579 233.833.311

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 370.195.821 391.569.860 365.393.792 383.798.809

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Καταστάσεις Mεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου  

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

ΟΜΙΛΟΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ €
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Ίδιες 
Μετοχές

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεµατικό 

αναπροσαρµογης
Λοιπά 

αποθεµατικά
Αποτελέσµατα 

εις νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 
(αναπροσαρµοσµένα)

88.205.044       (47.271) 36.787.122   37.095.892           74.191.460     (80.184.078)    156.048.169       

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την  περίοδο  01/01-31/12/2018

Ζηµίες µετά από φόρους -                           -               -                       -                               -                         (12.598.780)       (12.598.780)           

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα -                           -               -                       5.322.471               (33.920)             4.160                 5.292.711              

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -                          -              -                      5.322.471             (33.920)           (12.594.620)    (7.306.069)          

 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2018

88.205.044       (47.271) 36.787.122   42.418.363           74.157.540     (92.778.698)    148.742.100       

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 (δηµοσιευµένα) 88.205.044       (47.271) 36.787.122   42.418.363           74.157.540     (92.778.698)    148.742.100       
Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής ∆ΠΧΑ 16 (Σηµείωση 4) -                          -              -                      -                              -                        (108.498)         (108.498)              
Επίδραση αλλαγής λογιστικής εκτίµησης ∆ΛΠ 19 (Σηµείωση 12) 850.074           850.074               
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 
(αναπροσαρµοσµένα)

88.205.044       (47.271) 36.787.122   42.418.363           74.157.540     (92.037.122)    149.483.676       

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την  περίοδο  01/01-31/12/2019
Ζηµίες µετά από φόρους -                           -               -                       -                               -                         (39.428.335)       (39.428.335)           

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα -                           -               -                       1.060.599               (11.319)             -                         1.049.280              

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -                          -              -                      1.060.599             (11.319)           (39.428.335)    (38.379.055)        
Αποµείωση αποθεµατικού εύλογης αξιας εταιρειών/κλάδων 

διακρατούµενων προς πώληση (Σηµείωση 7)
-                           -               -                       (5.663.874)              -                         -                         (5.663.874)             

Αποθεµατικο από Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο -                           -               -                       -                               30.000.000       -                         30.000.000            

Σύνολο -                          -              -                      (4.603.275)           29.988.681     (39.428.335)    (14.042.929)        

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2019

88.205.044       (47.271) 36.787.122   37.815.088           104.146.221  (131.465.457) 135.440.747       
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Καταστάσεις Μεταβολών Iδίων Kεφαλαίων της Mητρικής Εταιρείας  

 

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΑ ΣΕ € Μετοχικό κεφάλαιο
Ίδιες 

Μετοχές
Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεµατικό 
αναπροσαρµογής

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 
(αναπροσαρµοσµένα)

88.205.044                (47.271)     36.787.122         36.753.548            73.892.197       (78.305.814)          157.284.826      

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2018

Ζηµίες µετά από φόρους -                                    -                   -                             -                                -                           (12.291.678)             (12.291.678)       

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα -                                    -                   -                             4.988.974                (20.784)                4.160                        4.972.350           

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -                                   -                  -                            4.988.974              (20.784)              (12.287.518)          (7.319.328)         

 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2018

88.205.044                (47.271)     36.787.122         41.742.522            73.871.413       (90.593.331)          149.965.498      

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 (δηµοσιευµένα) 88.205.044                (47.271)     36.787.122         41.742.522            73.871.413       (90.593.331)          149.965.499      

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής ∆ΠΧΑ 16 (Σηµείωση 4) -                                   -                  -                            -                               -                          (95.453)                  (95.453)               

Επίδραση αλλαγής λογιστικής εκτίµησης ∆ΛΠ 19 (Σηµείωση 12) 803.084                 803.084              

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 
(αναπροσαρµοσµένα)

88.205.044                (47.271)     36.787.122         41.742.522            73.871.413       (89.885.700)          150.673.130      

-                            

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2019

Ζηµίες µετά από φόρους -                                    -                   -                             -                                -                           (38.527.720)             (38.527.720)       

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα -                                    -                   -                             1.037.530                (14.853)                -                                1.022.677           

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους -                                   -                  -                            1.037.530              (14.853)              (38.527.720)          (37.505.043)       

Αποµείωση αποθεµατικού εύλογης αξιας εταιρειών/κλάδων 

διακρατούµενων προς πώληση (Σηµείωση 7)
-                                    -                   -                             (5.663.874)               -                           -                                (5.663.874)         

Αποθεµατικο από Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο -                                    -                   -                             -                                30.000.000          -                                30.000.000         

Σύνολο -                                   -                  -                            (5.663.874)            30.000.000       -                               24.336.126         

 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2019

88.205.044                (47.271)     36.787.122         37.116.178            103.856.560     (128.413.420)        137.504.213      
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Καταστάσεις ταµειακών ροών 

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Σηµ.

Ζηµίες προ φόρων (49.315.646)         (14.653.975)              (48.305.794)        (14.313.983)         

Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Αποσβέσεις 19,20,21,23 7.656.501            7.225.132                 7.433.458           7.091.242            

Προβλέψεις 558.156               (120.179)                  399.741              (126.545)             

Αποσβέσεις Eπιχορηγήσεων 37 (1.161.352)           (695.971)                  (1.096.828)          (625.941)             

Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 85.710                73.603                     83.215                53.756                

Πιστωτικοί Τόκοι 14 (53.105)               (52.241)                    (46.976)              (49.894)               

Ζηµία/(Κέρδος) από Αποτίµηση λόγω Αναδιάρθρωσης ∆ανείων 11.809.968          (227.995)                  11.809.968         (227.995)             

(Κέρδη)/ζηµίες από την µεταβολή της εύλογης αξίας βιολογικών 

αποθεµάτων 
28 31.250.737          17.969.787               30.576.015         17.314.404          

Ζηµίες από αποµείωση κλάδου/εταιρειών διακρατούµενων προς πώληση
7 5.279.501            -                              5.279.501           -                         

Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια (44.197)               1.385.420                 (44.197)              1.292.470            

(Κέρδος)/Ζηµία από Πώληση Παγίων (207)                    5.237                       (707)                   5.237                  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14 8.449.198            9.588.818                 8.385.281           9.503.466            

Σύνολο (a1) 14.515.265        20.497.636             14.472.678       19.916.217        

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων (6.417.165)           (6.785.037)               (7.219.889)          (6.008.038)          

Μείωση/(Αύξηση) των απαιτήσεων 1.273.415            5.851.227                 820.217              5.059.018            

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.614.104)           6.003.817                 (2.522.236)          7.142.010            

Σύνολο κεφαλαίου κίνησης (a2) (7.757.854)         5.070.007               (8.921.907)        6.192.990          

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (7.597.141)           (8.646.158)               (7.535.985)          (8.563.291)          

Kαταβεβληµένοι Φόροι (242.461)             (119.492)                  (12.312)              (16.043)               

Σύνολο (a3) (7.839.602)         (8.765.650)              (7.548.297)        (8.579.334)         

Εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (A)= (a1+a2+a3) (1.082.190)        16.801.993            (1.997.527)       17.529.873       

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 19, 23 (5.220.504)           (8.569.120)               (5.256.396)          (8.699.878)          

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 7.277                  8.800                       7.777                 8.800                  

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 3.940.260            3.940.260           

Τόκοι εισπραχθέντες 53.105                52.241                     46.976                49.894                

(Εκροές)/ εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B) (1.219.862)        (8.508.079)             (1.261.383)       (8.641.184)        

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από την αναδιάρθρωση των δανείων 36 183.217.943        -                              183.217.943        -                         

Εξοφλήσεις εξόδων αναδιάρθρωσης δανείων 36 (180.000)             (180.000)             -                         

Εισπράξεις από λοιπά εκδοθέντα/αναληφθέντα βραχυπρόθεσµα δάνεια 36 9.457.042            34.930.582               9.406.464           34.535.766          

Εξοφλήσεις από την αναδιάρθρωση των δανείων 36 (167.098.962)       -                              (167.098.962)      -                         

Εξοφλήσεις λοιπού βραχυπρόθεσµου δανεισµού 36 (13.307.550)         (42.691.383)              (12.777.921)        (42.612.196)         

Εξοφλήσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 36 (563.455)             -                              (502.740)             -                         

(Εκροές)/ εισροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Γ) 11.525.017        (7.760.801)             12.064.785       (8.076.430)        

Καθαρή αύξηση  στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσεως (∆)= (Α) + (Β) + (Γ) 9.222.965          533.113                 8.805.875         812.259            

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 3.22, 34 9.666.513          11.032.517            9.000.630         10.087.488       
∆εσµευµένα ταµιακά διαθέσιµα έναρξης χρήσεως 3.22, 33 10.878.778        8.979.661              10.878.778       8.979.661         

Ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και δεσµευµένα έναρξης 
χρήσεως (Ε) 20.545.291        20.012.178            19.879.408       19.067.149       

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 25.537.069        9.666.513              24.454.098       9.000.630         
Μείον: Mεταφορά σε ∆ιακρατούµενα προς πώληση (ΣΤ) 7 (3.927)               -                             (3.927)              -                        
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 3.22, 34 25.533.142        9.666.513              24.450.171       9.000.630         

∆εσµευµένα ταµιακά διαθέσιµα λήξης χρήσεως 3.22, 33 4.231.186          10.878.778            4.231.186         10.878.778       
Ταµειακά διαθέσιµα, ισοδύναµα και δεσµευµένα λήξης 
χρήσεως (Ζ)=(∆)+(Ε)+(ΣΤ) 29.764.328        20.545.291            28.681.357       19.879.408       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Η Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Εταιρεία») είναι µια ανώνυµη 

Εταιρεία και µητρική Εταιρεία του Οµίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» (που θα αποκαλείται «Όµιλος»). Η 

δοµή του Οµίλου και οι θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη Σηµείωση 7 των οικονοµικών καταστάσεων. Η έδρα 

της Εταιρείας βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής, οδός ∆ηµοκρίτου, Θέση Πόρτσι και η ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Εταιρείας είναι www.nireus.com. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στη Χίο και το 1995 εισήχθη στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών.  Με την υπ’αρίθµ.πρωτ.20/887/13.7.2020 αποφάση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η διαγραφή των µετοχών της Εταιρείας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, ως εκ τούτου οι 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις (άρθρο 145 Ν.4548/2018 και 

επόµενα) και θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δηµοσιότητας και τις εγκριτικές διαδικασίες που ορίζει ο Νόµος. 

 

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 

 

Η Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου δραστηριοποιούνται κυρίως στον ευρύτερο χώρο της 

ιχθυοκαλλιέργειας. Πιο συγκεκριµένα, oι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η παραγωγή γόνου, η παραγωγή 

ψαριών καθώς και η εµπορία και διάθεση αυτών στην εσωτερική και διεθνή αγορά, η παραγωγή εξοπλισµού όπως δίκτυα, 

κλουβιά κλπ. για ιχθυοπαραγωγικές µονάδες, η παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών, η παραγωγή και εµπορία 

µεταποιηµένων ψαριών καθώς και η παραγωγή και εµπορία κτηνοπτηνοτροφικών ειδών.  

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

2.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Οι Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(Σ∆ΛΠ) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2019. 

Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από 

συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που αναπροσαρµόζονται σε εύλογες αξίες όπως 

αναφέρονται στην Σηµείωση 46 των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern) και την αρχή της αυτοτέλειας χρήσεων.  

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές  Καταστάσεις παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.  

 

Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων, καθώς 

απαιτεί και την κρίση της ∆ιοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου. Οι λογιστικές πολιτικές που 

αναφέρονται έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται και αναλύονται στην σηµείωση 

3. Οι εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται µεγαλύτερος βαθµός κρίσης και 

πολυπλοκότητας ή για τις περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις εταιρικές και 

Οικονοµικές Καταστάσεις, περιλαµβάνονται στη σηµείωση 5. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2019 (σε αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης 

∆εκεµβρίου 2018) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 Ιουλίου 2020. Τροποποιήσεις στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις δεν επιτρέπονται µετά την έγκρισή τους. ∆ικαίωµα αλλαγών έχουν µόνο οι Μέτοχοι κατά την Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση. 
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2.2 Συνέχιση της δραστηριότητας  

 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2019 έχουν καταρτιστεί βάση των ∆ΠΧΑ και παρουσιάζουν τις 

κατστάσεις οικονοµικής θέσης, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων συνολικών εισοδηµάτων και τις καταστάσεις ταµιακών 

ροών του Οµίλου και της Εταιρείας µε βάση την αρχή της συναίχεσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αφού πρώτα 

λήφθηκαν υπόψη µακροοικονοµικοί και µικροοικονοµικοί παράγοντες και οι επιπτώσεις αυτών στις δραστηριότητες της 

επιχείρησης.    

Επιχειρηµατικές εξελίξεις   
 

Στις 20.06.2018 οι τράπεζες «Τράπεζα Πειραιώς», «Alpha Bank», «Eurobank Εργασίας» και «Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος» υπέγραψαν σύµβαση αγοραπωλησίας για την πώληση του συνόλου των µετοχών τους, ήτοι ποσοστού 74,34%, 

µε την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited, µέλος του οµίλου Andromeda. Στο σχήµα του αγοραστή ως 

από κοινού µέτοχος µε την AMERRA Capital Management LLC του Andromeda Group θα συµµετέχει και η Mubadala 

Investment Company.  

 

Εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Comp) εξέδωσε την µε αριθµό και ηµεροµηνία Μ.9110/15.2.2019 απόφαση µε 

την οποία ενέκρινε την απόκτηση του κοινού ελέγχου των επιχειρήσεων Ανδροµέδα/Νηρέα/Σελόντα, υπό την 

προϋπόθεση λήψης από τα γνωστοποιούµενα µέρη συγκεκριµένων δεσµεύσεων. 

 Η έγκριση εξαρτήθηκε από δέσµη διορθωτικών µέτρων που προέβλεπαν εκποίηση δραστηριοτήτων όπως αναλύονται 

κατωτέρω: 

1) κατάρτιση οριστικής συµφωνίας εκποίησης µε έναν ή δύο υποψήφιους αγοραστές για την πώληση (α) ιχθυοτροφείων 

που παράγουν περίπου 10.000 τόνους Μεσογειακών ψαριών, µαζί µε τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναµικότητας 

και (β) εκκολαπτηρίων που παράγουν περίπου 50 εκατοµµύρια τεµάχια γόνου και για τη µεταφορά στους υποψήφιους 

αγοραστές της σχετικής τεχνογνωσίας στα προγράµµατα έρευνας και αναπαραγωγής, και 

2) έγκριση καταλληλόλητας του υποψηφίου αγοραστή ή αγοραστών καθώς και των όρων της ανωτέρω αγοραπωλησίας 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

 

Στις 18 Μαρτίου 2019, η Εταιρεία ενηµερώθηκε από τους µετόχους της «Τράπεζα Πειραιώς», «Alpha Bank», «Eurobank 

Εργασίας» και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» πως οι υποψήφιοι αγοραστές δύνανται να επιλέξουν εκείνοι τις 

παραγωγικές µονάδες που θα αγοράσουν (εκ των προσφερόµενων προς πώληση από την Εταιρεία και την εταιρεία 

Σελόντα), υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται οι σχετικές προϋποθέσεις παραγωγικής δυναµικότητας. 

Εν συνεχεία και σύµφωνα µε σχετικές επιστολές ενηµέρωσης που έλαβε η Εταιρεία από τις τράπεζες Πειραιώς, Αlpha 

Bank, Eurobank και Εθνική στις 7/8/2019, 8/8/2019 και 19/8/2019 κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, προκύπτουν τα ακόλουθα :  

1) Κατόπιν διενέργειας διαδικασίας πώλησης για την εξεύρεση καταλλήλων αγοραστών υπό την επίβλεψη της 

Mazars ως επιβλέποντος εντολοδόχου, η Andromeda Seafood S.L.  υπέγραψε στις 2/8/2019 συµφωνία µε τις 

εταιρείες ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε. και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Β.ΕΕ. , η οποία, έως και την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού 

καθώς και της υλοποίησης της εξαγοράς της Εταιρείας, για την πώληση συγκεκριµένων παραγωγικών 

εγκαταστάσεων των Νηρεύς και Σελόντα αντίστοιχα, προκειµένου να καλύψουν τις δεσµεύσεις που έχουν 

οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού.  

Η ακριβής κατανοµή του συνολικού τιµήµατος οριστικοποιείται σε µεταγενέστερο στάδιο, πριν την 

ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής/πώλησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης 

των δεσµεύσεων . 
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2) Το συνολικό τίµηµα για την πώληση των ανωτέρω παραγωγικών εγκαταστάσεων και των δύο εταιρειών προς 

την ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.  συµφωνήθηκε στο ποσό των € 51.000.000.  

Σηµειωτέον ότι η συµφωνία µε την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  αφορά µόνο σε µονάδες της 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ µε ανακοινωθέν τίµηµα € 4.226.000 και τελεί υπό την αίρεση της 

ολοκλήρωσης της συµφωνίας µε την εταιρεία ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.  

 

Eν συνεχεία και βάσει των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 4/11/2019 και 

27/11/2019 εγκρίθηκε η έναρξη των διαδικασιών διάσπασης µε απόσχιση κλάδου µε ορισµό ηµεροµηνίας ισολογισµού 

µετασχηµατισµού την 30.09.2019 και διορισµό της Εταιρείας «Deloitte Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών» προκειµένου: (α) να εξετάσει τους όρους του Σχεδίου ∆ιάσπασης και (β) να συντάξει την Έκθεση αποτίµησης. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε στις 9/12/2019 το Σχέδιο ∆ιάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης 

κλάδου µε σύσταση νέας εταιρείας το οποίο και υποβλήθηκε στις 10.12.2019 στις αρµόδιες Υπηρεσίες της εποπτεύουσας 

αρχής. Ειδικότερα αναφέρεται ότι η διάσπαση αφορά στην απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της Εταιρείας ως  προς 

την παραγωγή γόνου και ιχθύων σε συγκεκριµένες  περιοχές προς συµµόρφωση στην από 15.02.2019 απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού (αριθµός υπόθεσης M.9110) η οποία έθεσε ως  προϋπόθεση, για την ολοκλήρωση 

εξαγοράς των µετοχών της Εταιρείας από την υφιστάµενη µέτοχο αυτής, την προηγούµενη επίτευξη και έγκριση 

συµφωνίας πώλησης συγκεκριµένων κλάδων ως ενός συνόλου ̟περιουσιακών στοιχείων, τα ο̟ποία να συνιστούν, από 

οργανωτική άποψη, αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή, σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα, σε τρίτο επενδυτή  

που να έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού.  

 

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την ίδρυση και πώληση της νέας εταιρείας παρατίθενται στη Σηµείωση 48 

«Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού» των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Λαµβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω η Εταιρεία προχώρησε σε εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 5 και κατέταξε τα περιουσιακά 

στοιχεία ως διακρατούµενα προς πώληση. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στη Σηµείωση 7 «Περιουσιακά 

Στοιχεία ∆ιακρατούµενα Προς Πώληση» 

 

 
Αποπληρωµή ∆όσεων Μακροπρόθεσµων ∆ανείων 

 

Εντός της χρήσης του 2019 η Εταιρεία έλαβε, µετά από σχετικό αίτηµά της, έγκριση (συναινετική επιστολή) από την 

Τράπεζα Πειραιώς, µετά από την αυξηµένη πλειοψηφία των Οµολογιούχων, για την µετάθεση της δόσης του έτους 2018 

συνολικού ύψους € 7.260.000, από τις 28/06/2019 στις 16/10/2019. Με επιστολή της Εταιρείας στις 19 Σεπτεµβρίου 

2019 υποβλήθηκε νέο αίτηµα για µεταφορά της ως άνω αναφερθείσας δόσης µαζί µε την 2η δόση του ίδιου δανείου 

ύψους €11.618.000 από τις 16/10/2019 στις 16/10/2020. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην Σηµείωση 36. 

Η ∆ιοίκηση τoυ Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο της ενηµέρωσης που έλαβε από τους µετόχους της 

Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική σχετικά µε την υπογραφή της  από 20 Ιουνίου 2018 σύµβασης 

αγοραπωλησίας (όπως αναφέρεται ανωτέρω) µεταξύ των ως άνω Τραπεζών µε την αγοράστρια εταιρεία Andromeda 

Seafood Limited για την πώληση του 74,34% της Εταιρείας µε το περιεχόµενο της παραπάνω σύµβασης που της έχει  

γνωστοποιηθεί επισήµως και αρµοδίως, αναχρηµατοδότησε στις 27 Νοεµβρίου 2019 τα υφιστάµενα δάνεια 

υπογράφοντας νέες δανειακές συµβάσεις αναδιάρθρωσης του δανεισµού της Εταιρείας. 

 

Τα βασικά σηµεία της συµφωνίας αναδιάρθρωσης προβλέπουν τα ακόλουθα : 

 

• Έκδοση κοινού Οµολογιακού ∆ανείου € 122,1 εκατ. 

• Έκδοση Mετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου € 30 εκατ. 
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• Έκδοση Eµπραγµάτως Οµολογιακού ∆ανείου (RCF Facility)  € 25 εκατ. 

• Έκδοση κοινού Οµολογιακού ∆ανείου € 6,1 εκατ. 

Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην Σηµείωση 36 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

2.3 Βάση ενοποίησης  

 

Οι συνηµµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 

Μητρικής Εταιρείας καθώς και τις Οικονοµικές Καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου στις οποίες η 

Μητρική Εταιρεία έχει δυνατότητα άσκησης ελέγχου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2019. 

 

Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όταν ο Όµιλος εκτίθεται, ή έχει δικαιώµατα, πάνω στις κυµαινόµενες αποδόσεις από την 

συµµετοχή του στην οικονοµική οντότητα (εκδότρια) και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις µέσω της 

εξουσίας του επί της εκδότριας.  

Συγκεκριµένα, ο Όµιλος ελέγχει µια εκδότρια εάν και µόνο διαθέτει όλα τα ακόλουθα: 

• Εξουσία επί της εκδότριας (δηλαδή τα υφιστάµενα δικαιώµατα που του δίνουν τη δυνατότητα να κατευθύνονται 

οι σχετικές δραστηριότητες της εκδότριας). 

• Τοποθετήσεις, ή δικαιώµατα, µε µεταβλητές αποδόσεις από την συµµετοχή του στην εκδότρια, και 

• ∆υνατότητα να χρησιµοποιήσει την εξουσία του επί της εκδότριας για να επηρεάσει το ύψος των αποδόσεών 

του. 

Όταν ο Όµιλος δεν έχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή παρόµοια δικαιώµατα µιας εκδότριας, ο Όµιλος 

εξετάζει ότι όλα τα κρίσιµα γεγονότα και περιστάσεις προκειµένου να εκτιµήσει αν έχει εξουσία πάνω σε µία εκδότρια, 

όπως οι εξής: 

 

• Η συµβατική ρύθµιση µε τους υπόλοιπους κατόχους δικαιωµάτων ψήφων µε την εκδότρια. 

• Τα δικαιώµατα που απορρέουν από άλλες συµβατικές ρυθµίσεις. 

• Τα δικαιώµατα του Οµίλου και των δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου. 

 

Ο Όµιλος επανεξετάζει κατά πόσον ή όχι ελέγχει την εκδότρια αν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι 

υπάρχουν αλλαγές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία κριτήρια του ελέγχου. Η ενοποίηση της θυγατρικής ξεκινάει όταν 

ο Όµιλος αποκτά τον έλεγχο της θυγατρικής και παύει όταν ο Όµιλος χάνει τον έλεγχο της θυγατρικής. Τα περιουσιακά 

στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα της θυγατρικής που αποκτήθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

χρήσης περιλαµβάνονται στην κατάσταση των συνολικών εσόδων από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά τον έλεγχο, 

µέχρι την ηµεροµηνία που ο Όµιλος παύει να ελέγχει την θυγατρική. 

Τα κέρδη, ζηµίες και κάθε στοιχείο των λοιπών συνολικών εσόδων αποδίδονται στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας 

του Οµίλου και των µη ελέγχουσων συµµετοχών, ακόµα και όταν αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι µη ελέγχουσες συµµετοχές 

να παρουσιάζουν ζηµιογόνο αποτέλεσµα. Όταν κρίνεται απαραίτητο, γίνονται αναµορφώσεις στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις των θυγατρικών προκειµένου οι λογιστικές πολιτικές τους να είναι σύµφωνες µε τις λογιστικές πολιτικές 

του Οµίλου.  

Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Οµίλου, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα, τα έξοδα και τις ταµειακές 

ροές που σχετίζονται µε τις συναλλαγές µεταξύ των θυγατρικών του Οµίλου απαλείφονται πλήρως κατά την ενοποίηση. 

Στην περίπτωση απώλειας ελέγχου µιας θυγατρικής, αποαναγνωρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία 

(συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας), οι υποχρεώσεις, οι µη ελέγχουσες συµµετοχές και άλλα στοιχεία των ιδίων 

κεφαλαίων, ενώ τυχόν κέρδη ή ζηµίες από την αποαναγνώριση αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Οποιαδήποτε επένδυση αναγνωρίζεται στην αξία κτήσης τους και αναπροσαρµόζεται µε τυχόν σωρευτική αποµείωση 

της αξίας τους. 
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3. Λογιστικές πολιτικές 

 

Οι λογιστικές πολιτικές, οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

και των Οικονοµικών Καταστάσεων της µητρικής, συνοψίζονται παρακάτω. 

 

3.1 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και 

υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8, υιοθετείται η προσέγγιση της ∆ιοίκησης αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται 

κατά τοµέα. Η πληροφόρηση βασίζεται σε αυτή που χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Οι λειτουργικοί τοµείς είναι οι 

εξής: Ιχθυοκαλλιέργεια, Ιχθυοτροφές, Κτηνοπτηνοτροφία. 

  

3.2 Συνένωση επιχειρήσεων και υπεραξία  

 

Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου απόκτησης. Το κόστος της απόκτησης 

υπολογίζεται ως το άθροισµα του ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε, αποτιµηµένο κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης 

στην εύλογη αξία, και του ποσού τυχόν µη ελέγχουσας συµµετοχής στον αποκτώµενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, 

ο αποκτών επιµετρά τη µη ελέγχουσα συµµετοχή επί του αποκτώµενου είτε στην εύλογη αξία είτε σε αναλογία επί των 

καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου.  

Τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν κατά την απόκτηση καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κατά την 

ηµεροµηνία της απόκτησης, ο Όµιλος εκτιµά τα αποκτώµενα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις 

για την κατάλληλη ταξινόµησή τους και τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας τους σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, 

τις οικονοµικές περιστάσεις και τις σχετικές συνθήκες κατά την ηµεροµηνία απόκτησης.  

Σε περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται σταδιακά, ο Όµιλος επιµετρά εκ νέου τα συµµετοχικά 

δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως στον αποκτώµενο στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης και η 

διαφορά µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις των θυγατρικών επιχειρήσεων καταρτίζονται για την ίδια χρονική περίοδο µε εκείνη της 

µητρικής και όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προσαρµογές προκειµένου οι λογιστικές πολιτικές να συνάδουν µε 

εκείνες της Εταιρείας και του Οµίλου.  

 

Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτώντα αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την 

ηµεροµηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, 

που τεκµαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού, αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 είτε στα 

αποτελέσµατα χρήσης είτε ως µεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα δεν εµπίπτει 

στο ∆ΠΧΑ 9 τότε επιµετράται σύµφωνα µε το κατάλληλο πρότυπο βάσει τα ∆ΠΧΑ. 

Η υπεραξία αρχικά αποτιµάται στο κόστος το οποίο αποτελεί το υπερβάλλον του αθροίσµατος του ανταλλάγµατος που 

µεταβιβάζεται συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως µη ελέγχουσα συµµετοχή επιµετρηµένη, στην αναλογία της µη 

ελέγχουσας συµµετοχής στην αξία των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, και οποιαδήποτε ποσοστό 

που προηγουµένως κατείχε, επί των καθαρών αναγνωρισµένων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται και των 

αναληφθέντων υποχρεώσεων.  

Εάν η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν υπερβαίνει το ποσό του συνολικού 

ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε, ο Όµιλος αξιολογεί εκ νέου εάν έχει προσδιορίσει ορθώς όλα τα αποκτηθέντα 

περιουσιακά στοιχεία και όλες τις αναληφθείσες υποχρεώσεις και επανεξετάζει τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται 

για τη επιµέτρηση των στοιχείων που πρέπει να αναγνωριστούν κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Εάν η 

επαναξιολόγηση εξακολουθεί να έχει ως αποτέλεσµα την υπέρβαση της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών 
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στοιχείων που αποκτήθηκαν πάνω από το συνολικό τίµηµα που µεταφέρεται, τότε το κέρδος αυτό αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα. 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία επιµετράται στο κόστος µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Για 

σκοπούς ελέγχου αποµείωσης, η υπεραξία η οποία έχει αποκτηθεί σε µία συνένωση επιχειρήσεων, κατανέµεται, από την 

ηµεροµηνία απόκτησης, στις Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών του Οµίλου οι οποίες αναµένεται να επωφεληθούν 

από τη συνένωση, ανεξαρτήτως εάν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις της αποκτηθείσας Εταιρείας έχουν 

κατανεµηθεί στις συγκεκριµένες µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. 

Όταν η υπεραξία αποτελεί µέρος της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών και τµήµα της δραστηριότητας της µονάδας 

αυτής διατεθεί, η υπεραξία που αναλογεί στην δραστηριότητα που διατίθεται συµπεριλαµβάνεται στην λογιστική αξία 

της δραστηριότητας κατά τον υπολογισµό του κέρδους ή της ζηµιάς από την πώληση της δραστηριότητας. Σε αυτή την 

περίπτωση η υπεραξία που έχει διατεθεί επιµετράται αναλογικά µε τη σχετική αξία της δραστηριότητας που έχει πουληθεί 

και της σχετικής αξίας του τµήµατος της εναποµείνασας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών. 

 

 

3.3 Συγγενείς επιχειρήσεις  

 

Οι συγγενείς επιχειρήσεις είναι εκείνες στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική επιρροή αλλά όχι έλεγχο επί 

της οικονοµικής και επιχειρηµατικής στρατηγικής τους. Σηµαντική επιρροή, κατά κύριο λόγο, τεκµαίρεται ότι υφίσταται 

όταν ο Όµιλος έχει δικαίωµα συµµετοχής σε αποφάσεις της οικονοµικής και επιχειρηµατικής πολιτικής, χωρίς όµως να 

έχει δικαίωµα να ορίζει τις αποφάσεις αυτές. Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις οποίες ασκείται ουσιώδης 

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

αξία κτήσης, αυξοµειούµενη µε το ποσοστό της συµµετοχής του Οµίλου στα κέρδη και τις ζηµίες που προκύπτουν από 

την συµµετοχή την ηµεροµηνία απόκτησης ουσιώδους επιρροής µέχρι την ηµεροµηνία παύσης της, καθώς και µε τις 

αντίστοιχες αυξοµειώσεις της καθαρής θέσης της συµµετοχής. Περαιτέρω, η αξία των συµµετοχών αναπροσαρµόζεται 

µε τυχόν σωρευτική αποµείωση της αξίας τους. Όταν οι ζηµίες που αναλογούν στον Όµιλο υπερβαίνουν τη λογιστική 

αξία µιας συµµετοχής, η λογιστική αξία µειώνεται στο µηδέν χωρίς περαιτέρω αναγνώριση ζηµιών, εκτός από την 

περίπτωση κατά την οποία ο Όµιλος έχει δηµιουργήσει υποχρεώσεις ή έχει πραγµατοποιήσει πληρωµές, σχετιζόµενες µε 

τη συγγενή εταιρεία. Η υπεραξία που αφορά την κάθε επένδυση σε συγγενή εταιρεία συµπεριλαµβάνεται στην λογιστική 

αξία της συµµετοχής και δεν αποσβένεται ούτε εξετάζεται µεµονωµένα για τυχόν αποµείωση.  

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης αντικατοπτρίζει το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στα αποτελέσµατα της 

συγγενούς εταιρείας. Η οποιαδήποτε µεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα των εν λόγω εκδοτριών παρουσιάζεται 

ως µέρος των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων του Οµίλου. Στην περίπτωση που υπάρχει µεταβολή η οποία 

αναγνωρίζεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια της συγγενούς εταιρείας, ο Όµιλος αναγνωρίζει το ποσοστό συµµετοχής 

του στις µεταβολές και το απεικονίζει στα Ίδια Κεφάλαια. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες από συναλλαγές 

µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις 

συγγενείς επιχειρήσεις. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της συγγενούς επιχείρησης καταρτίζονται για την ίδια χρονική 

περίοδο µε εκείνη της µητρικής και όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προσαρµογές προκειµένου οι λογιστικές πολιτικές 

να συνάδουν µε εκείνες της Εταιρείας και του Οµίλου.  

 

 

3.4 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και γεωργική δραστηριότητα 

 

Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση του βιολογικού µετασχηµατισµού των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.  

 

Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και ψάρια τα οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη και κατηγοριοποιούνται 

ως τέτοια µέχρι την στιγµή της συγκοµιδής τους εφόσον προορίζονται για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. Το 
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δικαίωµα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων µπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από άλλο 

τύπο νοµικής πράξης. 

 

Με τον όρο «Γεωργική ∆ραστηριότητα» εννοούµε ένα σχετικά ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι: 

 

• Η δυνατότητα για µεταβολή δηλαδή ζωντανοί οργανισµοί (ζώα, ψάρια), οι οποίοι έχουν την δυνατότητα 

βιολογικού µετασχηµατισµού  

• Η διοίκηση και διαχείριση της µεταβολής, δηµιουργώντας, ενισχύοντας ή τουλάχιστον σταθεροποιώντας τις 

κατάλληλες συνθήκες προκειµένου οι ζωντανοί οργανισµοί να µπορούν να αναπτυχθούν. 

• Η δυνατότητα αποτίµησης της µεταβολής δηλαδή η διαφορά που επέφερε ο βιολογικός µετασχηµατισµός τόσο 

στην ποιότητα (ωριµότητα, περιεκτικότητα) όσο και στην ποσότητα (βάρος, καρποί κλπ.) των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία καταχωρούν ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή µία γεωργική παραγωγή όταν και µόνο όταν 

: 

 

• Ελέγχουν το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος. 

• Πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν 

στον Όµιλο και στην Εταιρεία. 

• Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

• Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ηµεροµηνία κάθε 

ισολογισµού στην εύλογη αξία του µείον τα εκτιµώµενα κόστη του σηµείου πώλησης, εκτός από την περίπτωση 

όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία µετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιµούν κατά την 

ηµεροµηνία κάθε µεταγενέστερης κατάστασης οικονοµικής θέσης στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα κόστη έως του 

σηµείου πώλησης. Σε περίπτωση που δεν µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, τότε 

αποτιµώνται στο κόστος τους µείον κάθε συσσωρευµένη απόσβεση και κάθε συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης.  

Κέρδη ή ζηµίες που µπορεί να προκύψουν κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου και τη 

µεταγενέστερη αποτίµησή του (µείον τα εκτιµώµενα κόστη του σηµείου πώλησης και στις δύο περιπτώσεις), 

καταχωρούνται στο αποτέλεσµα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος µπορεί να προκύπτει και κατά την 

αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου, όπως είναι για παράδειγµα η γέννηση ενός ζωντανού 

οργανισµού. 

 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριµότητας ώστε να είναι 

δυνατό οι χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να ενηµερωθούν για το χρόνο των µελλοντικών ταµειακών ροών τις 

οποίες ο Όµιλος και η Εταιρεία προσδοκούν να έχουν από την εκµετάλλευση των βιολογικών πόρων.  

 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν τα ώριµα, τα ανώριµα, τον γόνο και τους γεννήτορες και αποτιµώνται 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41 και ∆ΠΧΑ 13 ως εξής: 

 

Γόνος: 

 

Ο γόνος προσµετράται σε τεµάχια, τα οποία προκύπτουν από την αναµενόµενη ποσότητα, αφού αφαιρεθεί η στατιστικά 

προκύπτουσα θνησιµότητα. Η ποσότητα αυτή επαληθεύεται φυσικώς µε την ποσότητα πωλούµενου γόνου πλέον την 

ποσότητα που αναλώνεται για την παραγωγή νωπών ψαριών της Εταιρείας και του Οµίλου. 
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Ο γόνος αποτιµάται στην καθαρή εύλογη αξία η οποία προκύπτει από τις εκτιµώµενες τιµές πώλησης αφαιρουµένων των 

εκτιµώµενων εξόδων µεταφοράς. 

 

Ώριµα και Ανώριµα: 

 

Η συνολική ιχθυοµάζα προκύπτει: 

(α) Από µέτρηση της βιοµάζας ανάλογα µε την αναλωθείσα τροφή, τις επικρατούσες θερµοκρασίες και το φύλο των 

ψαριών. 

(β) Από δειγµατοληψία ψαριών υπολογίζεται το µέσο βάρος ανά κλωβό. Το µέσο βάρος πολλαπλασιαζόµενο µε τον 

αριθµό των ψαριών, προσδιορίζει τη συνολική ιχθυοµάζα δεδοµένου ότι σε κάθε ιχθυοκλωβό υπάρχει συγκεκριµένη 

κατηγορία και µέγεθος ψαριού. 

(γ) Η Εταιρεία επιµετρά και συγκρίνει αποκλίσεις που µπορεί να προκύπτουν από τα απολογιστικά στοιχεία των κλωβών 

που εξαλιεύονται πλήρως µε τα δεδοµένα των ανωτέρω εκτιµήσεων για τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις. 

 

Ώριµα: 

 

Τα ώριµα ψάρια επιµετρώνται στην καθαρή εύλογη αξία. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν οργανωµένες χρηµατιστηριακές 

αγορές για τα ψάρια της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (και ακόµη περισσότερο για ζώντα ψάρια) στην παρούσα 

τοποθεσία και κατάστασή τους, η υποχρέωση της αποτίµησης των ψαριών αυτών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41 και το ∆ΠΧΑ 

13 οδηγεί στην χρήση µιας εκτιµώµενης εύλογης αξίας των ψαριών επί της βάσης µιας υποθετικής αγοράς και της 

ιεραρχίας της εύλογης αξίας Επιπέδου 2 λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα τοποθεσία και κατάσταση των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων.  

 

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

διάφορους παράγοντες, όπως ποια είναι η υποθετική κύρια αγορά, ποιοι είναι οι αντιπροσωπευτικοί συµµετέχοντες στην 

αγορά αυτή, ποια είναι η µέγιστη και βέλτιστη χρήση των περιουσιακών αυτών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία 

αναφοράς, ποια είναι η αναµενόµενη περίοδος/ηµεροµηνία εξαλίευσης και ποιες είναι οι επικρατούσες παρατηρήσιµες 

και αντιπροσωπευτικές τιµές στην αγορά για το τελικό προϊόν (εξαλιευµένα ψάρια). 

 

Ανώριµα: 

 

Oσον αφορά τα ανώριµα ψάρια, η βιοµάζα αποτιµάται µε βάση µεθοδολογία που ανήκει στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας 

εύλογης αξίας, ήτοι στην εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης βάσει µεθόδων υπολογισµού µελλοντικών ταµειακών 

ροών και του ποσοστού ωρίµανσης της εκάστοτε παρτίδας. 

 

Γεννήτορες: 

Οι γεννήτορες αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης.  

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις που επηρεάζουν την αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

αναφέρονται στην σηµείωση 5.Ζ. 

 

 

3.5 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα 

της µητρικής Εταιρείας. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά 

την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων οι νοµισµατικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 
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αυτή. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την εκκαθάριση ή µετατροπή νοµισµατικών στοιχείων καταχωρούνται στα 

Αποτελέσµατα  Χρήσης.  

Τα µη νοµισµατικά στοιχεία σε ξένο νόµισµα που αποτιµώνται στο κόστος κτήσης, µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της 

ηµεροµηνίας που αποκτήθηκαν. Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που επιµετρώνται στην εύλογη αξία σε ξένο νόµισµα 

µετατρέπονται χρησιµοποιώντας τη συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού της εύλογης αξίας. 

Το κέρδος ή ζηµία από την επαναµετατροπή των µη νοµισµατικών στοιχείων αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο που 

αντιµετωπίζονται τα κέρδη ή οι ζηµίες από τη µεταβολή της εύλογης αξίας των στοιχείων αυτών.  

Κατά την ενοποίηση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των ξένων δραστηριοτήτων (αλλοδαπών θυγατρικών) 

µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τη συναλλαγµατική ισοτιµία που επικρατεί κατά την ηµεροµηνία αναφοράς 

των Οικονοµικών Καταστάσεων και τα αποτελέσµατα χρήσης τους µετατρέπονται χρησιµοποιώντας τη συναλλαγµατική 

ισοτιµία που επικρατεί κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

µετατροπή για την ενοποίηση αναγνωρίζονται στο αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών σε ξένο νόµισµα 

ως ξεχωριστή γραµµή στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα και µεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά την 

πώληση της ξένης δραστηριότητας.  

 

3.6 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  

 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία εκτός των  κατηγοριών: 

αυτοκίνητα, έπιπλα, λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός και ασώµατες ακινητοποιήσεις.  

Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριφθείσες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Επίσης 

περιλαµβάνονται τα κόστη αντικατάστασης τµήµατος των παγίων και το κόστος δανεισµού εφόσον πληρούνται τα 

κριτήρια κεφαλαιοποίησης.   

 

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων περιλαµβάνοντας το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, το οποίο συµµετέχει στην 

κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), το κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

 

Μεταγενέστερες δαπάνες και κόστη δανεισµού καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο εφόσον πληρούνται τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης.  

 

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

 

Τα κτίρια και τα οικόπεδα, τα µηχανήµατα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και τα πλωτά µέσα επιµετρώνται στην εύλογη αξία 

µειωµένη µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Οι εκτιµήσεις της εύλογης αξίας 

πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η εύλογη αξία ενός 

αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου δεν διαφέρει σηµαντικά από τη εύλογή του αξία. 

 

Το αποθεµατικό αναπροσαρµογής το οποίο προκύπτει από εκτιµήσεις εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων, µηχανηµάτων, 

τεχνικών εγκαταστάσεων και πλωτών καταχωρείται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα και πιστώνεται µε την 

αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων στην καθαρή θέση.  

Στο βαθµό όµως που το κέρδος από την αναπροσαρµογή αυτή αναστρέφει µία ζηµία ή αποµείωση από επανεκτίµηση του 

ιδίου στοιχείου (όπως περιγράφεται στη σηµείωση 3.9) και προηγουµένως αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως, τότε το κέρδος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Αντίθετα η ζηµία 

αναπροσαρµογής απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Στην περίπτωση όµως που έχει ήδη 

δηµιουργηθεί αποθεµατικό από την αναπροσαρµογή, τότε µειώνεται πρώτα το αποθεµατικό και το υπόλοιπο ποσό που 

υπερβαίνει το ύψος του αποθεµατικού επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Επιπλέον οι συσσωρευµένες αποσβέσεις κατά την ηµεροµηνία επανεκτίµησης διαγράφονται έναντι της µικτής λογιστικής 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύµφωνα µε το αναπροσαρµοσµένο ποσό του 
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περιουσιακού στοιχείου. Κατά την πώληση, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο 

περιουσιακό στοιχείο που πωλήθηκε µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 

 

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των παγίων και έχουν ως 

εξής: 

 

 
 

Ένα ιδιοχρησιµοποιούµενο ενσώµατο πάγιο αποαναγνωρίζεται είτε κατά την πώλησή του είτε όταν δεν αναµένονται 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή την πώλησή του. Το κέρδος ή η ζηµία από τη διάθεση των παγίων, 

προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, εάν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του 

παγίου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την αποαναγνώριση του παγίου.  

 

Οι υπολειµµατικές αξίες, ωφέλιµες ζωές και µέθοδοι απόσβεσης υπόκεινται σε επανεξέταση στο τέλος κάθε χρήσης και 

προσαρµόζονται για τις µελλοντικές χρήσεις εάν κριθεί απαραίτητο.  

 
 

3.7 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξηµένο µε όλα εκείνα 

τα έξοδα που σχετίζονται µε τη την απόκτησή τους. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι επενδύσεις σε ακίνητα 

επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους η οποία αντικατοπτρίζει τις συνθήκες αγοράς κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. Κάθε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από µεταβολή στην εύλογη αξία του επενδυτικού 

ακινήτου, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλογης 

φορολογικής επίπτωσης. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται µε τη χρησιµοποίηση ανεξάρτητου, 

αναγνωρισµένου εκτιµητή που εφαρµόζει µοντέλο αποτίµησης το οποίο συστήνεται από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Προτύπων 

Αποτίµησης.  

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποαναγνωρίζονται είτε κατά τη διάθεσή τους είτε όταν το επενδυτικό ακίνητο αποσύρεται 

µονίµως από τη χρήση και δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη διάθεσή του. Η διαφορά που προκύπτει 

από το καθαρό προϊόν διάθεσης και τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της 

χρήσης κατά την περίοδο της αποαναγνώρισης.  

 

Μεταφορές προς ή από την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή στη χρήση 

αυτών. 

 

Για τη µεταφορά από την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα στα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, το τεκµαρτό κόστος 

του ακινήτου για µεταγενέστερη λογιστική απεικόνιση προκύπτει από την εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 

µεταβολής της χρήσης. Εάν ένα ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο µεταφερθεί στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα, 

ο Όµιλος και η Εταιρεία εφαρµόζουν το λογιστικό χειρισµό που εφάρµοζε εάν για το πάγιο όσο εµφανιζόταν στην 

κατηγορία των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων και µέχρι την ηµεροµηνία αλλαγής της χρήσης του.  

 

 

Κτίρια Mέση ωφέλιµη ζωή 50 έτη
Λοιπές Πάγιες Εγκαταστάσεις & Λοιπός 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός Mέση ωφέλιµη ζωή 10 έτη

Μηχανήµατα & Τεχνικές Εγκαταστάσεις 7 - 12 έτη

Λοιπά Μεταφορικά µέσα 8 - 25 έτη

Πλωτά 8 - 10 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 - 10 έτη
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3.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µεµονωµένα αναγνωρίζονται στο κόστος κατά την αρχική τους 

αναγνώριση. Τα άϋλα αυτά πάγια είναι κυρίως άδειες, λογισµικό και λοιπά προγράµµατα. Το κόστος των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί σε µια συνένωση επιχειρήσεων αποτελεί την εύλογη αξία τους κατά την 

ηµεροµηνία της απόκτησης. Τα άϋλα αυτά πάγια περιλαµβάνουν παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας τα οποία αφορούν σε άδειες ιχθυοκαλλιέργειας. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα άϋλα 

περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν συσσωρευµένη ζηµία 

αποµείωσης. Τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άϋλα πάγια, εκτός των κεφαλαιοποιηµένων εξόδων ανάπτυξης, δεν 

κεφαλαιοποιούνται και τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά τη χρήση στην οποία πραγµατοποιούνται. 

 

Οι ωφέλιµες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτιµώνται ως πεπερασµένες ή απροσδιόριστες. 

 

Τα άϋλα πάγια µε πεπερασµένες ωφέλιµες ζωές αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους και ελέγχονται 

για αποµείωση όταν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης. Οι ωφέλιµες ζωές και η µέθοδος απόσβεσης επανεξετάζονται 

τουλάχιστον στο τέλος κάθε ηµεροµηνίας αναφοράς Οικονοµικών Καταστάσεων.  

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστες ωφέλιµες ζωές δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται για αποµείωση 

τουλάχιστον ετησίως είτε µεµονωµένα είτε σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ). Η εκτίµηση της 

απροσδιόριστης ωφέλιµης ζωής επανεξετάζεται ετησίως προκειµένου να εκτιµηθεί εάν η απροσδιόριστη ζωή συνεχίζει 

να υποστηρίζεται. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή της ωφέλιµης ζωής από απροσδιόριστη σε πεπερασµένη 

πραγµατοποιείται για µελλοντικές χρήσεις. 

 

Οι άδειες ιχθυοκαλλιέργειας δεν αποσβένονται λόγω απροσδιόριστης ωφέλιµης ζωής, ενώ οι άδειες, το λογισµικό και τα 

λοιπά προγράµµατα αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους η οποία κυµαίνεται 

από 1 έως 5 χρόνια. 

 

Κέρδη ή ζηµίες από την αποαναγνώριση των άυλων παγίων επιµετρώνται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος 

πώλησης και της λογιστικής αξίας τους και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά την αποαναγνώριση. 

 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

 

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 µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

� Η διαθεσιµότητα των πηγών για την ολοκλήρωση του παγίου 

� Η ικανότητα να επιµετρηθούν τα έξοδα αξιόπιστα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης των εξόδων ανάπτυξης ως περιουσιακό στοιχείο, εφαρµόζεται το µοντέλο 

κόστους και το πάγιο επιµετράται στο κόστος µείον οποιεσδήποτε αποσβέσεις και τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες 

αποµείωσης. Η περίοδος απόσβεσης ξεκινά όταν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και το πάγιο είναι διαθέσιµο για χρήση, 

ενώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης το πάγιο ελέγχεται ετησίως για αποµείωση. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης και έως τον Νοέµβριο 2019 η Εταιρεία κεφαλαιοποιούσε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια ενώ από 1 ∆εκεµβρίου 2019 τα έξοδα αναγνωρίζονται απευθείας στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως. 
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3.9 Αποµείωση Αξίας Μη Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Επιπλέον γνωστοποιήσεις σχετικά µε την αποµείωση των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

παρουσιάζονται στις παρακάτω σηµειώσεις: 

• Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 19)  

• Περιουσιακά Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης (Σηµείωση 20) 

• Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 23) 

• Η Υπεραξία και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστες ωφέλιµες ζωές (Σηµείωση 22,23) 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτιµούν σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων εάν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η λογιστική αξία των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν είναι ανακτήσιµη. Στην 

περίπτωση που υπάρχει ένδειξη αποµείωσης ή όταν απαιτείται ετήσιος έλεγχος αποµείωσης, προσδιορίζεται το 

ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο 

µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών (Μ∆ΤΡ) µείον τα 

απαιτούµενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσης αυτών και προσδιορίζεται για κάθε περιουσιακό στοιχείο 

µεµονωµένα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο δεν δηµιουργεί ταµειακές ροές οι οποίες να είναι σε µεγάλο βαθµό 

ανεξάρτητες από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων. Εάν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή Μ∆ΤΡ υπερβαίνει το εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, τότε το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται αποµειωµένο 

και µειώνεται µέχρι το ανακτήσιµο ποσό. Για την εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές 

ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους µε τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες 

εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία. Για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας µείον τα απαιτούµενα έξοδα για την πώληση, 

λαµβάνονται υπόψη οι πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά, εάν υπάρχουν. Εάν δεν µπορούν να εντοπιστούν στην αγορά 

αντίστοιχες συναλλαγές, τότε χρησιµοποιείται ένα κατάλληλο µοντέλο αποτίµησης.  

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία βασίζουν τον έλεγχο αποµείωσης σε λεπτοµερείς προϋπολογισµούς και προβλεπόµενους 

υπολογισµούς οι οποίοι ετοιµάζονται χωριστά για κάθε Μ∆ΤΡ του Οµίλου όπου έχει κατανεµηθεί κάθε περιουσιακό 

στοιχείο. Οι προϋπολογισµοί και οι προβλέψεις υπολογισµών καλύπτουν γενικά µια περίοδο πέντε (5) ετών, ενώ για 

µεγαλύτερες περιόδους υπολογίζεται ένας µακροπρόθεσµος ρυθµός ανάπτυξης που εφαρµόζεται στις µελλοντικές 

ταµειακές ροές µετά το πέµπτο έτος. 

 

Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης εκτός από τα αναπροσαρµοσµένα περιουσιακά 

στοιχεία όπου η προηγούµενη αναπροσαρµογή τους έχει καταχωρηθεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα. (Σηµείωση 19) 

 

 

3.10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα -αρχική αναγνώριση και  επιµέτρηση 

 

Ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο µιας 

οντότητας και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο άλλης οντότητας. 

i) Χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

 

Aρχική αναγνώριση και  επιµέτρηση 

 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω άλλων συνολικών εισοδηµάτων (OCI) και στην εύλογη 

αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 
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Η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από τα 

συµβατικά χαρακτηριστικά των ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και το 

επιχειρηµατικό µοντέλο του Οµίλου για τη διαχείριση τους. Με εξαίρεση τις εµπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν 

σηµαντική χρηµατοοικονοµική συνιστώσα ή για τις οποίες ο Όµιλος έχει εφαρµόσει την πρακτική σκοπιµότητας, ο 

Όµιλος αρχικά αποτιµά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιµάται µέσω αποτελεσµάτων, το κόστος συναλλαγής. Οι 

εµπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σηµαντική χρηµατοοικονοµική συνιστώσα ή για τις οποίες ο Όµιλος έχει 

εφαρµόσει την πρακτική σκοπιµότητας, αποτιµώνται στην τιµή συναλλαγής που προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 

15. 

 

Προκειµένου ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινοµηθεί και να αποτιµηθεί στο αποσβεσµένο κόστος 

ή στην εύλογη αξία µέσω των συνολικών εισοδηµάτων, πρέπει να απορρέουν ταµειακές ροές που είναι «αποκλειστικά 

πληρωµές κεφαλαίου και τόκων (SPPI)» επί του αρχικού κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρεται ως SPPI test και 

εξετάζεται ανά χρηµατοοικονοµικό στοιχείο. 

Tα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε ταµειακές ροές που δεν είναι «αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και 

τόκων (SPPI)» ταξινοµούνται και αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από το 

επιχειρηµατικό µοντέλο. 

 

Το επιχειρηµατικό µοντέλο του Οµίλου για τη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται 

στον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονοµικές του δυνατότητες προκειµένου να δηµιουργήσει ταµειακές ροές. 

Το επιχειρηµατικό µοντέλο καθορίζει εάν οι ταµειακές ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συµβατικών ταµειακών 

ροών, από την πώληση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. Τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται και αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος διατηρούνται σε επιχειρηµατικό 

µοντέλο µε στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να εισπραχθούν 

συµβατικές ταµειακές ροές, ενώ τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται και αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία µέσω OCI διακρατούνται στο επιχειρηµατικό µοντέλο µε στόχο την κατοχή τους για τη συλλογή των 

συµβατικών ταµειακών ροών και την πώληση αυτών. 

 

Η αγορά ή πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση περιουσιακών στοιχείων 

εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται µε κανονισµό ή σύµβαση στην αγορά αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία 

συναλλαγής δηλαδή κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 

περιουσιακό στοιχείο. 

 

Μεταγενέστερη επιµέτρηση 

 

Για σκοπούς µεταγενέστερης επιµέτρησης, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται σε τέσσερις 

κατηγορίες: 

 

•  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσµένο κόστος (χρεόγραφα) 

•  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες µέσω των συνολικών εισοδηµάτων µε 

ανακύκλωση των σωρευτικών κερδών και ζηµιών (χρεόγραφα) 

•  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των συνολικών εισοδηµάτων 

χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζηµιών κατά την αποαναγνώριση (συµµετοχικά µέσα) 

•  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
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Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσµένο κόστος 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσµένο κόστος επιµετρώνται στη συνέχεια χρησιµοποιώντας 

την µέθοδο (EIR) και υπόκεινται σε αποµείωση. Τα κέρδη και οι ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν το 

περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή αποµειωθεί. 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου στο αποσβεσµένο κόστος περιλαµβάνουν εµπορικές 

απαιτήσεις. 

 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται µέσω συνολικών εισοδηµάτων (χρεόγραφα) 

 

Για τα χρεόγραφα που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες µέσω συνολικών εισοδηµάτων, τα έσοδα από τόκους, η 

αναπροσαρµογή συναλλαγµατικών ισοτιµιών και οι ζηµίες ή αντισταθµίσεις αποµείωσης αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων και υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος. Οι υπόλοιπες µεταβολές της εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

συνολικών εισοδηµάτων. Κατά τη αποαναγνώριση, η σωρευτική µεταβολή της εύλογης αξίας στην κατάσταση 

συνολικών εισοδηµάτων ανακυκλώνεται στα αποτελέσµατα. 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται στην εύλογη αξία µέσω συνολικών εισοδηµάτων 

(συµµετοχικοί τίτλοι) 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση, ο Όµιλος µπορεί να επιλέξει να ταξινοµήσει αµετάκλητα τις συµµετοχικές επενδύσεις του 

ως συµµετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω συνολικών εισοδηµάτων όταν πληρούν τον 

ορισµό της καθαρής θέσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση, και δεν κατέχονται προς 

εµπορία. Η ταξινόµηση καθορίζεται ανά χρηµατοοικονοµικό µέσο. 

 

Τα κέρδη και οι ζηµίες από αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις 

ζηµίες. Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν έχει αποδειχθεί το δικαίωµα 

πληρωµής, εκτός εάν ο Όµιλος επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση µέρους του κόστους του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται  στην κατάσταση συνολικών 

εισοδηµάτων. Οι συµµετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω των συνολικών εισοδηµάτων δεν 

υπόκεινται σε εξέταση αποµείωσης. 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία  επέλεξαν να ταξινοµήσουν τις µη εισηγµένες µετοχές του στην κατηγορία αυτή. 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 

εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης στην εύλογη αξία µε τις καθαρές µεταβολές στην εύλογη αξία να 

αναγνωρίζονται στη κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει παράγωγα µέσα και εισηγµένες µετοχικές επενδύσεις. Τα µερίσµατα επί των εισηγµένων 

συµµετοχικών τίτλων αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν δικαίωµα πληρωµής έχει 

κατοχυρωθεί. 

 

 Ένα παράγωγο που ενσωµατώνεται σε υβριδικό (σύνθετο) συµβόλαιο, µε χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή είναι 

ξεχωριστό από το κύριο συµβόλαιο, διαχωρίζεται από το κύριο συµβόλαιο και λογιστικοποιείται ως ξεχωριστό παράγωγο 

εάν: τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι δεν συνδέονται στενά µε το κύριο συµβόλαιο: ένα ξεχωριστό µέσο 

µε τους ίδιους όρους µε το ενσωµατωµένο παράγωγο θα πληρούσε τον ορισµό ενός παραγώγου: και το υβριδικό 
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συµβόλαιο δεν αποτιµάται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Τα ενσωµατωµένα παράγωγα αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία µε µεταβολές στην εύλογη αξία να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Η επανεκτίµηση γίνεται µόνο εάν 

υπάρξει είτε αλλαγή στους όρους της σύµβασης που τροποποιεί σηµαντικά τις ταµειακές ροές που διαφορετικά θα 

απαιτούνταν είτε ανακατάταξη ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου εκτός κατηγορίας της εύλογης αξίας 

µέσω αποτελεσµάτων. 

 

Αποαναγώριση 

 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν: 

 

• Τα δικαιώµατα λήψης ταµειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή 

 

• Ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατά του να λαµβάνει ταµειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή έχει 

αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαµβανόµενες ταµειακές ροές χωρίς σηµαντική 

καθυστέρηση σε τρίτο µέρος βάσει συµφωνίας "pass-through" και είτε (α) ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) ο Όµιλος δεν έχει µεταβιβάσει ούτε 

κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιµήσεις του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει 

µεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Όταν ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατά του να εισπράξει ταµειακές ροές από ένα περιουσιακό στοιχείο ή έχει 

συνάψει συµφωνία µεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθµό κατέχει τους κινδύνους και τα οφέλη από την 

κυριότητα. Όταν ο Όµιλος δεν έχει µεταβιβάσει ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του 

περιουσιακού στοιχείου ούτε έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, ο Όµιλος συνεχίζει να 

αναγνωρίζει το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθµό της συνεχιζόµενης εµπλοκής του. Στην περίπτωση αυτή, 

ο Όµιλος αναγνωρίζει επίσης σχετική υποχρέωση. Το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η σχετική υποχρέωση 

αποτιµώνται σε βάση τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που  Όµιλος κατέχει. 

 

Συνεχιζόµενη ανάµειξη που παίρνει τη µορφή αν µια εγγύηση πάνω από το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο 

αποτιµάται στη χαµηλότερη από την αρχική λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και το µέγιστο ποσό αντιπαροχής 

που µπορεί να απαιτηθεί από τον Όµιλο να επιστρέψει. 

 

Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά µε αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων παρέχονται επίσης στις 

ακόλουθες σηµειώσεις: 

 

• Γνωστοποιήσεις για σηµαντικές παραδοχές (Σηµείωση 5) 

• Μη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (Σηµ. 26) 

• Απαιτήσεις από πελάτες (Σηµειώσεις 30, 31) 

 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες (ECL) για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν κατέχονται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Τα ECL αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Για 

πιστωτικά ανοίγµατα για τα οποία δεν έχει σηµειωθεί σηµαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική 

αναγνώριση, παρέχονται οι πιστωτικές ζηµίες που προκύπτουν από γεγονότα αδυναµίας πληρωµής που είναι πιθανά να 

προκύψουν εντός των επόµενων 12 µηνών (ECL 12 µηνών). Για τα πιστωτικά ανοίγµατα για τα οποία υπήρξε σηµαντική 

αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, απαιτείται αποζηµίωση ζηµίας για τις ζηµίες που 

αναµένονται κατά τη διάρκεια της εναποµένουσας διάρκειας ζωής του ανοίγµατος, ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραµµα 

της αθέτησης .  
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Για τις εµπορικές απαιτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των συµβάσεων, ο Όµιλος εφαρµόζει την απλοποιηµένη 

προσέγγιση για τον υπολογισµό των πιστωτικών ζηµίων ECL. Ως εκ τούτου, ο Όµιλος δεν παρακολουθεί τις µεταβολές 

στον πιστωτικό κίνδυνο. Ο Όµιλος έχει καταρτίσει πίνακα προβλέψεων που βασίζεται στην ιστορική εµπειρία των 

πιστωτικών ζηµιών, προσαρµοσµένη για µελλοντικούς παράγοντες ειδικούς για τους οφειλέτες και το οικονοµικό 

περιβάλλον. 

Η πολιτική της Εταιρείας και του Οµίλου, µε εξαίρεση ορισµένων συµβάσεων 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 γονοτροφής σε 6 

µήνες. Παρόλα αυτά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ο Όµιλος µπορεί να αξιολογήσει για συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία ότι υφίσταται πιστωτικό γεγονός όταν υπάρχει εσωτερική η εξωτερική πληροφόρησης που υποδεικνύει ότι η 

είσπραξη των ποσών που έχουν οριστεί µε βάση τη σχετική σύµβαση δεν είναι πιθανό να εισπραχθούν στο σύνολό τους. 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης των 

συµβατικών ταµειακών ροών. 

 

ii) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται κατά την αρχική αναγνώριση ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, δανειακές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις ή ως παράγωγα που χαρακτηρίζονται 

ως αντισταθµιστικά µέσα σε αποτελεσµατική αντιστάθµιση, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

Όλες οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στην περίπτωση δανείων 

συν τα άµεσα έξοδα συναλλαγής. 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνουν εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, 

λοιπές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις καθώς  και βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια. 

 

Μεταγενέστερη επιµέτρηση 

 

Η µεταγενέστερη αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων εξαρτάται από την κατάταξη ως εξής: 

 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία  µέσω των αποτελεσµάτων 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην αξία των περιουσιακών στοιχείων µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν 

τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς εάν προκύπτουν µε σκοπό 

την βραχυπρόθεσµη επαναγορά τους. 

Κέρδη ή ζηµίες από υποχρεώσεις που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων. 

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 ∆ΠΧΑ 9. Ο Όµιλος δεν έχει ορίσει καµία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων. 
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∆ανειακές υποχρεώσεις 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα που προκύπτουν από την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά µεταξύ του 

εισπραχθέντος ποσού (αφαιρουµένων των σχετικών εξόδων) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  

Έξοδα δανείων που καταβάλλονται κατά την υπογραφή των νέων πιστώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα του δανείου 

εφόσον γίνει ανάληψη µέρους ή και του συνόλου της νέας πιστωτικής γραµµής. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρούνται 

ως µελλοντικά έξοδα δανείων µέχρι να γίνει η ανάληψη. Εφόσον δεν χρησιµοποιηθούν τα νέα δάνεια, µερικώς ή στο 

σύνολό τους, τότε αυτά τα έξοδα περιλαµβάνονται στα προπληρωθέντα έξοδα και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

κατά τη διάρκεια ζωής της σχετικής πιστωτικής γραµµής.  

Τα δάνεια διαγράφονται από τον ισολογισµό όταν η υποχρέωση που είχε προκύψει από το συµβόλαιο ακυρώνεται, 

εκπνέει ή δεν υφίσταται. Η διαφορά µεταξύ του υπολοίπου του δανείου το οποίο διαγράφηκε ή µεταβιβάστηκε σε κάποιον 

άλλο, και του ποσού που πληρώθηκε, συµπεριλαµβανοµένων και µη χρηµατικών στοιχείων που µεταβιβάστηκαν ή 

υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα σαν Λοιπά Έσοδα/Έξοδα ή σαν Χρηµατοοικονοµικά 

Έσοδα/Έξοδα. 

Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το οριστικό δικαίωµα να 

αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

Σε περιπτώσεις όπου γίνεται επαναδιαπραγµάτευση των υπάρχοντων δανείων της Εταιρείας, αυτή θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε τροποποίηση ή ανταλλαγή δανείων µε τους δανειστές που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους 

τρόπους. Εάν η τροποποίηση ή η ανταλλαγή των δανείων αντιπροσωπεύει µια διευθέτηση του αρχικού χρέους, ή απλώς 

µια επαναδιαπραγµάτευση του χρέους αυτού, καθορίζει το λογιστικό χειρισµό που πρέπει να εφαρµόζεται από τον 

οφειλέτη. Όταν οι όροι των υφιστάµενων δανείων είναι ουσιαστικά διαφορετικοί από τους όρους των τροποποιηµένων 

ή ανταλλασσόµενων δανείων, µια τέτοια τροποποίηση ή ανταλλαγή αντιµετωπίζεται ως αποαναγνώριση του αρχικού 

δανεισµού και η διαφορά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης.  

Ο Όµιλος θεωρεί ότι οι όροι είναι σηµαντικά διαφορετικοί είτε όταν η προεξοφληµένη παρούσα αξία των µελλοντικών 

ταµειακών ροών, βάσει των νέων όρων, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εξόδων ή αµοιβών που προκύπτουν 

χρησιµοποιώντας το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο, είναι τουλάχιστον 10% διαφορετική από την προεξοφληµένη παρούσα 

αξία των υπολειπόµενων ταµειακών ροών του αρχικού δανεισµού είτε όταν υπάρχει µια σηµαντική αλλαγή στους όρους 

λαµβάνοντας υπόψη ποιοτικά κριτήρια. Τα ποιοτικά κριτήρια µπορεί να περιλαµβάνουν: 

 

 

• το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται ο δανεισµός  

• το επιτόκιο (π.χ. από σταθερό σε κυµαινόµενο)  

• αλλαγές σε περιοριστικούς όρους ενός συµβολαίου ("covenants"). 

 

 Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη Σηµείωση 36. 

 

 

Αποαναγνώριση 

 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση που απορρέει απορριφθεί, ακυρωθεί ή λήξει. 

Όταν µία υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή µε ουσιαστικά 

διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιηθούν σηµαντικά, µια τέτοια ανταλλαγή ή 

τροποποίηση αντιµετωπίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνωρίζεται µια νέα υποχρέωση. Η διαφορά 

των αντίστοιχων λογιστικών αξιών αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
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iii) Συµψηφισµοί των χρηµατοπιστωτικών µέσων 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό 

ποσό εµφανίζεται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης εάν υπάρχει ένα εκτελεστό νόµιµο δικαίωµα 

συµψηφισµού των αναγνωρισµένων ποσών και υπάρχει πρόθεση να διακανονιστούν σε καθαρή βάση, να 

ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία και να εκκαθαριστούν οι των υποχρεώσεις ταυτόχρονα. 

 

 

3.11 Παράγωγα και Λογιστική Αντιστάθµισης  

 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως είναι τα προθεσµιακά συµβόλαια, συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου, ή 

επιτοκίων και συµβάσεις επιλογής επιτοκίου, χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του οικονοµικού κινδύνου από τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

Όλα τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία κατά την 

ηµεροµηνία διακανονισµού και ακολούθως αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Τα παράγωγα απεικονίζονται ως περιουσιακά 

στοιχεία όταν η εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία τους είναι αρνητική.  

 

Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται από την τιµή που έχουν σε µια ενεργό αγορά, ή µε τη χρησιµοποίηση τεχνικών 

αποτίµησης σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργός αγορά για τα µέσα αυτά. Κέρδη ή ζηµίες από τη µεταβολή της 

εύλογης αξίας των παραγώγων αναγνωρίζονται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης εκτός από το 

αποτελεσµατικό τµήµα λογιστικής αντιστάθµισης των παραγώγων που έχουν χαρακτηριστεί ως µέσα αντιστάθµισης 

ταµειακών ροών το οποίο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

 

O Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 31.12.2019 δεν είχαν παράγωγα ούτε είχαν χρησιµοποιήσει χρηµατοοικονοµικά µέσα 

αντιστάθµισης. 

3.12 Αποθέµατα  

 

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, τα αγαθά που αγοράστηκαν καθώς και τα µη βιολογικά παραγόµενα 

προϊόντα.  

 

Το κόστος των αποθεµάτων περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς, µετατροπής καθώς και τις δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση ενώ δεν περιλαµβάνονται τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. 

 

Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασµούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που 

µπορούν στη συνέχεια να επανακτηθούν από τις φορολογικές αρχές), καθώς και µεταφορικά, έξοδα παράδοσης και άµεσα 

επιρριπτέες δαπάνες. Εµπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και άλλα παρόµοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον 

προσδιορισµό του κόστους αγοράς. 

 

Το κόστος µετατροπής των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε τις µονάδες παραγωγής, 

όπως είναι τα άµεσα εργατικά. Επίσης περιλαµβάνει ένα συστηµατικό επιµερισµό των σταθερών και µεταβλητών γενικών 

εξόδων παραγωγής, που πραγµατοποιούνται κατά τη µετατροπή των υλών σε έτοιµα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα 

παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που παραµένουν σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, 

όπως είναι η απόσβεση και η συντήρηση εργοστασιακών κτιρίων και εξοπλισµού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης 

και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που 

µεταβάλλονται άµεσα η σχεδόν άµεσα, ανάλογα µε τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και η έµµεση 

εργασία. Ο επιµερισµός των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος µεταποίησης βασίζεται στην κανονική 

δυναµικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναµικότητα είναι η δυναµικότητα που αναµένεται από την 
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κατά µέσο όρο παραγωγή στην διάρκεια ενός αριθµού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές συνθήκες, λαµβανοµένων 

υπόψη των απωλειών δυναµικότητας λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης. Το πραγµατικό επίπεδο παραγωγής 

µπορεί να χρησιµοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναµικότητα. 

 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης όπως αυτή προκύπτει από την συνήθη πορεία των 

εργασιών της επιχείρησης µείον τις εκτιµώµενες δαπάνες µέχρι την ολοκλήρωσή τους και οποιαδήποτε έξοδα που 

σχετίζονται µε την πώληση.  

  

3.13 Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές 

µετοχές ταξινοµούνται 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.  

Τίτλοι ίδιων µετοχών που επαναγοράζονται αναγνωρίζονται στο κόστος και εµφανίζονται αφαιρετικά των Ιδίων 

Κεφαλαίων. ∆εν αναγνωρίζεται κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα χρήσης κατά την αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση 

των ίδιων µετοχών του Οµίλου και της Εταιρείας. Τυχόν διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του τιµήµατος, σε 

περίπτωση επανέκδοσης, αναγνωρίζεται στο «Υπέρ το άρτιο». ∆ικαιώµατα ψήφου σχετιζόµενα µε τις ίδιες µετοχές 

ακυρώνονται για τον Όµιλο και δεν αποδίδονται µερίσµατα σε αυτά.  

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας περιλαµβάνουν κυρίως το τακτικό αποθεµατικό, αφορολόγητα 

αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων, αποθεµατικά από συµµετοχικούς τίτλους, αποθεµατικό αναλογιστικών 

διαφορών, αποθεµατικό ιδίας συµµετοχής, αποθεµατικό µείωσης µετοχικού κεφαλαίου λόγω µείωσης ονοµαστικής αξίας 

και διάφορα άλλα αποθεµατικά. 

 

 

3.14 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

 

Φορολογία εισοδήµατος 

 

Η επίδραση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους 

φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν 

στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. 

Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου που αφορά 

συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (εκτός αποτελεσµάτων χρήσης), στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια εκτός αποτελεσµάτων χρήσης.  

Ο φόρος που προκύπτει από συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ιδία Κεφάλαια, καταχωρείται απευθείας 

στα Ιδία Κεφάλαια και όχι στα αποτελέσµατα χρήσης. 

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 

τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις οι οποίοι δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που 

εφαρµόζονται κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων στις χώρες που δραστηριοποιείται ο 

Όµιλος και δηµιουργεί φορολογητέο εισόδηµα. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του 

ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. 

 

Ο Όµιλος δεν σχηµατίζει προβλέψεις για τυχόν φορολογικές υποθέσεις παρά µόνο όταν έχουν δηµιουργηθεί οι 

προϋποθέσεις εκείνες που καθιστά πιθανή την επιβολή τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.  
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Αναβαλλόµενος φόρος 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές 

διαφορές µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και αναγνώρισής τους για 

σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός εάν 

προκύπτει: 

• Από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης σε µία συναλλαγή 

η οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό 

ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία  

• Σε περίπτωση φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές και 

συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών µπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό 

ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και 

µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει διαθέσιµο µελλοντικό φορολογητέο 

εισόδηµα το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων 

αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών.  

 

∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή σχετίζεται µε:  

• εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή µίας υποχρέωσης σε µια συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και 

κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  

•  φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που είναι πιθανό ότι προσωρινές 

διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον και θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα το 

οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.  

 

Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων και µειώνεται στο βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα 

καλύψει ολόκληρη την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή εν µέρει. Οι µη αναγνωρισµένες αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις επαναξιολογούνται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και 

αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι µελλοντικά κέρδη επαρκούν για την ανάκτηση των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων. 

  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές 

που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα αναγνωριστεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η 

υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 

έχουν κατ’ ουσία θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων.  

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος που σχετίζεται µε στοιχεία που αναγνωρίζονται εκτός της κατάστασης αποτελεσµάτων 

αναγνωρίζεται εκτός των αποτελεσµάτων. Τα στοιχεία για αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται σε συσχετισµό µε 

την υποκείµενη συναλλαγή είτε στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

Ο Όµιλος συµψηφίζει τα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις µόνο εάν 

έχει υπάρχει εκτελεστό δικαίωµα συµψηφισµού των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων και των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

σχετίζονται µε τους φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε στην ίδια φορολογητέα 
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οντότητα ή διαφορετικές φορολογούµενες οντότητες οι οποίες προτίθενται είτε να διακανονίσουν τρέχουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις και στοιχεία του ενεργητικού σε καθαρή βάση είτε να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και να 

διακανονίσουν τις υποχρεώσεις ταυτόχρονα σε κάθε µελλοντική περίοδο κατά την οποία αναµένεται να διακανονιστούν 

σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ή περιουσιακών στοιχείων ή να ανακτηθούν. 

 

Ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου κατά την τρέχουσα χρήση βασίζεται στoν νέο φορολογικό συντελεστή που 

ορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 του φορολογικού νοµοσχεδίου του Ν. 4646/2019 σε 24% για την χρήση του 2019 και 

εφεξής, ενώ κατά την προηγούµενη χρήση βασιζόταν στην σταδιακή µείωση του φορολογικού συντελεστή από 29% το 

2018 σε 25% έως το 2022. O φορολογικός συντελεστής της Ισπανικής θυγατρικής Εταιρεία Predomar βασίζεται στο 

φορολογικό συντελεστή 25% (2018: 25%). Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στη Σηµείωση 25. 

 

3.15 Παροχές στο προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζόµενους σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται 

ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση 

που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν το 

υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού τους (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα 

οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 

 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαµβάνουν συντάξεις ή 

άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση µετά τη λήξη της απασχόλησης, ως 

αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο 

και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. 

  

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών: Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση του Οµίλου και 

της Εταιρείας (νοµική ή τεκµαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. 

ασφαλιστικό ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει 

ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση και ο εργαζόµενος, καθώς και από τις 

καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 

καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  

 

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Η αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία καταχωρείται στον 

ισολογισµό ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών και αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη 

αυτή παροχή συνυπολογίζοντας τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το 

κόστος της προϋπηρεσίας. Ως επιτόκιο προεξόφλησης θεωρείται η απόδοση, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 

Oικονοµικών Kαταστάσεων, των υψηλής ποιότητας Ευρωπαϊκών Eταιρικών Oµολόγων τα οποία έχουν ηµεροµηνία 

λήξης που προσεγγίζει τα χρονικά όρια των υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

Η υποχρέωση για την παροχή αυτή καθορίζεται βάσει της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (Projected 

Unit Credit Method) από ανεξάρτητο αναλογιστή και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν 

δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος 

προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες.  

 

Οι επανεκτιµήσεις, που συµπεριλαµβάνουν αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες καθώς και την επίδραση του ανώτατου ορίου 

περιουσιακού στοιχείου, εκτός από καθαρούς τόκους και αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται άµεσα 

στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, µε αντίστοιχη χρέωση ή πίστωση στο αποθεµατικό αναλογιστικών διαφορών στα 

λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Οι επαναµετρήσεις δεν αναταξινοµούνται 

στα αποτελέσµατα χρήσεως σε µεταγενέστερες περιόδους. 
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Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως από την προγενέστερη της: 

 

• Hµεροµηνίας της τροποποίησης ή της περικοπής, και της 

• Hµεροµηνίας κατά την οποία ο Όµιλος αναγνωρίζει το κόστος της αναδιάρθρωσης  

 

Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ο Όµιλος και η Εταιρεία προέβησαν σε αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού της 

αναλογιστικής υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις αρχές των ∆ΠΧΑ και της Projected Unit Credit Method, ακολουθώντας την 

αρχή του δεδουλευµένου εξόδου και της αυτοτέλειας των χρήσεων. Το κόστος υποχρέωσης για αποζηµίωση µισθωτών 

λόγω συνταξιοδότησης επιµερίστηκε σε όλα τα έτη υπηρεσίας, ήτοι σε 37ετία έως οι µισθωτοί λάβουν την σύνταξή τους, 

λαµβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεων του ∆ΛΠ19 και των προθέσεων της εταιρείας σε σχέση µε τα όρια 

συνταξιοδότησης που αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. (Σηµείωση 12)  

 

Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους: Υπάλληλοι (συµπεριλαµβανοµένων υψηλόβαθµων στελεχών) του Οµίλου, 

λαµβάνουν αµοιβή µε τη µορφή πληρωµών που βασίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους, καθώς οι υπάλληλοι παρέχουν 

υπηρεσίες ως τίµηµα των συµµετοχικών αυτών τίτλων.  

Το κόστος των παροχών που βασίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους αναγνωρίζεται, ταυτόχρονα µε µια αντίστοιχη αύξηση 

των αποθεµατικών των ιδίων κεφαλαίων, κατά την περίοδο στην οποία εκπληρώνονται οι συνθήκες που σχετίζονται µε 

την απόδοση και την παροχή υπηρεσιών. Το συσσωρευµένο έξοδο που αναγνωρίζεται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς 

των Οικονοµικών Καταστάσεων έως την ηµεροµηνία εκπλήρωσης των συνθηκών αντικατοπτρίζει την έκταση στην οποία 

η περίοδος εκπλήρωσης των συνθηκών έχει εκπνεύσει και την καλύτερη δυνατή εκτίµηση του Οµίλου για τον αριθµό 

των συµµετοχικών τίτλων των οποίων οι συνθήκες θα εκπληρωθούν. Το έξοδο ή έσοδο των αποτελεσµάτων χρήσης για 

µια περίοδο απεικονίζει την κίνηση του συσσωρευµένου εξόδου που έχει αναγνωριστεί στην αρχή και στο τέλος της 

περιόδου και αναγνωρίζεται στις αµοιβές προσωπικού.  

 

Τα δικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών που έχουν χορηγηθεί σε συγκεκριµένα στελέχη υψηλών βαθµίδων έχουν 

καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων σε αντίστοιχη αύξηση ενός αποθεµατικού των Ιδίων κεφαλαίων. 

Έως την ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν έχει εξασκηθεί το δικαίωµα των στελεχών και 

συνεπώς το σχηµατισµένο αποθεµατικό δεν έχει µετατραπεί σε εκδιδόµενες µετοχές.  

 

 

3.16 Επιχορηγήσεις 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 

 

 α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθούν 

µε τους όρους της επιχορήγησης, και 

β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Οι επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε δαπάνες, 

καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του 

συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν 

περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενο έσοδο και αναγνωρίζονται 

συστηµατικά και συµψηφίζονται µε τις αποσβέσεις της χρήσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου. 

 

3.17 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά στοιχεία 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν µία παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως 

αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονοµικών πόρων για το 

διακανονισµό της δέσµευσης η οποία µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται 

µόνο όταν έχει αναπτυχθεί και εκτελεστεί ένα λεπτοµερές τυπικό πρόγραµµα ή η ∆ιοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει 
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τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος σ’ αυτούς που πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό. Προβλέψεις δεν 

αναγνωρίζονται για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες.  

 

Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσµευση, 

βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών 

καταστάσεων, περιλαµβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την παρούσα δέσµευση. Όταν η 

επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην παρούσα 

αξία των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να διακανονιστεί η υποχρέωση.  

Το προ φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 

χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι 

µελλοντικές εκτιµήσεις ταµειακών ροών έχουν προσαρµοστεί. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η λογιστική 

αξία µιας πρόβλεψης αυξάνεται σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση 

αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού στα αποτελέσµατα. Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων, η πιθανότητα 

ότι µία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισµό καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο της κατηγορίας αυτών των 

δεσµεύσεων.  

 

Το έξοδο σχετικά µε µια πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα, καθαρό από το ποσό οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

Μια πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί πρόβλεψη. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα 

υπάρξει µία εκροή πόρων για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αντιλογίζεται.  

 

Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για τον Όµιλο που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου 

θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στα πλαίσια µιας 

συνένωσης επιχειρήσεων επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Ακολούθως αποτιµώνται στο υψηλότερο ποσό µεταξύ του 

ποσού της πρόβλεψης που θα αναγνωρίζονταν σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες αναγνώρισης που περιγράφονται 

ανωτέρω και του ποσού που είχε αρχικώς αναγνωριστεί, µείον τυχόν συσσωρευµένη απόσβεση που αναγνωρίστηκε 

σύµφωνα µε τις οδηγίες αναγνώρισης εσόδων. 

 

3.18 Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες  

 
Βάσει του νέου πρότυπου ∆ΠΧΑ 15 ο Όµιλος αναγνωρίζει έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες ως εξής: 

 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την πώληση αγαθών (Βιολογικών στοιχείων και µη Βιολογικών), και την παροχή υπηρεσιών 

(από θυγατρική εταιρεία του Οµίλου) αναφορικά µε την επισκευή διχτύων, διχτυοκλωβών και βάψιµο κλωβών, καθαρά 

από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται 

πλήρως.  

Τα έσοδα από πελάτες αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος των, αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται έχουν µεταφερθεί 

στον πελάτη. Η µεταφορά του ελέγχου στον πελάτη γίνεται κατά το χρόνο παράδοσης των, αγαθών ή παροχής των 

υπηρεσιών αντίστοιχα. Το ύψος του εσόδου που αναγνωρίζεται, είναι το ποσό που ο Όµιλος αναµένει πως θα λάβει ως 

αντάλλαγµα για την παροχή αυτών των, αγαθών ή υπηρεσιών. Οι όροι πληρωµής συνήθως διαφοροποιούνται ανάλογα 

µε το είδος της πώλησης και εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη φύση των, προϊόντων ή των υπηρεσιών, τα κανάλια 

διανοµής αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.  

 Ο Όµιλος εκτιµά επιπλέον εάν έχει ρόλο εντολέα ή εκπροσώπου σε κάθε σχετική συµφωνία. Η εκτίµηση του Οµίλου 

είναι πως στο σύνολο των συναλλαγών πώλησης στις οποίες προβαίνει έχει ρόλο εντολέα.  

 

Πιο συγκεκριµένα τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 
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-Πώληση αλιευτικών προϊόντων: Τα έσοδα για τον Όµιλο προέρχονται κυρίως από την πώληση ψαριών και προϊόντων 

αλιεύµατος, είτε από επιτόπιες πωλήσεις είτε από συµβάσεις. Ο Όµιλος αναγνωρίζει τα έσοδα από την πώληση ψαριών 

και επεξεργασµένων προϊόντων ψαριών την στιγµή όπου η κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζεται στον πελάτη. Η 

κυριότητα ενός περιουσιακού στοιχείου αναφέρεται στην ικανότητα  του πελάτη να διευθύνει τη χρήση του αγαθού και 

να αποκτά ουσιαστικά όλα τα οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο καθώς και η δυνατότητα να παρεµποδίζει άλλους στο  

να κατευθύνουν τη χρήση και τη λήψη παροχών από το περιουσιακό στοιχείο. Τα έσοδα αναγνωρίζονται κατά τον χρόνο 

παράδοση των αγαθών (ήτοι, σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή). Με βάση τις δραστηριότητες του Οµίλου αναφορικά µε 

την πώληση ψαριών και επεξεργασµένων αλιευτικών προϊόντων, οι πελάτες δεν πληρώνουν προκαταβολές για την 

απόκτηση των αγαθών, οπότε δεν υφίστανται υποχρεώσεις από συµβάσεις µε πελάτες.  

Η συνήθης διάρκεια πίστωσης από τους πελάτες εξωτερικού κατά µ.ο. σε 45 µέρες, από πελάτες εσωτερικού σε 60-90 

µέρες, και από πελάτες πώλησης γονοτροφής σε 6 µήνες, από την στιγµή της παράδοσης και µε βάση τη φύση του 

προϊόντος γενικά δεν παρέχεται το δικαίωµα ούτε επιστροφής ούτε παρέχονται εγγυήσεις. ∆ικαίωµα επιστροφής 

παρέχεται µόνο εάν τα αγαθά που παραδίδονται έχουν υποστεί ζηµιά ή έχουν παραδοθεί µε αναντιστοιχία σε σχέση µε 

τη συµφωνία µε τον πελάτη, και συνεπώς είναι ασήµαντης αξίας.. 

O Όµιλος εξετάζει για το εάν υπάρχουν άλλες δεσµεύσεις που να απορρέουν από την σύµβαση και που να είναι 

ξεχωριστές υποχρεώσεις απόδοσης στις οποίες πρέπει να κατανεµηθεί ένα µέρος της τιµής συναλλαγής. Επί του παρόντος 

δεν έχουν προσδιοριστεί πολλαπλές υποχρεώσεις απόδοσης. Κατά τον προσδιορισµό της τιµής συναλλαγής για την 

πώληση αγαθών, ο Όµιλος εξετάζει εάν το αντίτιµο που έχει συµφωνηθεί στα πλαίσια της σύµβασης περιλαµβάνει και 

µεταβλητό τµήµα (κυρίως εκπτώσεις δεδοµένου ότι δεν υφίστανται σηµαντικό στοιχείο χρηµατοδότησης ή πληρωτέο 

ποσό στον πελάτη), όπου αναγνωρίζει το ποσό αυτό, στο βαθµό που δεν είναι σηµαντικά πιθανό το ποσό αυτό να 

αντιλογιστεί στο µέλλον. 

 

- Έσοδα από συµβάσεις πελατών από πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων: Ο Όµιλος αναγνωρίζει έσοδο όταν 

εκπληρώνει µια συµβατική υποχρέωση προς τον εκάστοτε πελάτη µε την παράδοση αγαθού (που ταυτίζεται µε το χρόνο 

που ο έλεγχος επί του αγαθού περνάει στον πελάτη). Εάν µία σύµβαση περιλαµβάνει περισσότερες από µια συµβατικές 

υποχρεώσεις η συνολική αξία της σύµβασης επιµερίζεται στις επιµέρους υποχρεώσεις µε βάση τις επιµέρους αξίες 

πώλησης. Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται είναι το ποσό που έχει επιµεριστεί στην αντίστοιχη συµβατική 

υποχρέωση που εκπληρώθηκε, µε βάση το αντίτιµο που αναµένει να λάβει ο Όµιλος σύµφωνα µε τους όρους της 

σύµβασης. 

 

Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν µεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα 

οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους, εφόσον τα αγαθά αυτά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και εφόσον 

οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους 

στην οντότητα.  

 

Στα έσοδα αφαιρούνται τυχόν επιστροφές, επιδόµατα και εκπτώσεις όγκου. 

 

-Έσοδα από συµβάσεις πελατών από παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την 

περίοδο εκείνη όπου παρέχεται η υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας στον πελάτη. 

 

-∆ικαιώµατα εκπτώσεων: Ο Όµιλος παρέχει δικαιώµατα εκπτώσεων στους πελάτες του βάσει όρων που 

προσδιορίζονται στις σχετικές συµβάσεις. Τα δικαιώµατα για εκπτώσεις µε βάση τον όγκο των πωλήσεων, αξιολογούνται 

από τον Όµιλο, προκειµένου να προσδιοριστεί εάν αποτελούν ουσιώδη δικαιώµατα τα οποία ο πελάτης δεν θα αποκτούσε 

εάν δεν είχε συνάψει τη συγκεκριµένη σύµβαση. Η εταιρεία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν 

αποτελούν ουσιώδη δικαιώµατα αλλά µεταβλητά ανταλλάγµατα. Σε αυτό το πλαίσιο ο Όµιλος παρέχει στους πελάτες 

µόνο ετήσιες εκπτώσεις (1/1-31/12) επί του όγκου πωλήσεων µε βάση τα όρια που καθορίζονται στις µεταξύ τους 

συµβάσεις. Όλες αυτές οι εκπτώσεις λογιστικοποιούνται εντός του οικονοµικού έτους.  
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3.19 Μισθώσεις 

 

Ο Όµιλος αξιολογεί κατά τη σύναψη µιας σύµβασης εάν είναι ή περιέχει µίσθωση, δηλαδή εάν από τη σύµβαση προκύπτει 

ότι µεταβιβάζεται το δικαίωµα να ελέγχει τη χρήση ενός προσδιορισµένου περιουσιακού στοιχείου για µια χρονική 

περίοδο µε αντάλλαγµα ένα αντίτιµο. Σηµείωνεται ότι κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση όλες οι συµβάσεις 

λογιστικοποιούνταν εξ’ολοκλήρου ως λειτουργικές µισθώσεις. 

 

Εταιρεία ή Όµιλος ως Μισθωτής 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφαρµόζουν µια ενιαία προσέγγιση αναγνώρισης και µέτρησης για όλες τις µισθώσεις εκτός 

από τις βραχυπρόθεσµες µισθώσεις και τις µισθώσεις περιουσιακών στοιχείων µε µικρή αξία. Ο Όµιλος αναγνωρίζει 

υποχρεώσεις µίσθωσης για πληρωµές και στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν το δικαίωµα χρήσης των 

υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων. 

 

i. Περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήση 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης κατά την ηµεροµηνία έναρξης της 

µίσθωσης (δηλαδή κατά την ηµεροµηνία όπου τα περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιµα προς χρήση). Τα περιουσιακά 

στοιχεία του δικαιώµατος χρήσης αποτιµώνται στο κόστος µείον τυχόν σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης 

και αναπροσαρµόζονται σε κάθε µέτρηση των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Το κόστος των 

περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης περιλαµβάνει το ποσό των αναγνωρισµένων υποχρεώσεων µίσθωσης, το 

αρχικό άµεσο κόστος και την πληρωµή µισθωµάτων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ή πριν από 

την ηµεροµηνία έναρξης, µείον τα κίνητρα µίσθωσης που έλαβε. Τα δικαιώµατα χρήσης δικαιωµάτων χρήσης 

αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µικρότερης περιόδου µεταξύ του χρόνου µίσθωσης και την 

εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή των περιουσιακών στοιχείων ως εξής: 

 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δικαίωµα χρήσης υπόκεινται σε αποµείωση. Περισσότερες πληροφορίες 

αναφέρονται στις λογιστικές αρχές στην ενότητα 3.9 «Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων». 

 

•  Κτίρια, χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές   10 - 30 έτη 

•  Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα                     3 έτη 

•  Μεταφορικά µέσα     3-5 έτη 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία έως την 31.12.2018 αναγνώριζε όλες τις µισθώσεις (κτιρίων, αυτοκινήτων, θαλάσσιων χώρων 

κτλ) ως λειτουργικές µισθώσεις ενώ από 1.1.2019 ο Όµιλος έχει εκτιµήσει την επίδραση της αρχικής εφαρµογής του νέου 

προτύπου ∆ΠΧΑ 16 στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις (Σηµείωση 4.2). 

 

ii. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 

Κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης, ο Όµιλος αναγνωρίζει µία υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση  

επιµετρώντας την παρούσα αξία των πληρωµών µίσθωσης που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Οι πληρωµές των µισθωµάτων περιλαµβάνουν σταθερές πληρωµές (συµπεριλαµβανοµένων των σταθερών πληρωµών) 

µείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα, και µεταβλητή µίσθωση που εξαρτάται από τον δείκτη ή το ποσοστό και τα ποσά που 

αναµένονται να πληρωθούν µε εγγυήσεις υπολειµµατικής αξίας. Η µίσθωση περιλαµβάνει επίσης την τιµή εξάσκησης 

ενός δικαιώµατος αγοράς που είναι εύλογα βέβαιο ότι θα ασκηθεί από τον Όµιλο και την καταβολή των κυρώσεων στην 

περίπτωση τερµατισµού της µίσθωσης, εάν ο Όµιλος επιλέξει την άσκηση του  δικαιώµατος τερµατισµού. 
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Οι µεταβλητές πληρωµές µισθωµάτων που δεν εξαρτώνται από ένα δείκτη ή µια ισοτιµία αναγνωρίζονται ως έξοδα (εκτός 

αν προκύπτουν για την παραγωγή αποθεµάτων) κατά την περίοδο κατά την οποία συµβαίνει το γεγονός ή η κατάσταση 

που ενεργοποιεί την πληρωµή. 

Κατά τον υπολογισµό της παρούσας αξίας των πληρωµών µισθωµάτων, ο Όµιλος χρησιµοποιεί το αυξητικό επιτόκιο 

δανεισµού του κατά την ηµεροµηνία έναρξης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το ποσό των υποχρεώσεων από 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις αυξάνεται για να αντικατοπτρίζει την αύξηση των τόκων και µειώνεται για τις πληρωµές 

µισθωµάτων. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αποτιµάται εκ νέου εάν 

υπάρχει τροποποίηση, µεταβολή της διάρκειας µίσθωσης, µεταβολή στις πληρωµές µισθωµάτων (π.χ. µεταβολές στις 

µελλοντικές πληρωµές που προκύπτουν από µεταβολή δείκτη ή ποσοστό για τον προσδιορισµό αυτών των πληρωµών) ή 

µια µεταβολή στην αξιολόγηση µιας επιλογής αγοράς του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου. 

 

ii) Βραχυπρόθεσµες µισθώσεις και περιουσιακά στοιχεία χαµηλής αξίας 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφαρµόζουν τo δικαίωµα απαλλαγής στις βραχυπρόθεσµες µισθώσεις των µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού, ήτοι για τις µισθώσεις που έχουν διάρκεια µίσθωσης 12 µήνες ή λιγότερο από την ηµεροµηνία έναρξης και 

για τις οποίες δεν υπάρχει το δικαίωµα αγοράς. Εφαρµόζει επίσης το δικαίωµα της απαλλαγής σε χαµηλής αξίας 

περιουσιακών στοιχείων, όπως στις µισθώσεις εξοπλισµού γραφείου που θεωρούνται χαµηλής αξίας. Οι πληρωµές 

µισθωµάτων για βραχυπρόθεσµες µισθώσεις και µισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαµηλής αξίας αναγνωρίζονται ως 

λειτουργική δαπάνη σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Εταιρεία ή Όµιλος ως εκµισθωτής 

 

Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η 

διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόµενο 

χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την εκµίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια 

της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική 

απόδοση. 

 

3.20 ∆ιανοµή µερισµάτων 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν την υποχρέωση να κάνουν ταµειακές αλλά και µη ταµειακές διανοµές σε 

κατόχους µετοχών της µητρικής Εταιρείας, όταν η διανοµή εγκρίνεται και η διανοµή δεν είναι πλέον στη διακριτική 

ευχέρεια της Εταιρείας. Μια διανοµή αναγνωρίζεται, όταν εγκριθεί από το µετόχους, απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Οι 

µη-ταµειακές διανοµές αποτιµώνται στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να διανεµηθούν µε 

την επαναµέτρηση της εύλογης αξίας να αναγνωρίζεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 

Τα µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι «Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις», όταν τα 

µερίσµατα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

3.21 Συνδεδεµένα Μέρη 

 

Οι συναλλαγές και τα ενδοοµιλικά υπόλοιπα µεταξύ συνδεδεµένων µερών του Οµίλου και της Εταιρείας µερών 

γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών». Οι συναλλαγές αυτές αφορούν τις 

συναλλαγές µεταξύ της διοίκησης, των κύριων µετόχων και των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου µε τη Μητρική 

Εταιρεία και τις λοιπές θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που απαρτίζουν τον Όµιλο.  
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3.22 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα 

και στο ταµείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας µέχρι 3 µήνες, όπως τα προϊόντα 

της αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης. Ο Όµιλος 

και η Εταιρεία κατέχουν κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2019 δεσµευµένες καταθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην Σηµείωση 

33 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

3.23 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 

Τα απεικονιζόµενα κονδύλια του Ισολογισµού αναπροσαρµόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα, τα οποία 

έχουν συµβεί µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, για τα οποία όµως προϋπήρχαν ενδείξεις κατά την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού. Γεγονότα τα οποία προέκυψαν µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και για τα οποία δεν προϋπήρχαν 

αντίστοιχες ενδείξεις κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, αλλά προέκυψαν µετά, γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις 

των Οικονοµικών Καταστάσεων. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην Σηµείωση 48. 

 

3.24 Συγκριτικά Στοιχεία 

 

Συγκριτικά στοιχεία επαναπροσδιορίζονται σε περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής ή σε περίπτωση λάθους 

προηγούµενης χρήσης. 

 

3.25 Κόστος ∆ανεισµού 

 

Το κόστος δανεισµού που αφορά άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου για την 

οποία απαιτείται σηµαντικό χρονικό διάστηµα, συµπεριλαµβάνεται στο κόστος αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Τα 

υπόλοιπα κόστη δανεισµού συµπεριλαµβάνουν τους τόκους και λοιπά έξοδα που µία εταιρεία πραγµατοποιεί σχετικά µε 

τον δανεισµό της και βαρύνουν τα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιούνται. 

 

 

3.26 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση ή για διανοµή στους µετόχους της 

µητρικής 

 

Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται ως διακρατούµενα προς πώληση όταν η λογιστική αξία 

µπορεί να ανακτηθεί κυρίως µέσω της πώλησης ή µέσω της διανοµής στους µετόχους της µητρικής.  

Αµέσως πριν την κατάταξη του περιουσιακού στοιχείου (ή της οµάδας διάθεσης) ως διακρατούµενο προς πώληση, οι 

λογιστικές αξίες του περιουσιακού στοιχείου (ή όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της οµάδας) 

επιµετρώνται σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα ∆ΠΧΑ. 

Μετά την αναταξινόµιση ενός στοιχείου ως διακρατούµενο προς πώληση, επιµετράται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας αποµειωµένης κατά τα κόστη της πώλησης ή της διάθεσής του. Το κόστος της 

διάθεσης είναι το προσαυξητικό κόστος που αποδίδεται άµεσα για την διάθεση, εξαιρουµένων των χρηµατοδοτικών 

εξόδων και του φόρου εισοδήµατος. 

Τα κριτήρια για την κατάταξη ως διακρατούµενο προς πώληση θεωρείται ότι πληρούνται µόνο όταν η πώληση ή η 

διάθεση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο ή η οµάδα διάθεσης είναι διαθέσιµα για άµεση διανοµή στην 

τρέχουσα κατάσταση του. Οι ενέργειες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διανοµή πρέπει να υποδεικνύουν ότι δεν 
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είναι πιθανόν να απαιτηθούν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή ή ότι η διανοµή θα πρέπει να αποσυρθεί. Η διοίκηση 

πρέπει να έχει δεσµευτεί για την κατανοµή, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία της κατάταξης. 

Η οντότητα αναγνωρίζει ζηµία αποµείωσης ή µεταγενέστερη υποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου (ή της οµάδας 

διάθεσης) στην εύλογη αξία αποµειωµένη κατά τα κόστη πώλησής του. Η οντότητα αναγνωρίζει κέρδος για οποιαδήποτε 

µεταγενέστερη αύξηση της εύλογης αξίας αποµειωµένης κατά το κόστος πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου, αλλά 

το οποίο δεν υπερβαίνει τη σωρευτική ζηµία αποµείωσης της αξίας του που έχει αναγνωριστεί είτε σύµφωνα µε το 

∆ΠΧΑ5 είτε προγενέστερα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδα διάθεσης) 

διακρατούµενα προς πώληση δεν αποσβένονται. 

 

3.27 Κατάταξη κυκλοφορούντων έναντι µη κυκλοφορούντων στοιχείων  

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής 

θέσης µε βάση την ταξινόµηση των κυκλοφορούντων και µη κυκλοφορούντων στοιχείων. Ένα περιουσιακό στοιχείο 

ταξινοµείται ως κυκλοφορούν όταν: 

 

� Αναµένεται να πραγµατοποιηθεί ή πρόκειται να πωληθεί ή να καταναλωθεί εντός του κανονικού κύκλου 

εκµετάλλευσης 

� Κατέχεται κυρίως για εµπορικούς σκοπούς 

� Αναµένεται να ρευστοποιηθεί εντός δώδεκα µηνών από την περίοδο αναφοράς, ή 

� Μετρητά ή ισοδύναµα µετρητών εκτός περιορισµού ανταλλαγής ή χρήσης του για το διακανονισµό υποχρέωσης 

για τουλάχιστον δώδεκα µήνες µετά την περίοδο αναφοράς. 

 

 Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται ως µη κυκλοφορούντα. Ένα περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται στα µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία, όταν : 

 

• Αναµένεται να διακανονιστεί κατά την συνήθη πορεία του κύκλου εκµετάλλευσης. 

• Κατέχεται κυρίως για εµπορικούς σκοπούς. 

• Αναµένεται να διακανονιστεί εντός δώδεκα µηνών από την περίοδο αναφοράς , ή 

• ∆εν υπάρχει άνευ όρων δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης τουλάχιστον δώδεκα µήνες µετά 

την περίοδο αναφοράς 

 

Η διάρκεια της υποχρέωσης που θα µπορούσε, κατά την επιλογή του αντισυµβαλλοµένου, να καταλήξει σε διακανονισµό 

µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων, δεν επηρεάζει την ταξινόµησή της.  

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατατάσσουν όλες τις λοιπές υποχρεώσεις στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις κατατάσσονται ως µη κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού και παθητικού. 

3.28 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

 

Ο Όµιλος επιµετρά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, και τα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία όπως επενδύσεις 

σε ακίνητα στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

Οι σχετιζόµενες, µε την εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων και µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

επιµετρώνται στην εύλογη αξία εφόσον η εύλογη αξία γνωστοποιείται και συνοψίζεται στις εξής σηµειώσεις:  

 

• Γνωστοποιήσεις για τις µεθόδους αποτίµησης, σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές (Σηµειώσεις 

19,20,21,22,27,30,32,33,36,40,46) 
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• Ποσοτικές γνωστοποιήσεις της ιεραρχίας της εύλογης αξίας  (Σηµείωση 46) 

• Επενδύσεις σε µη εισηγµένες µετοχές (Σηµείωση 24) 

• Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία σύµφωνα µε το µοντέλο αναπροσαρµογής (Σηµείωση 19)  

• Περιουσιακά Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης (Σηµείωση 20) 

• Επενδύσεις σε ακίνητα (Σηµείωση 21) 

• Χρηµατοοικονοµικά µέσα (συµπεριλαµβανοµένων αυτά στο αποσβεσµένο κόστος) (Σηµειώσεις 30,31,32,36) 

• Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (Σηµείωση 40) 

• Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούν και µη κυκλοφορούν  (Σηµειώσεις 28) 

• Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός  (Σηµειώσεις  36) 

• Βραχυπρόθεσµο µέρος των µακροπρόθεσµων δανείων (Σηµειώσεις 36) 

 

Η Εύλογη αξία ενός στοιχείου αποτελεί το τίµηµα που θα εισπράττεται για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

που πληρώνεται για το διακανονισµό µιας υποχρέωσης σε µία κανονική συναλλαγή µεταξύ των συµµετεχόντων στην 

αγορά κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Η επιµέτρηση της εύλογης αξίας βασίζεται στην υπόθεση ότι η συναλλαγή της 

πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή της µεταφοράς της υποχρέωσης λαµβάνει χώρα είτε: 

 

- Στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, είτε 

- Στην πιο συµφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση 

 

 Η κύρια ή η πλέον συµφέρουσα αγορά θα πρέπει να είναι πρόσβαση στον Όµιλο. Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή µιας υποχρέωσης επιµετράται µε βάση όλων των υποθέσεων που οι συµµετέχοντες στην αγορά 

χρησιµοποιούν κατά την αξιολόγηση ενός περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συµµετέχοντες στην αγορά ενεργούν µε κριτήριο το οικονοµικό συµφέρον τους. 

 

Η επιµέτρηση της εύλογης αξίας ενός µη χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου λαµβάνει υπόψη την ικανότητα 

των συµµετεχόντων στην αγορά να δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου στην 

υψηλότερη και καλύτερη χρήση του ή την πώλησή του σε άλλο συµµετέχοντα στην αγορά που θα χρησιµοποιήσει το 

περιουσιακό στοιχείο για την υψηλότερη και καλύτερη χρήση. 

 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τεχνικές εκτίµησης που αρµόζουν στις περιστάσεις και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα και 

επαρκή στοιχεία για τη µέτρηση της εύλογης αξίας, µεγιστοποιώντας την χρήση των σχετικών παρατηρήσιµων εισροών 

και ελαχιστοποιώντας την χρήση των µη παρατηρήσιµων εισροών. 

Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού για τα οποία η εύλογη αξία επιµετρήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις κατηγοριοποιούνται εντός της ιεραρχίας της εύλογης αξίας, µε βάση το χαµηλότερο επίπεδο 

εισόδου που είναι σηµαντική για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας στο σύνολό της, και περιγράφεται ως εξής: 

Επίπεδο 1 – Παρατηρήσιµες/Εισηγµένες (µη προσαρµοσµένες) τιµές της αγοράς σε ενεργές αγορές για όµοια 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 

 

Επίπεδο 2 - Τεχνικές αποτίµησης, για τις οποίες η χαµηλότερη εισροή που είναι σηµαντική για την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας είναι άµεσα ή έµµεσα παρατηρήσιµη 

 

Επίπεδο 3 - Τεχνικές αποτίµησης, για τις οποίες η χαµηλότερη εισροή που είναι σηµαντική για την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας, είναι µη παρατηρήσιµη. 

 

Για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, σε τακτική βάση, ο 

Όµιλος καθορίζει εάν έχουν επέλθει µεταβιβάσεις µεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας µε την εκ νέου αξιολόγηση και 
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κατηγοριοποίηση (µε βάση τα στοιχεία του χαµηλότερου επιπέδου που είναι σηµαντικά για την επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας ως σύνολο) στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. 

 

Ο Όµιλος καθορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες τόσο για τις επαναλαµβανόµενες όσο και για µη επαναλαµβανόµενες 

µετρήσεις, όπως για περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς διανοµή στις διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

Ανεξάρτητοι εκτιµητές συµµετέχουν στην αποτίµηση των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων και των επενδύσεων στα 

ακίνητα, καθώς και των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Εταιρεία και τον Όµιλο. Η συµµετοχή 

των εξωτερικών εκτιµητών αποφασίζεται ετησίως από τον Όµιλο. Τα κριτήρια επιλογής περιλαµβάνουν τη γνώση της 

αγοράς, τη φήµη, την ανεξαρτησία και την ακολουθία των επαγγελµατικών προτύπων. 

Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, ο Όµιλος αναλύει τις µεταβολές στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που υπόκεινται σε επαναεπιµέτρηση και επανεκτίµηση σύµφωνα µε τις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. 

Για την ανάλυση αυτή, η διοίκηση επαληθεύει τα βασικά δεδοµένα που εφαρµόστηκαν στην τελευταία αποτίµηση, 

επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στον υπολογισµό αποτίµησης µε συµβάσεις και άλλα σχετικά 

έγγραφα. 

 

Για το σκοπό των γνωστοποιήσεων της εύλογης αξίας, ο Όµιλος προσδιορίζει τις κατηγορίες των περιουσιακών 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων βάσει της φύσης, των χαρακτηριστικών και των κινδύνων του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης και του επιπέδου της ιεραρχίας της εύλογης αξίας, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. 

 

3.29 Χρηµατοοικονοµικά και λοιπά έσοδα/ έξοδα 

 

Ό Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν χρηµατοοικονοµικά και λοιπά έσοδα/ έξοδα ως εξής: 

 

(α) Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο 

ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το 

αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) 

αξίας. 

 

(β) Έσοδα από Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

(γ) Έσοδα από µισθώσεις ακινήτων: Τα έσοδα από εκµισθώσεις ακινήτων αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα και 

περιλαµβάνουν ενδοεταιρικές µισθώσεις µεταξύ εταιρειών του Οµίλου. 

 

(γ) Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται 

για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα 

από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

4. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές και Εφαρµογή Νέων και 
Τροποποιηµένων Προτύπων και ∆ιερµηνειών  

 

4.1 Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες 

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 2019. 
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Νέα πρότυπα και διερµηνείες  

Tα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που εφαρµόζονται για πρώτη φορά το 2019 (ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) και τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν σηµαντική επίδραση στις χρηµατοoικονοµικές 

Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

• ∆ΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των µισθώσεων για 

αµφότερα τα µέρη της σύµβασης, ήτοι για τον πελάτη («µισθωτή») και τον προµηθευτή («εκµισθωτή»). Το νέο πρότυπο 

απαιτεί οι µισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες µισθώσεις στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Οι µισθωτές θα 

έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις µισθώσεις, µε ορισµένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκµισθωτών 

παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη.  

Το πρότυπο έχει επηρεάσει κατά κύριο λόγο τον λογιστικό χειρισµό των λειτουργικών µισθώσεων του Οµίλου. Ο Όµιλος 

έχει γνωστοποιήσει την επίδραση της αρχικής εφαρµογής του προτύπου στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις 

όπως αναλύεται παρακάτω. 

Μετάβαση στο νέο πρότυπο  

Ο Όµιλος εφάρµοσε για πρώτη φορά το ∆ΠΧΑ 16 κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 χρησιµοποιώντας την τροποποιηµένη 

αναδροµική προσέγγιση. Βάσει αυτής της προσέγγισης, ο Όµιλος α) αναγνώρισε µια υποχρέωση την οποία επιµετρά στην 

παρούσα αξία όπως προκύπτει από την προεξόφληση των µισθωµάτων που αποµένουν να πληρωθούν µε το επιπλέον 

επιτόκιο δανεισµού που ίσχυε κατά την ηµέρα της αρχικής εφαρµογής και β)  αναγνώρισε ένα δικαίωµα χρήσης παγίου 

καθώς και µία υποχρέωση µε την διαφορά να έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα εις νέον. Η επίδραση της εφαρµογής 

του προτύπου καταχωρήθηκε σαν προσαρµογή στα αποτελέσµατα εις νέον κατά την 1 Ιανουαρίου 2019, χωρίς να υπάρξει 

τροποποίηση στη συγκριτική πληροφόρηση. Ο Όµιλος επιπλέον χρησιµοποίησε την εξαίρεση που παρέχεται από το 

πρότυπο αναφορικά µε τον προσδιορισµό των µισθώσεων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως εφαρµόστηκαν οι απαιτήσεις του 

∆ΠΧΑ 16 σε όλες τις συµβάσεις που ήταν σε ισχύ κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 και είχαν αναγνωρισθεί ως µισθώσεις µε 

βάσει το ∆ΛΠ 17 και την Ε∆∆ΠΧΑ 4. Επιπλέον ο Όµιλος χρησιµοποίησε τις εξαιρέσεις του προτύπου αναφορικά µε τις 

µισθώσεις µε εναποµένουσα διάρκεια µικρότερη των 12 µηνών κατά την ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής του προτύπου 

και για τις µισθώσεις παγίων χαµηλής αξίας. Τέλος ο Όµιλος αποφάσισε να εφαρµόσει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε 

κάθε κατηγορία µισθώσεων µε παρόµοια χαρακτηριστικά (όπως µισθώσεις µε αντίστοιχη διάρκεια, για παρόµοια πάγια 

και σε αντίστοιχο οικονοµικό περιβάλλον). 

Η επίπτωση από τις αναπροσαρµογές που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου, αναγνωρίστηκαν απευθείας 

στα αποτελέσµατα εις νέον του Οµίλου την 1η Ιανουαρίου 2019 κατά το ποσό των € (108.498) καθώς και κατά το ποσό 

των € (95.453) στην Εταιρεία. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αναπροσαρµογές που έγιναν για κάθε ξεχωριστή γραµµή του Ισολογισµού. Τυχόν 

γραµµές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε το καινούργιο πρότυπο δεν περιλαµβάνονται στον 

πίνακα. Οι αναπροσαρµογές αναλύονται µε περισσότερη λεπτοµέρεια παρακάτω. 

Επίδραση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (αύξηση/µείωση) της 31 ∆εκεµβρίου 2019 όπως δηµοσιεύθηκε στον 

Όµιλο έχει ως εξής: 
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Επίδραση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (αύξηση/µείωση) της 31 ∆εκεµβρίου 2019 όπως δηµοσιεύθηκε στην 

Εταιρεία έχει ως εξής: 

 

 

Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στις Σηµειώσεις 20 και 40.   

 

•      ∆ΠΧΑ 9: ∆ικαίωµα Προπληρωµής µε Αρνητική Αποζηµίωση (Τροποποίηση) 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα προπληρωµής που 

επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συµβαλλόµενο µέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζηµίωση για την 

πρόωρη λήξη της σύµβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται 

ΟΜΙΛΟΣ

Απόσπασµα από την Kατάσταση Oικονοµικής Θέσης
31 ∆εκεµβρίου 

2018 όπως 
δηµοσιεύθηκε

∆ΠΧΑ 16
1 Ιανουαρίου 2019  
µετά την επίδραση 

του ∆ΠΧΑ 16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
∆ικαίωµα χρήσης παγίων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -                          2.675.679 2.675.679                    

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 440.184                   41.469      481.653                      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αποτελέσµατα εις Νέον (92.778.698)             (108.498)  (92.887.196)                

ΜAKΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -                          2.441.208 2.441.208                    

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 6.487.898                 -           6.487.898                    

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                          -           -                             

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -                          384.437    384.437                      

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απόσπασµα από την Kατάσταση Oικονοµικής Θέσης
31 ∆εκεµβρίου 

2018 όπως 
δηµοσιεύθηκε

∆ΠΧΑ 16
1 Ιανουαρίου 2019  
µετά την επίδραση 

του ∆ΠΧΑ 16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
∆ικαίωµα χρήσης παγίων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -                          2.579.277 2.579.277                    

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις -                          37.121      37.121                        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αποτελέσµατα εις Νέον (90.593.332)             (95.453)    (90.688.785)                

ΜAKΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -                          2.385.641 2.385.641                    

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις -                             

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -                          326.210    326.210                      
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να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να επιµετρηθούν στο αποσβέσιµο κόστος ή στην 

εύλογη αξία µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων. H παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία 

επίδραση στις οικονοµικές τους καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.  

 

•     ∆ΛΠ 28: Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις σχετίζονται µε το κατά πόσο η επιµέτρηση (και κυρίως η αποµείωση) των µακροπρόθεσµων 

συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης 

στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από το ∆ΠΧΠ 9, ∆ΛΠ 28 ή ένα συνδυασµό των δύο προτύπων. 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 9, προτού εφαρµόσει το ∆ΛΠ 28, σε 

αυτές τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρµογή 

του ∆ΠΧΠ 9 η οικονοµική οντότητα δεν λαµβάνει υπόψη τυχόν προσαρµογές στην λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων 

συµµετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 28. H παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση 

στις οικονοµικές τους καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

•   ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε∆∆ΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά µε τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήµατος   

 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιµετώπιση της αβεβαιότητας που εµπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισµούς, 

κατά το λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Η διερµηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε την 

εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων µεµονωµένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από 

τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη µέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η  αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης 

από τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγµατικά περιστατικά και τις 

περιστάσεις. Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν ανοιχτές φορολογικές υποθέσης µε τις φορολογικές αρχές. Η µητρική 

Εταιρεία καθώς και οι ελληνικές θυγατρικές της ελέγχθηκαν φορολογικά για τις προηγούµενες χρήσεις, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 (ΚΦΕ) και των διατάξεων του άρθρου 65Α, του Ν 4174/2013 

για τις οποίες έχει εκδοθεί η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης».  

 

• ∆ΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισµός προγράµµατος καθορισµένων παροχών (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ 

επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιµοποιούν επικαιροποιηµένες 

αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισµό του κόστους  τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το 

υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, µετά την πραγµατοποίηση µιας µεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισµού 

του προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρµογή των 

απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό χειρισµό µιας µεταβολής, περικοπής ή 

ενός διακανονισµού του προγράµµατος καθορισµένων παροχών. H παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

• Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι µια συλλογή 

τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή.  

 

� ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 

3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο µιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή 

επιχείρηση, η οικονοµική οντότητα επιµετρά εκ νέου τη συµµετοχή  που προηγουµένως κατείχε στην 

επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά από 

κοινού έλεγχο µιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονοµική οντότητα δεν επιµετρά εκ νέου 

τη συµµετοχή που προηγουµένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή.  
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� ∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωµών 

για χρηµατοοικονοµικά µέσα που ταξινοµούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται ανάλογα µε το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που δηµιούργησαν τα 

διανεµητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί. 

� ∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου ώστε, όταν ένα 

περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για 

πώληση και µέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραµένει ως ανοικτό 

υπόλοιπο κατά τη στιγµή εκείνη, το κόστος δανεισµού αυτό πρέπει να συµπεριληφθεί στα κεφάλαια που 

προέρχονται από γενικό δανεισµό. 

Οι παραπάνω αναβαθµίσεις δεν έχουν καµία επίδραση στις οικονοµικές τους καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

 

4.2 Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

έχουν ακόµα εφαρµογή στον Όµιλο και στην Εταιρεία ούτε έχει γίνει προγενέστερη εφαρµογή τους. 

 

•  ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων και ∆ΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές 

εκτιµήσεις και λάθη: Ορισµός της σηµαντικότητας (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ 

επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισµό της σηµαντικότητας και τον τρόπο µε τον 

οποίο θα πρέπει να εφαρµοστεί. Ο νέος ορισµός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σηµαντική εφόσον όταν 

παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναµένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των 

οικονοµικών καταστάσεων, που λαµβάνουν µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονοµική 

πληροφόρηση για τη συγκεκριµένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισµό της 

σηµαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισµός της σηµαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των 

∆ΠΧΑ. H παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές τους καταστάσεις του Οµίλου και της 

Εταιρείας.  

 

•    Εννοιολογικό πλαίσιο ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 

2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωµένο σύνολο εννοιών για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

Οι έννοιες αυτές συµβάλλουν στον καθορισµό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών 

λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα πρότυπα. Το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραποµπές 

του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειµένου να 

επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της 

µετάβασης στο αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο ∆ΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για 

να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ∆ΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που 

αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

H παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές τους καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 
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•    ∆ΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 

 

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά µε τον ορισµό µιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3) µε σκοπό 

την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει µια 

επιχείρηση ή µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις 

οποίες η ηµεροµηνία απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συµβαίνουν την ή µετά την έναρξη αυτής της περιόδου, 

ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή.  Οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος και η 

Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 10 και εκείνες του 

∆ΛΠ 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 ∆εκέµβριο του 2015 το Σ∆ΛΠ 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. Το παραπάνω πρότυπο 

δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές τους καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

• Αναµόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39, ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 

 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται, αναδροµικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2020, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Τον Σεπτέµβριο του 2019, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (Σ∆ΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7, µε τις οποίες 

ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά µε τις επιπτώσεις της αναµόρφωσης των διατραπεζικών 

επιτοκίων δανεισµού στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται σε θέµατα που 

επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάµενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα 

επιτόκιο µηδενικού κινδύνου.  Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέµατα που προκύπτουν στη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάµενου επιτοκίου αναφοράς µε ένα 

εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιµετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριµένες απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθµισης του 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» και του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση». 

Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρµόσιµες σε υφιστάµενες σχέσεις αντιστάθµισης που 

επηρεάζονται από την αναµόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής 

αντιστάθµισης κατά την περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάµενου επιτοκίου 

αναφοράς µε ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν µηδενικού κινδύνου. Επίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ∆ΠΧΑ 

7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που 

προκύπτει από την αναµόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Το παραπάνω πρότυπο δεν θα έχει καµία επίδραση στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 
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• ∆ΛΠ 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. 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Το παραπάνω πρότυπο δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές τους καταστάσεις του Οµίλου 

και της Εταιρείας. 

 

 

5. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές 

 

Η κατάρτιση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να προβεί σε κρίσεις, 

εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα αναφερθέντα στοιχεία των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τις αναφερόµενες γνωστοποιήσεις, καθώς και τη γνωστοποίηση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων. Η 

αβεβαιότητα σχετικά µε αυτές τις εκτιµήσεις και τις παραδοχές που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποτελέσµατα τα οποία 

απαιτούν σηµαντική προσαρµογή στη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων που 

επηρεάζονται σε µελλοντικές περιόδους. 

 

Κατά τη διαδικασία της εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών του Οµίλου, η ∆ιοίκηση έχει προβεί σε διάφορες κρίσεις. 

Εκείνες οι λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές για τις οποίες η ∆ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι έχουν την πιο 

σηµαντική επίδραση στις  Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν αναφερθεί στις επιµέρους σηµειώσεις των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι κύριες παραδοχές που αφορούν µελλοντικές εκτιµήσεις και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας των εκτιµήσεων κατά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού, που έχουν σηµαντικό κίνδυνο στο να επιφέρουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος, περιγράφονται επίσης 

στις επιµέρους σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων όπως παρουσιάζονται πιο κάτω. Ο Όµιλος βασίστηκε στις 

παραδοχές και εκτιµήσεις για παραµέτρους που είναι διαθέσιµες κατά την κατάρτιση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών 

καταστάσεων. Οι υφιστάµενες συνθήκες και παραδοχές σχετικά µε τις µελλοντικές εξελίξεις, όµως, µπορεί να αλλάξουν 

λόγω των αλλαγών της αγοράς ή οι καταστάσεις που προκύπτουν, που είναι πέρα από τον έλεγχο του Οµίλου. Αυτές οι 

αλλαγές απεικονίζονται στις παραδοχές όταν αυτές προκύψουν. 

Οι βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις της διοίκησης του Οµίλου και της Εταιρείας που έχουν τη σηµαντικότερη επίδραση 

στις Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι κυρίως:  

 

Α. Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων  

 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους 

λογαριασµούς, σε συνδυασµό και µε εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδοµένων αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας πελατών, νοµικοί) προκειµένου να αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται 

στους εισπρακτέους λογαριασµούς.  

 

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε βάση τις εκτιµήσεις για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν κατόπιν 

ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία του Οµίλου σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει 
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γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. 

χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο Όµιλος 

και η Εταιρεία σχηµατίζουν πρόβλεψη για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις προκειµένου να καλυφθεί η ζηµία που µπορεί 

να εκτιµηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε 

επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης και τυχόν διαγραφές απαιτήσεων πραγµατοποιούνται µέσω της 

σχηµατισθείσας πρόβλεψης. 

 

Η υιοθέτηση του ∆ΧΠΑ 9 από τον Όµιλο και την Εταιρεία 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», ο Όµιλος εφάρµοσε 

την απλοποιηµένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισε τις αναµενόµενες ζηµιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 

απαιτήσεων.  

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί πίνακα µε τον οποίο υπολογίζει τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 

απαιτήσεων του. Ο πίνακας αυτός βασίζεται στην εµπειρία του παρελθόντος αλλά προσαρµόζεται µε τρόπο τέτοιο ώστε να 

αντανακλά προβλέψεις για τη µελλοντική οικονοµική κατάσταση των πελατών αλλά και του οικονοµικού περιβάλλοντος. Σε 

κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, επικαιροποιούνται τα ιστορικά ποσοστά που χρησιµοποιούνται και αναλύονται οι εκτιµήσεις 

της µελλοντικής οικονοµικής κατάστασης .  

Η συσχέτιση µεταξύ των ιστορικών στοιχείων, της µελλοντικής οικονοµικής κατάστασης και των αναµενόµενων πιστωτικών 

ζηµιών περιλαµβάνει σηµαντικές εκτιµήσεις. Το ύψος των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από τις αλλαγές των συνθηκών και των προβλέψεων της µελλοντικής οικονοµικής κατάστασης. Επιπλέον η εµπειρία του 

παρελθόντος αλλά και οι προβλέψεις που γίνονται για το µέλλον ενδέχεται να µην οδηγήσουν σε συµπεράσµατα ενδεικτικά 

του πραγµατικού ύψους αθέτησης υποχρεώσεων πελατών στο µέλλον.  

 

 

 Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στις Σηµειώσεις 4.1, και 30. 

 

Β. Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή 

 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος επανεξετάζει και επαναπροσδιορίζει την εύλογη και ωφέλιµη ζωή των ασώµατων περιουσιακών 

στοιχείων όταν υπάρχουν ενδείξεις µεταβολής της αξίας τους. 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αξιολογούν εάν υπάρχει αποµείωση της υπεραξίας και των άυλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή τουλάχιστον µία φορά το έτος και ερευνούν τα γεγονότα ή τις συνθήκες που 

καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης, όπως για παράδειγµα µια σηµαντική δυσµενής αλλαγή στο εταιρικό κλίµα ή 

µια απόφαση για πώληση ή διάθεση µιας µονάδας ή ενός λειτουργικού τοµέα. Για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης 

απαιτείται να εκτιµηθεί η αξία χρήσης κάθε µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) στην οποία έχει κατανεµηθεί 

ορισµένο ποσό της υπεραξίας καθώς και άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή.  

Η εφαρµογή της µεθοδολογίας εκτίµησης της αξίας χρήσης, λαµβάνει υπόψη τα πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, 

µελλοντικά εταιρικά σχέδια και οικονοµικές προεκτάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προκειµένου για τον υπολογισµό 

των µελλοντικών ταµειακών ροών της Μ∆ΤΡ και την επιλογή του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης µε βάση το 

οποίο καθορίζεται η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών. Ο Όµιλος και η Εταιρεία εξετάζουν ετησίως κατά 

πόσο τα προαναφερόµενα στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση, σύµφωνα µε την λογιστική αρχή που 

αναφέρεται στη παράγραφο 3.9.  

 

Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στις Σηµείωση 22 και 23. 
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Γ. Εύλογη αξία, Ωφέλιµη Ζωή και έλεγχος αποµείωσης Ενσώµατων και Ασώµατων περιουσιακών Στοιχείων 

 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος επανεξετάζουν και επαναπροσδιορίζει την εύλογη και ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων και 

ασώµατων περιουσιακών στοιχείων όταν υπάρχουν ενδείξεις µεταβολής της αξίας τους. Επιπροσθέτως τα ενσώµατα και 

ασώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι 

η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Για τη επανεξέταση και επαναπροσδιορισµό της εύλογης αξίας 

και τυχόν αποµειώσεων η Εταιρεία συνεργάζεται µε ανεξάρτητους εκτιµητές. 

 

 Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στις σηµειώσεις 19,21. 

 

∆. Αποµείωση συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 

 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εξετάζουν την ύπαρξη τυχόν ενδείξεων αποµείωσης των συµµετοχών της 

Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών µέσω του ελέγχου αποµείωσης των Μ∆ΤΡ στις οποίες εντάσσονται 

οι συµµετοχές αυτές. Εφόσον κριθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης, ο Όµιλος και η Εταιρεία προβαίνουν στον 

υπολογισµό της αξίας χρήσης των Μ∆ΤΡ βασιζόµενη στη µέθοδο προεξόφλησης των ταµειακών ροών. 

 

 Η ανακτήσιµη αξία είναι ευαίσθητη σε παράγοντες όπως το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται κατά την 

παραπάνω µέθοδο, την προβλεπόµενη εισροή των ταµειακών ροών και το συντελεστή αύξησης που χρησιµοποιείται για 

σκοπούς συµπερασµάτων και κατά προσέγγιση υπολογισµών. 

Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στην σηµείωση 24. 

 

Ε. Τρέχων φόρος εισοδήµατος και αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Η πρόβλεψη φόρου 

εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν 

να προκύψουν σαν αποτέλεσµα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και για τον καθορισµό της πρόβλεψης 

απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Οι πραγµατικοί φόροι εισοδήµατος µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις 

εξαιτίας µελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νοµοθεσία, σηµαντικών αλλαγών στις νοµοθεσίες των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιείται ο Όµιλος και η Εταιρεία ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισµό της φορολογικής 

υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν 

µετά από τους φορολογικούς ελέγχους διαφέρουν από την αρχική εκτίµηση, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 

εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους στη χρήση που πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός των 

φορολογικών διαφορών.  

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες στο βαθµό 

κατά τον οποίο θα υπάρξουν επαρκή κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες.  

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες  

όταν για δύο συνεχόµενες διαχειριστικές χρήσεις έχουν προκύψει επαρκή φορολογικά κέρδη.  
 

Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στην σηµείωση 17, 25. 

 

Ζ. Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

Οι λογιστικές αρχές και οι µέθοδοι που εφαρµόζονται για την αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

επεξηγούνται στην Σηµείωση 3.4. 

 

Όπως αναφέρεται και στην σηµείωση 3.4, η αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε σηµαντικές 

εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης, οι σηµαντικότερες εκ των οποίων περιγράφονται κάτωθι. 
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Παραδοχές εκτιµήσεις και κρίσεις κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των ζωντανών ψαριών 

 

Η εκτιµώµενη εύλογη αξία της βιοµάζας θα βασίζεται πάντα σε παραδοχές, εκτιµήσεις και κρίσεις οι οποίες ενέχουν 

βαθµό αβεβαιότητας, ακόµη και αν ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν αποκτήσει σηµαντική εµπειρία κατά την εκτίµηση 

αυτών των παραγόντων.  

 

Οι εκτιµήσεις εφαρµόζονται στους ακόλουθους βασικούς παράγοντες: τον όγκο της βιοµάζας, την κατανοµή του 

µεγέθους των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και των τιµών της αγοράς. 

 

Όγκος βιοµάζας 

 

Ο καθορισµός του όγκου της βιοµάζας είναι από µόνος του µια εκτίµηση µε βάση τον αριθµό του γόνου που 

τοποθετήθηκε στη θάλασσα/κλωβούς, την αναµενόµενη ανάπτυξη από τη στιγµή της τοποθέτησης, την ακρίβεια του 

βιολογικού µοντέλου της Εταιρείας, την εκτιµώµενη θνησιµότητας βάσει των στατιστικών µοντέλων καθώς και την 

παρατηρούµενη θνησιµότητα κλπ. Η αβεβαιότητα σε σχέση µε τον όγκο της βιοµάζας είναι συνήθως χαµηλή, ωστόσο 

είναι υψηλότερη σε περιπτώσεις που µπορεί να υπάρχει περιστατικό το οποίο να έχει οδηγήσει σε µαζική θνησιµότητα, 

ειδικά στην αρχή του κύκλου, ή αν η κατάσταση της υγείας των ψαριών περιορίζει το χειρισµό του ψαριού.  

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν τις τυχόν αποκλίσεις µεταξύ εκτιµώµενου όγκου βιοµάζας και απολογιστικών 

στοιχείων από τις εξαλιεύσεις για την περίπτωση που προκύπτουν διαφορές, ώστε να τροποποιήσει ανάλογα (αν 

απαιτείται) τα εκτιµητικά µοντέλα της.  

 

Κατανοµή βιοµάζας 

 

Κατανοµή µεγέθους ψαριών στους εκάστοτε κλωβούς: Τα ψάρια µέσα στην θάλασσα αναπτύσσονται µε διαφορετικούς 

ρυθµούς, όπου και ακόµη υπό κατάσταση καλών εκτιµήσεων το µέσο βάρος των ψαριών µπορεί να διαφέρει όσον αφορά 

την ποιότητα και το βάρος ακόµη και εντός του ιδίου κλωβού. Η κατανοµή της βιοµάζας σε εµπορικά µεγέθη επηρεάζει 

την τιµή στην οποία θα αποτιµηθούν τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η κάθε κατηγορία τιµολογείται 

ξεχωριστά στην αγορά.  

 

Κατανοµή ψαριών σε ώριµα και ανώριµα: Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατανέµουν τον ιχθυοπληθυσµό σε ώριµα ή ανώριµα, 

ανάλογα µε το αν ο ιχθυοπληθυσµός σε έναν κλωβό πληρεί τα εσωτερικά κριτήρια της Εταιρείας προς εξαλίευση και 

πώλησή τους. Καθώς για τον γόνο πραγµατοποιούνται πωλήσεις και υπάρχουν παρατηρήσιµες τιµές, η εν λόγω 

κατηγορία αποτιµάται όπως και τα ώριµα βιολογικά αποθέµατα. Από τα ψάρια πάχυνσης, στα ώριµα ψάρια κατατάσσεται 

ο ιχθυοπληθυσµός που υπάρχει στους κλωβούς που πληρούν τα µεγέθη της Εταιρείας σχετικά µε την εξαλίευση και 

πώλησή τους, ενώ τα υπόλοιπα κατατάσσονται στα ανώριµα. Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2019 κατανέµει 

τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία τους στην κατηγορία των ωρίµων. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί περιοδικά την εκτίµησή της 

σχετικά µε τα κριτήρια κατανοµής, ανάλογα µε την δυναµική της αγοράς (ζήτηση, τιµές ανά κατηγορία βάρους κτλ), 

όσον αφορά τα µεγέθη από τα οποία και µετά προτίθεται να προβεί σε εξαλίευση των εκάστοτε κλωβών. 

 

Εύλογες αξίες  

 

Η παραδοχή της εύλογης αξίας τιµών είναι πολύ σηµαντική για την αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

και 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 3.4 στην οποία αναφέρονται και 

διάφορες παράµετροι για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια εκτιµήσεων και κρίσεων. 

 

Η αποτίµηση εξαρτάται µεταξύ άλλων από την εκτιµώµενη εύλογη αξία/τιµή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, 

η οποία, καθώς δεν υπάρχει οργανωµένη αγορά για ζώντα ψάρια, υπολογίζεται βάσει διάφορων παραµέτρων που 
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λαµβάνονται υπόψη, όπως οι επικρατούσες τρέχουσες τιµές της αγοράς εξαλιευµένων ειδών, η εξέλιξη συµβάσεων 

µελλοντικής παράδοσης (όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση), οι εκτιµώµενες αγοραίες τιµές κατά την περίοδο εξαλίευσης 

εάν αυτές µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα, τυχόν προσαρµογές που πρέπει να διενεργηθούν για δυνητικές διαφορές 

που υπάρχουν µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται και των τιµών που επικρατούν στην αγορά των 

εξαλιευµένων ειδών και που κατά κύριο λόγο αφορούν την κατάσταση και την τοποθεσία των προς αποτίµηση ειδών. 

 

Περαιτέρω εκτιµήσεις διενεργούνται ως προς το ποια είναι η υψηλότερη και βέλτιστη χρήση κατά την περίοδο αναφοράς 

των περιουσιακών αυτών στοιχείων, ποιοι είναι οι συµµετέχοντες στην υποθετική αντιπροσωπευτική αγορά και ποιο 

είναι το καταλληλότερο την εκάστοτε φορά είδος αποτίµησης εντός της ιεραρχίας των µεθόδων αποτίµησης του ∆ΠΧΑ 

13. Για τα ανώριµα διενεργούνται επιπλέον εκτιµήσεις σχετικά µε τα µελλοντικά κόστη µέχρι την περίοδο που θα 

καταστούν ώριµα, τα επιτόκια προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών.  

Ο Όµιλος και η Εταιρεία χρησιµοποιούν ως πηγή της εύλογης αξίας τις τιµές πρόσφατων συναλλαγών επί των οποίων 

πραγµατοποιούνται συγκεκριµένες προσαρµογές λαµβάνοντας υπόψη, όπως περιγράφεται παραπάνω, διάφορους 

παράγοντες όπως τις επικρατούσες τρέχουσες τιµές της αγοράς εξαλιευµένων ειδών, την εξέλιξη συµβάσεων µελλοντικής 

παράδοσης (όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση), τις εκτιµώµενες αγοραίες τιµές κατά την περίοδο εξαλίευσης όταν 

µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα, τυχόν προσαρµογές που πρέπει να διενεργηθούν για δυνητικές διαφορές που 

υπάρχουν µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται και των τιµών που επικρατούν στην αγορά των 

εξαλιευµένων ειδών και που κατά κύριο λόγο αφορούν την κατάσταση και την τοποθεσία των προς αποτίµηση ειδών. 

Με την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 13 µε το οποίο προστέθηκαν επεξηγήσεις σε σχέση µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

και εισάγεται η απαίτηση της µεγιστοποίησης της χρήσης παρατηρήσιµων δεδοµένων σε οποιαδήποτε µέθοδο 

επιµέτρησής της, ο Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησαν σε επανεκτίµηση του τρόπου υπολογισµού της εύλογης αξίας 

του ώριµου ιχθυοπληθυσµού περιορίζοντας τα µη παρατηρήσιµα  δεδοµένα και εστιάζοντας την επιµέτρηση στις τιµές 

των πρόσφατων πραγµατικών συναλλαγών που λαµβάνουν χώρα στην εκάστοτε ηµεροµηνία αναφοράς. 

 

Όπως αναφέρεται στην σηµείωση 3.4, η Εταιρεία στα πλαίσια της υιοθέτησης του  ∆ΠΧΑ 13 το οποίο αφορά µεταξύ 

άλλων και την αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της, επανεξέτασε τις εκτιµήσεις και κρίσεις που 

διενεργούνται κατά την αποτίµηση αυτών. 

Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής, έλαβαν χώρα οι κάτωθι αλλαγές εκτιµήσεων: 

 

• Επίπεδο διαχωρισµού µεταξύ ώριµων και ανώριµων:  

 

Το επίπεδο διαχωρισµού µεταξύ ώριµων και ανώριµων επανεκτιµάται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς λαµβάνοντας 

υπόψιν την παραγωγική δυνατότητα της Εταιρείας και τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών της όπως αυτές 

διαµορφώνονται στη κύρια αγορά της Ιταλίας. Καθώς η πρόθεση και ο προγραµµατισµός της Εταιρείας είναι να 

εξαλιεύονται κλωβοί µε µέσο βάρος άνω των 340 γρ. ανά µονάδα, η διοίκηση εκτίµησε ως κατάλληλο διαχωριστικό 

σηµείο µεταξύ ώριµων και ανώριµων ψαριών το µέσο βάρος των 340 γρ.  

Η παραπάνω µεθοδολογία ακολουθήθηκε για την αποτίµηση των αποθεµάτων έως και την 31 Οκτωβρίου 2019 ενώ 

για την αποτίµηση των αποθεµάτων της 31 ∆εκεµβρίου 2019 ο διαχωρισµός µεταξύ ωρίµων και ανωρίµων 

πραγµατοποιήθηκε ανά είδος ψαριού µε το αντίστοιχο µέσο βάρος: 

 

- Τσιπούρα και Λαβράκι 350 γρ. 

- Κρανιός 850 γρ. 

- Φαγκρί 350 γρ. 

- Μαγιάτικο 1.050 γρ. 

Ο παραπάνω διαχωρισµός γίνεται σε επίπεδο φάρµας και ιχθυοκλωβού. 
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• Μεθοδολογία αποτίµησης ανώριµων ψαριών: 

 

Για τους ιχθυοκλώβους που έχουν καταταχθεί στα ανώριµα βιολογικά αποθέµατα, µε τα κατάλληλα παραγωγικά 

εργαλεία που διαθέτει ο Όµιλος και η Εταιρεία: α) προσδιορίζεται η χρονική περίοδος εξαλίευσης του ιχθυοκλωβού 

β)εκτιµάται η βιοµάζα του ιχθυοκλωβού τη στιγµή της εξαλίευσης καθώς επίσης γ)βάσει των προυπολογιστικών πλάνων 

της εταιρείας υπολογίζονται τα κόστη που απαιτούνται ως τη χρονική στιγµή της εξαλίευσης. Οι πληροφορίες αυτές µαζί 

µε τις εκτιµώµενες τιµές πώλησης της κυρίας αγοράς προσδιορίζουν την εύλογη αξία του ανώριµου βιολογικού 

αποθέµατος. 

 

• Μεθοδολογία αποτίµησης ωρίµων ψαριών: 

 

Οι ιχθυοκλωβοι που κατατάχθηκαν στον ώριµο βιολογικο πληθυσµό αποτιµούνται µε βάση την µέση τιµή πώλησης της 

πρώτης εβδοµάδας του Ιανουαρίου της κύριας αγοράς της Εταιρείας αφαιρώντας τα κόστη που απαιτούνται ως το σηµείο 

πώλησης (cost to sale). 

 

Βασική λοιπόν διαφοροποίηση στη µεθοδολογία αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων είναι ο προσδιορισµός της 

εύλογης αξίας σε επίπεδο ιχθυοκλωβου. Άρα µε τη νέα µεθοδολογία εκτίµησης ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτιµά ότι έχει 

καλύτερη αποτύπωση της αξίας του βιολογικού πληθυσµού. Λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των υπολογισµών 

του µοντέλου αποτίµησης της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεµάτων και το γεγονός ότι µεγάλο µέρος αυτών 

πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2019 στα συστήµατα της Εταιρείας, Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν κατέστει δυνατό 

να ποσοτικοποιήσει την παραπάνω αλλαγή της µεθοδολογίας. 

 

Η Εταιρεία διερευνά τις βέλτιστες πρακτικές που είναι διεθνώς διαδεδοµένες για την αποτίµηση ανώριµων ψαριών, και 

τροποποιεί το µοντέλο αποτίµησης του ανώριµου ιχθυοπληθυσµού όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 

Οι εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται σε κάθε περίοδο αναφοράς, ώστε να συνάδουν, όπου είναι 

εφικτό, µε τις γενικότερες συνθήκες και δυναµική που επικρατούν στην αγορά που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και 

δύνανται να τροποποιηθούν στο µέλλον ανάλογα µε τυχόν αλλαγές στις συνθήκες και την δυναµική της αγοράς.  

 

Επιπλέον πληροφόρηση σχετικά µε την εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, παρέχεται στη σηµείωση 

28. 

 

 

Η. Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

 

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών του Οµίλου εξαρτάται 

από έναν αριθµό παραγόντων που προσδιορίζονται σε αναλογιστική βάση χρησιµοποιώντας διάφορες παραδοχές. Οι 

παραδοχές που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του καθαρού κόστους / (εσόδου) για συντάξεις περιλαµβάνουν 

το προεξοφλητικό επιτόκιο και τις αυξήσεις των µισθών. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν 

τη λογιστική αξία των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Ο Όµιλος καθορίζει το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο στο 

τέλος κάθε έτους. Πρόκειται για το επιτόκιο που θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας 

των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών που αναµένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισµό των 

συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Κατά τον καθορισµό του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου ο Όµιλος χρησιµοποιεί 

τα επιτόκια υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων που είναι εκφρασµένα στο νόµισµα και τη δικαιοδοσία στην οποία 

θα καταβληθούν οι παροχές και που έχουν όρους λήξης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής υποχρέωσης 

συνταξιοδότησης. 

Άλλες βασικές παραδοχές για τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις βασίζονται εν µέρει στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 
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Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ο Όµιλος και η Εταιρεία προχώρησαν σε αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού της 

αναλογιστικής υποχρέωσης και σύµφωνα µε τις αρχές των ∆ΠΧΑ και της Projected Unit Credit Method ακολουθώντας 

την αρχή του δεδουλευµένου και της αυτοτέλειας των χρήσεων.  

 

Πρόσθετες πληροφορίες παρουσιάζονται στις Σηµειώσεις 3.15, και 12 

 Θ.   Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις  

Ο Όµιλος έχει εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις (Σηµείωση 39). Η ∆ιοίκηση αξιολογεί την έκβαση των υποθέσεων, 

λαµβάνοντας υπόψιν τη διαθέσιµη πληροφόρηση της νοµικής υπηρεσίας του Οµίλου και, εάν υπάρχει πιθανότητα 

αρνητικής έκβασης τότε ο Όµιλος προβαίνει στο σχηµατισµό των απαραίτητων προβλέψεων. Οι προβλέψεις, όπου 

απαιτούνται, υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα χρειαστεί 

για την διευθέτηση των αναµενόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

I. Μίσθωση συµβάσεων µε δικαίωµα ανανέωσης - Όµιλος ως µισθωτή 

Μίσθωση συµβάσεων µε δικαίωµα ανανέωσης 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία καθορίζουν τη διάρκεια της µίσθωσης σύµφωνα µε τον µη ακυρώσιµο χρόνο µίσθωσης µαζί µε 

οποιεσδήποτε περιόδους που καλύπτονται από την επιλογή παράτασης της µίσθωσης, εφόσον είναι λογικά βέβαιο ότι θα 

ασκηθεί το δικαίωµα της παράτασης, ή οποιεσδήποτε περιόδους που καλύπτονται από την επιλογή λήξης της µίσθωσης 

, εφόσον είναι λογικά βέβαιο ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα. 

Ο Όµιλος έχει διάφορες συµβάσεις µίσθωσης που περιλαµβάνουν επιλογές επέκτασης και τερµατισµού. Ο Όµιλος 

εφαρµόζει κρίση ώστε να εκτιµήσει το κατά πόσον είναι εύλογα βέβαιο ότι θα ασκήσει ή όχι την επιλογή ανανέωσης ή 

τερµατισµού της µίσθωσης. ∆ηλαδή, συνυπολογίζει όλους τους σχετικούς παράγοντες που δηµιουργούν ένα οικονοµικό 

κίνητρο ώστε να ασκήσει το δικαίωµα είτε της ανανέωσης είτε του τερµατισµού. Μετά την ηµεροµηνία έναρξης, ο 

Όµιλος επαναξιολογεί τη µίσθωση εξετάζοντας την ύπαρξη σηµαντικού γεγονότος ή µεταβολή στις συνθήκες που 

βρίσκονται υπό τον έλεγχό του και επηρεάζει την ικανότητά του να ασκήσει ή να µην ασκήσει το δικαίωµα ανανέωσης 

ή τερµατισµού. 

 

Μισθώσεις - Εκτίµηση του αυξητικού χρεωστικού επιτοκίου 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν µπορούν εύκολα να καθορίσουν το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης, εποµένως 

χρησιµοποιεί το αυξητικό επιτόκιο δανεισµού (IBR) για τη µέτρηση των χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων. Το IBR είναι 

το επιτόκιο που ο Όµιλος θα πρέπει να πληρώσει για να δανειστεί µε παρόµοιους όρους και µε παρόµοια ασφάλεια τα 

αναγκαία κεφάλαια για να αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο παρόµοιας αξία µε το περιουσιακό στοιχείο του 

δικαιώµατος χρήσης σε ένα παρόµοιο περιβάλλον. Το IBR αντικατοπτρίζει λοιπόν τι θα έπρεπε να πληρώσει ο Όµιλος, 

πράγµα που απαιτεί εκτίµηση όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµα παρατηρήσιµα ποσοστά. Ο Όµιλος εκτιµά το IBR 

χρησιµοποιώντας παρατηρήσιµες εισροές (όπως τα επιτόκια της αγοράς) όταν αυτά είναι διαθέσιµα. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις λογιστικές πολιτικές, τις πληροφορίες για την τρέχουσα χρήση και τις µελλοντικές 

δεσµεύσεις παρουσιάζονται στις σηµειώσεις 3.19,20, 40 και 46. 

 

Από 1.1.2019 ο Όµιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν το νέο πρότυπο ∆ΠΧΑ 16 στις ενοποιηµένες οικονοµικές τους 

καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες και αναλύσεις παρατίθενται στην Σηµείωση 20 «Περιουσιακά Στοιχεία µε 

∆ικαίωµα Χρήσης» και 40 «Χρηµατοδοτικές Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις». Τα «Περιουσιακά 

Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης» που µεταφέρθηκαν στα ∆ιακρατούµενα προς Πώληση ανέρχονται κατά την 31/12/2019 

€ 232.349 για τον Όµιλο και την Εταιρεία, ένω οι αντίστοιχές «Χρηµατοδοτικές Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές 

Μισθώσεις» ανέρχονται σε € 240.535 για τον Όµιλο και την Εταιρεία. 

 

Κ.  Μη κυκλοφορούντα περιουσικά στοιχεία ∆ιακρατούµενα προς Πώληση (Οµάδα Περιουσιακών 

Στοιχείων και Υποχρεώσεων) 
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Η ∆ιοίκηση εξετάζει την κατάταξη ενός µη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου (ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων) ως διακρατούµενο προς πώληση αν η λογιστική αξία του πρόκειται να ανακτηθεί κυρίως µέσω µιας 

συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχόµενη χρήση. Για να συµβεί αυτό, το περιουσιακό στοιχείο (ή οµάδα 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) θα πρέπει να είναι διαθέσιµο για άµεση πώληση στην τρέχουσα κατάστασή 

του, µόνο βάσει όρων που είναι συνήθεις και καθιερωµένοι για την πώληση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων (ή οµάδα 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων), η πώλησή του θα πρέπει να είναι πολύ πιθανή και να υπάρχει σχετική 

δέσµευση µέσω προγράµµατος πώλησης του περιουσιακού στοιχείου (ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων) και επίσης να έχει ενεργοποιηθεί πρόγραµµα εξεύρεσης ενός αγοραστή. Επιπροσθέτως, το περιουσιακό 

στοιχείο (ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) θα πρέπει να διατίθεται ενεργά στην αγορά σε τιµή που 

να είναι λογική σε σχέση µε την τρέχουσα εύλογη αξία του.  
 

Ένα µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που πρόκειται να 

εγκαταλειφθεί δεν κατατάσσεται ως διακρατούµενο προς πώληση λόγω του ότι η λογιστική του αξία θα ανακτηθεί κυρίως 

µέσω της συνεχιζόµενης χρήσης του. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή τις οµάδες 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που θα χρησιµοποιηθούν µέχρι το τέλος της οικονοµικής τους ζωής και αυτά 

που πρόκειται να πάψουν να λειτουργούν αντί να πωληθούν.  

 

Επιπλέον πληροφόρηση σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση (ή την οµάδα περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων), παρέχεται στη σηµείωση 7. 

6. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  

 

6.1 Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο. Η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο είναι 

µηδαµινή διότι οι συναλλαγές στην πλειοψηφία τους πραγµατοποιούνται σε Ευρώ. Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως 

προκύπτει από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονοµικές 

οντότητες του εξωτερικού. 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, µετατρεπόµενες σε Eυρώ 

µε την ισοτιµία κλεισίµατος αναλύονται ως εξής: 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε 

σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και τη συναλλαγµατική 

ισοτιµία του € έναντι των ανωτέρω νοµισµάτων.  

Υποθέτουµε ότι πραγµατοποιείται µια αλλαγή την 31η ∆εκεµβρίου 2019 στη συναλλαγµατική ισοτιµία € / Ξένο 

Νόµισµα. Το ποσοστό αυτό βασίσθηκε στην τυπική απόκλιση του ξένου νοµίσµατος, όπως αυτό προκύπτει από µηνιαίες 

παρατηρήσεις του € έναντι κάθε ξένου νοµίσµατος, για διάστηµα 12 µηνών.  

 

Ποσά σε €

Ονοµαστικά ποσά USD GBP NOK DKK CAD TRY CHF USD GBP NOK DKK CAD TRY CHF
Χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία 589.590 78.010 0 0 579.680 0 15.627 647.261 101.565 0 0 409.002 12.234

Χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 38.972          417            7.458        -             -                 -                   -                62.311              22.539       12.307       -                 -                  -                   412              

Σύνολο βραχυχρόνιας 
έκθεσης 550.618       77.593     (7.458)     -            579.680    -                  15.627     584.950          79.026     (12.307)    -                409.002      -                  11.822        

2019 2018
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Σε περίπτωση όπου το Ευρώ µεταβληθεί σε σχέση µε το Ξένο Νόµισµα κατά τα κατωτέρω ποσοστά τότε η επίπτωση στο 

αποτέλεσµα της χρήσης και στα Ίδια Κεφάλαια έχει ως εξής: 

 

 

Η έκθεση του Οµίλου και της Εταιρείας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο ποικίλει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε 

τον όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης 

του Οµίλου και της Εταιρείας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

 

Κίνδυνος επιτοκίων 

 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές του Οµίλου και της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές 

στις τιµές των επιτοκίων. Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν στο ενεργητικό τους σηµαντικά έντοκα στοιχεία. Πολιτική του 

Οµίλου και της Εταιρείας, εκτιµώντας τις παρούσες οικονοµικές συγκυρίες και γενικότερα τη διακύµανση των επιτοκίων 

του Ευρώ, είναι να διατηρούν µέρος του δανεισµού του σε προϊόντα κυµαινόµενου επιτοκίου EURIBOR και SPREAD. 

Στη λήξη της διαχειριστικής χρήσεως το σύνολο του βραχυπρόθεσµου δανεισµού ήταν σε δάνεια κυµαινόµενου 

επιτοκίου.  

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε 

µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1% (2018: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι 

κινούνται σε µια λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

 

 

Κίνδυνος τιµών 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε για εµπορία είτε ως διαθέσιµα 

προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Οι αξίες αυτών των περιουσιακών στοιχείων δεν είναι σηµαντικές έτσι ώστε 

τυχόν µεγάλη µεταβολή τους να δηµιουργήσει κινδύνους στον Όµιλο και στην Εταιρεία.  

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε µεταβολές της αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του. Ο Όµιλος και 

η Εταιρεία εκτιµούν τακτικά τους κινδύνους µεταβολής των τιµών των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και 

εξετάζουν την ανάγκη λήψης ενεργών µέτρων αντιµετώπισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Εάν υποτεθεί ότι όλα 

τα ψάρια τον ∆εκέµβριο του 2019 ήταν σε µέγεθος αλίευσης µια µεταβολή στην τιµή του +/(-) 5% ανά κιλό βάρους θα 

µετέβαλε την αποτίµηση θετικά/(αρνητικά) κατά ελάχιστο € 9,1 εκ. /€ (9,1) εκ. και µία µεταβολή του προεξοφλητικού 

επιτοκίου κατά +/(-) 1% θα µετέβαλε την αποτίµηση αρνητικά/(θετικά) κατά ελάχιστο € (0,3) εκ/€ 0,3 εκ.(Σηµείωση 28). 

Ποσά σε €

1,00% -1,00% 1,00% -1,00% 1,00% -1,00% 1,00% -1,00%

Αποτέλεσµα χρήσης 1.584.092 -1.584.092 1.644.303 -1.644.303 1.581.357 -1.581.357 1.639.582 -1.639.582

Καθαρή Θέση 1.584.092 -1.584.092 1.644.303 -1.644.303 1.581.357 -1.581.357 1.639.582 -1.639.582

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2019 2018 2019 2018

Ποσά σε €

1,74% -1,74% 2,14% -2,14% 17,96% -17,96% 0,41% -0,41% 3,05% -3,05% 23,18% -23,18% 1,93% -1,93%

Αποτέλεσµα χρήσης 9.577            (9.577)        1.659        (1.659)     (1.340)         1.340            -                -                      17.671       (17.671)      -                 -                  302               (302)             

Καθαρή Θέση 9.577            (9.577)        1.659        (1.659)     (1.340)         1.340            -                -                      17.671       (17.671)      -                 -                  302               (302)             

Ποσά σε €

3,55% -3,55% 0,65% -0,65% 13,50% -13,50% 0,77% -0,77% 2,85% -2,85% 91,21% -91,21% 2,00% -2,00%

Αποτέλεσµα χρήσης 20.788          (20.788)      517           (517)       (1.662)         1.662            -                -                      11.653       (11.653)      -                 -                  236               (236)             

Καθαρή Θέση 20.788          (20.788)      517           (517)       (1.662)         1.662            -                -                      11.653       (11.653)      -                 -                  236               (236)             

2018

USD GBP NOK DKK CAD TRY CHF

2019

USD GBP NOK DKK CAD TRY CHF
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Προς τούτο λειτουργεί υπηρεσία (τµήµα) οικονοµικής ανάλυσης του κλάδου η οποία συλλέγει πληροφορίες για την 

προσφορά του προϊόντος από την εγχώρια και διεθνή παραγωγή, καθώς και τις µεταβολές της ζήτησης από την 

υπάρχουσα Παραδοσιακή ∆ιεθνή αγορά και τις Νέες αγορές που ανοίγονται στην Ανατολική Ευρώπη και Αµερική. Οι 

πληροφορίες αυτές αξιολογούνται και ορίζονται οι παράµετροι του ύψους των αποθεµάτων του προϊόντος και οι 

αναµενόµενες τιµές για τα επόµενα δύο (2) έτη. 

 

6.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

 

H έκθεση του Οµίλου και της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας θεωρούν ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία δεν έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας. 

Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους.  

  

6.3 Κίνδυνος ρευστότητας   

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται τις ανάγκες ρευστότητας τους µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται 

καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια 

κυλιόµενη περίοδο 180 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους έξι (6) µήνες και το 

επόµενο έτος προσδιορίζονται µηνιαία. 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία διατηρούν µετρητά για να καλύψει άµεσες ανάγκες ρευστότητας. Τα κεφάλαια για τις 

µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό of committed credit facilities 

και τη δυνατότητα να πωληθούν µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2019 για τον Όµιλο αναλύεται ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε  € 2019 2018 2019 2018

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

∆εσµευµένα ταµειακά διαθέσιµα 4.231.186 10.878.778 4.231.186 10.878.778

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 25.533.142 9.666.513 24.450.171 9.000.630

Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 31.469.558 35.471.081 28.018.775 30.793.497

Λοιπές Απαιτήσεις 9.423.151 4.919.947 9.210.309 5.242.872

Σύνολο 70.657.036   60.936.319   65.910.440    55.915.777    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΟΜΙΛΟΣ 

 

 

 
    

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

 
 

 

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2018 είχε ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

 

 

(*) Συµπεριλαµβάνονται και τόκοι της περιόδου αναφοράς  

 

 

 

 

 

Ποσά σε €

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη µετά από 5 έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 21.520.320        1.019.832            40.478.035       90.629.875        

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 97.500               -                            -                         -                          

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                         -                            570.766             -                          

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων 185.725             185.725                792.707             1.175.116          

Εµπορικές Υποχρεώσεις 49.381.928        -                            -                         -                          

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.496.163        -                            -                         -                          

Σύνολο 81.681.636 1.205.557 41.841.508 91.804.991

2019

Ποσά σε €

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη µετά από 5 έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 21.499.694          1.019.832              40.478.035         90.629.875          

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός -                         -                           -                        -                         

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                         -                           570.766              -                         

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 159.659              159.659                 768.709              1.175.116            

Εµπορικές Υποχρεώσεις 43.742.415          -                           -                        -                         

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.929.099            -                           -                        -                         

Σύνολο 75.330.868 1.179.491 41.817.510 91.804.991

2019

Ποσά σε €

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη µετά από 5 έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός (*) 17.215.516          17.500.154            66.405.985         68.424.764          

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός (*) 786.858              284.050                 14.136.200         -                         

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                         -                           756.085              -                         

Εµπορικές Υποχρεώσεις 55.024.178          -                           -                        -                         

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.814.689            -                           -                        -                         

Σύνολο 81.841.241 17.784.204 81.298.270 68.424.764

2018
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 
 

(*) Συµπεριλαµβάνονται και τόκοι της περιόδου αναφοράς  

 

Οι ανωτέρω συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις µικτές ταµειακές ροές (τόκοι αναγνωρίζονται µόνο 

στις δανειακές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις), οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των 

υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

7. Περιουσιακά Στοιχεία ∆ιακρατούµενα Προς Πώληση  

Βάσει των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας µε ηµεροµηνίες 4/11/2019 και 27/11/2019 αντίστοιχα 

αναφορικά µε την έναρξη των διαδικασιών διάσπασης µε απόσχιση κλάδου και µε ηµεροµηνία ισολογισµού 

µετασχηµατισµού την 30.09.2019 και διορισµού της εταιρείας «Deloitte Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών» προκειµένου: (α) να εξετάσει τους όρους του Σχεδίου ∆ιάσπασης  και (β) να συντάξει Έκθεση α̟ποτίµησης 

όπως απαιτείται, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε στις 9/12/2019 το Σχέδιο ∆ιάσπασης της Εταιρείας δι’ 

α̟πόσχισης κλάδου µε σύσταση νέας εταιρείας το οποίο και υποβλήθηκε στις 10.12.2019 στις αρµόδιες Υπηρεσίες της 

εποπτεύουσας αρχής.  

Η διάσπαση αφορά στην απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της Εταιρείας ως προς την παραγωγή γόνου και ιχθύων 

σε συγκεκριµένες περιοχές προς συµµόρφωση στην από 15.02.2019 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού 

(αριθµός υπόθεσης M.9110) η οποία έθεσε ως  προϋπόθεση, για την ολοκλήρωση εξαγοράς των µετοχών της Εταιρείας 

από την υφιστάµενη µέτοχο αυτής, την προηγούµενη επίτευξη και έγκριση συµφωνίας πώλησης συγκεκριµένων κλάδων 

ως ενός συνόλου περιουσιακών στοιχείων, τα οποία να συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνοµη εκµετάλλευση, 

δηλαδή, σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα, σε τρίτο επενδυτή  που να έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Ανταγωνισµού.  

 

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (την ηµέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης της 

αρµόδιας Αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

 

 α) ιδρύεται η νέα θυγατρική και η διασπώµενη καθίσταται η µέτοχος αυτής λαµβάνοντας το σύνολο των µετοχών 

εκδόσεως της Επωφελούµενης νέας εταιρείας και ειδικότερα 25.622.993 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

ενός ευρώ (€1) εκάστη και 

 β) η νέα θυγατρική υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της µεταβιβαζόµενης σε αυτήν ̟περιουσίας 

ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισµό µετασχηµατισµού του αποσχιζόµενου κλάδου 

και διαµορφώνεται µέχρι την µέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης. 

 

 Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά Νόµο απαιτούµενης εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων της Εταιρείας καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες για την ίδρυση και πώληση του κλάδου παρατίθενται στην Σηµείωση 48. «Γεγονότα µετά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού». 

Ποσά σε €

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη µετά από 5 έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός (*) 17.174.154          17.458.791            66.385.304         68.424.764          

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός (*) 284.050              284.050                 14.136.200         -                         

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                         -                           756.085              -                         

Εµπορικές Υποχρεώσεις 49.333.385          -                           -                        -                         

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.126.299            -                           -                        -                         

Σύνολο 74.917.888 17.742.841 81.277.589 68.424.764

2018
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Συνέπεια των ανωτέρω ήταν την 31 ∆εκεµβρίου 2019, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της δραστηριότητας του κλάδου 

να αναταξινοµηθούν ως διακρατούµενα προς πώληση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της Εταιρείας και του 

Οµίλου. Επιπλέον στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης του Οµίλου απεικονίζονται οι ζηµίες από την αποτίµηση του 

παραπάνω κλάδου στην εύλογη αξία σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση». 

Τα κυριότερα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και οι σχετιζόµενες υποχρεώσεις εµφανίζονται 

ξεχωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2019. Οι βασικές 

κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµειώνεται ότι η υποχρέωση του κλάδου ποσού € 1.890.280, µε αντίστοιχη και ισόποση απαίτηση της µητρικής 

εταιρείας, κατά την 31.12.2019 αφορά λογαριασµό παρακολούθησης δοσοληψιών µεταξύ της Εταιρείας και του Κλάδου, 

στα πλαίσια της λογιστικής αυτοτέλειας αυτού. Το περιουσιακό στοιχείο αποτιµήθηκε στη λογιστική αξία του, όπως αυτή 

προκύπτει µε βάση τα ∆ΠΧΑ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31.12.2019
Μη Κυκλοφοριακά περιουσιακά Στοιχεία διακρατούµενα 
προς πώληση Ενεργητικού

Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 19 4.060.602

Περιουσιακά Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης 7 232.349

Υπεραξία Επιχείρησης 22 113.392

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 23 2.456

4.408.799
Κυκλοφορούντα περιουσιακά Στοιχεία διακρατούµενα 
προς πώληση

-

Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού 28 24.154.190

Αποθέµατα 29 746.657

Λοιπές απαιτήσεις 31 182.183

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 32 64.840

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 34 3.927

25.151.797

Μειον: Aποµείωση κονδυλίων κεφαλαίου κινησης -4.164.844

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση 
Ενεργητικού 25.395.753

∆ιακρατούµενα προς πώληση Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 12 126.540

Επιχορηγήσεις 37 347.040

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 40 240.535

Σύνολο διακρατούµενων προς πώληση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 714.115

∆ιακρατούµενα προς πώληση Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 41 670.445

Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 42 789.304

∆οσολοληπτικός Λογαριασµός 31 1.890.280

Σύνολο διακρατούµενων προς πώληση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 3.350.028
Περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση 
Παθητικού 4.064.144

Σύνολο διακρατούµενων προς πώληση Ιδίων Κεφαλαίων 21.331.609
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∆ιαγραφή των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

 

Η Εταιρεία ακολουθώντας τις αναφορές του ∆ΠΧΑ 5 για τα διακρατούµενα προς πώληση (ή οµάδα περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων) αµέσως πριν την κατάταξη του κλάδου ως κατεχόµενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, 

το ανακτήσιµο ποσό υπολογίστηκε για τα µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού 

µε συνολική αποµείωση ποσού € 8.695.803. Κατά την 31/12/2019 η επιπλέον αποµείωση από την επαναµέτρηση της 

οµάδας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων προέκυψε επιπλέον ποσό € 2.247.572. Το συνολικό ποσό της 

αποµείωσης κατά την 31/12/2019  € 10.943.375 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

Η παραπάνω ζηµία προερχόµενη από την αποµείωση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και λοιπού κεφαλαίου κίνησης ανήλθε κατά την 31.12.2019 στο 

συνολικό ποσό των € 10,9 εκ. από το οποίο ποσό € 5,3 εκ αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

ενώ ποσό € 5,7 εκ, αναγνωρίστηκε στην καθαρή θέση από την αποµείωση του αποθεµατικού εύλογης αξίας. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν εφαρµόστηκε η αναφορά του ∆ΠΧΑ 5 για διακοπείσες δραστηριότητες διακεκριµένες στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων της οµάδας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθώς δεν παράγει αυτόνοµες 

ταµιακές ροές και : 

• ∆εν αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο τµήµα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή γεωγραφική περιοχή των εργασιών  

• ∆εν είναι µέρος ενός ενιαίου, συντονισµένου προγράµµατος διάθεσης ενός µεγάλου τµήµατος δραστηριοτήτων 

ή γεωγραφικής περιοχής, και 

• ∆εν είναι µια θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά µε σκοπό την µεταπώληση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµ. 31/12/2019
Μη Κυκλοφοριακά περιουσιακά Στοιχεία 
διακρατούµενα προς πώληση 
Ενεργητικού

Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 19 3.662.923

Υπεραξία Επιχείρησης 22 -113.392

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 23 3.229.000

Κεφάλαιο κίνησης-βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 4.164.844

Σύνολο Αποµειώσεων 10.943.375

Zηµία αναγνωρισµένη στα Ιδία Κεφάλαια:

Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 35 5.663.874       

Αποτελέσµατα εις Νέον 5.279.501       

10.943.375    

Ζηµία από αποµείωση κλάδου/εταιρειών 
διακρατούµενων προς πώληση -ΚΑΧ

Αποµείωση Παγίων 19,23 6.891.923

Αποµείωση αποθεµατικού εύλογης αξίας 35 -5.663.874

Αποµείωση Παγίων - KAX 1.228.049

Αποµείωση λοιπού Κεφαλαίου Κινησης 4.051.451

Σύνολο 5.279.501      



             ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

  

94 

 

8. ∆οµή του Οµίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»  

Η Εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες συµµετοχές σε θυγατρικές  εταιρείες που ενοποιούνται ολικά ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν στις Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

 

 

 
  

 

9. Υπολογισµός του EBITDA και του λειτουργικού ΕΒΙΤDA  

 

 

Το EBITDA ορίζεται ως τα κέρδη προ φόρων συν/πλην τα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα συν τις 

συνολικές αποσβέσεις. Στα επενδυτικά αποτελέσµατα περιλαµβάνονται κέρδη ή (ζηµίες) από την επανεκτίµηση παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, αποµείωση υπεραξίας και αύλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και κέρδη ή 

(ζηµίες) κλάδου/θυγατρικών εταιρειών διακρατουµένων προς πώληση. Επίσης από το ΕΒΙΤDA εξαιρούνται οι εφάπαξ 

και µη επαναλαµβανόµενες επιβαρύνσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στην συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως 

οι προβλέψεις για αποζηµιώσεις λόγω δικαστικών αγωγών, καθώς και άλλες έκτακτες προβλέψεις. Οι αναπροσαρµογές 

αυτές πραγµατοποιούνται ώστε ο εν λόγω δείκτης να είναι συγκρίσιµος και διαχρονικά συνεπής, σε συµµόρφωση και 

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που εφαρµόζονται σε σχέση µε τους ενναλακτικούς δείκτες µέτρησης απόδοσης 

(Ε∆ΜΑ). 

 

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. 

Για τον υπολογισµό της αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων σε τιµές κόστους η εταιρεία ακολουθεί τη µέθοδο του 

κυλιόµενου µέσου ετήσιου σταθµικού κόστους ανά µονάδα µέτρησης.  

 

Παρατίθεται παρακάτω αναλυτικά ο υπολογισµός του ΕΒΙΤDA και του λειτουργικού ΕΒΙΤDA: 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση

NIREUS INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση

PREDOMAR S.L. ΙΣΠΑΝΙΑ 100,00% έµµεση Ολική Ενοποίηση

KEGO AGRI A.E. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση

NIREUS GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100,00% Ολική Ενοποίηση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 100%

NIREUS INTERNATIONAL LTD 100%

PREDOMAR S.L. 100%

KEGO AGRI A.E. 100%

NIREUS GMBH 100%
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Κατά την διάρκεια της χρήσης αναγνωρίστηκε χρηµατοοικονοµικό κόστος από χρηµατοδοτικές µισθώσεις ύψους € 

133.765 και € 132.711 για τον Όµιλο και την Εταιρεία σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (Σηµείωση 20, 40), το 

οποίο έχει εξερεθεί από το παραπάνω EBITDA Οµίλου και Εταιρείας. 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α 

 

Από το ΕΒΙΤDA της τρέχουσας χρήσης δεν εξαιρούνται περαιτέρω έκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα έξοδα, πέραν 

τον κονδυλίων που απεικονίζονται στους παραπάνω πίνακες, ενώ τα εξαιρούµενα ποσά της προηγούµενης χρήσης 

ανέρχονταν σε  € 173.286 για τον Όµιλο και  ποσό € 166.919 για την Εταιρεία. 

 

 
 

Σηµ. 31/12/2019 31/12/2018

Αποτελέσµατα χρήσεως πρό φόρων (49.315.646)       (14.653.975)                 
Πλέον: 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 14 8.449.198             9.588.818                       

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 14 (53.105)                 (52.241)                           

(Ζηµία)/Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 36 11.809.968           (227.995)                         

Kέρδη/(Ζηµίες) από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 21 (141.623)               1.332.794                       

Αποσβέσεις 19,20,21,23 6.495.147             6.529.161                       

Αποµείωση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων -                             -                                       
Ζηµίες από αποµείωση κλάδου/εταιρειών διακρατούµενων προς πώληση 7 5.279.501             -                                       

Αποµείωση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων 20 -                             -                                       

Εκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα έξοδα -                             173.285                           

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- EBITDA (17.476.560)       2.689.847                     
(Κέρδη)/Ζηµιές από την µεταβολή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην 

εύλογη αξία
28

31.250.737           17.969.787                     

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- Λειτουργικό EBITDA 13.774.177         20.659.634                   

ΟΜΙΛΟΣ

Σηµ. 31/12/2019 31/12/2018

Αποτελέσµατα χρήσεως πρό φόρων (48.305.794)                (14.313.983)                
Πλέον:
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 14 8.385.281                      9.503.466                      

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 14 (46.976)                          (49.894)                          
(Ζηµία)/Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων 36 11.809.968                    (227.995)                        
Kέρδη/(Ζηµίες) από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 21 (141.623)                        1.327.084                      

Αποσβέσεις 19,20,21,23 6.336.632                      6.465.301                      
Αποµείωση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων -                                     -                                      

Ζηµίες από αποµείωση κλάδου/εταιρειών διακρατούµενων προς πώληση 7 5.279.501                      -                                      

Εκτακτα και µη επαναλαµβανόµενα έξοδα -                                     166.919                          
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- EBITDA (16.683.011)                2.870.898                    
(Κέρδη)/Ζηµιές από την µεταβολή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη 
αξία

28
30.576.015                    17.314.404                    

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- Λειτουργικό EBITDA 13.893.004                 20.185.302                  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Προβλέψεις αποζηµίωσης από επιδικίες προηγούµενων χρήσεων -                  -                          -                -                          

Αναγνώριση δικαιώµατος άδειας προσωπικού προηγούµενων χρήσεων -                  (173.285)                 -                (166.919)                  

Λοιπά έκτακτα έξοδα -                  -                          -                -                          

Σύνολο εκτάκτων και µη επαναλαµβανόµενων εξόδων -                  (173.285)                 -                (166.919)                  

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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10. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 

Οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου έχουν προσδιοριστεί βάσει της εσωτερικής µηνιαίας πληροφόρησης που παρέχεται 

στην Επιτροπή Λήψης Επιχειρησιακών Αποφάσεων («ΕΛΕΑ») που έχει οριστεί από τη ∆ιοίκηση και η οποία 

παρακολουθεί την κατανοµή των πόρων και την απόδοση των λειτουργικών αυτών τοµέων καθώς επίσης καθορίζει και 

την επιχειρηµατική δραστηριότητά τους.  

Οι τοµείς που έχουν παρόµοια είδη και παραγωγή, παρόµοια πολιτική (πώλησης –διανοµής) και παρόµοια οικονοµικά 

χαρακτηριστικά έχουν συγκεντρωθεί σε ένα τοµέα. 

Οι τοµείς δραστηριότητας που έχουν οριστεί βάσει της λήψης οικονοµικών αποφάσεων και του τόπου παρακολούθησής 

τους είναι οι εξής: 

 

• Ιχθυοκαλλιέργειας 

• Ιχθυοτροφές 

• Κτηνοπτηνοτροφία  

 

Στον τοµέα της Ιχθυοκαλλιέργειας περιλαµβάνονται πωλήσεις Ολόκληρων και Μεταποιηµένων ψαριών καθώς και 

Πωλήσεις Γόνου. 

Στους άλλους τοµείς περιλαµβάνονται κυρίως πωλήσεις Εξοπλισµών για εταιρείες Ιχθυοκαλλιέργειας. 

Στα Κέρδη προ φόρων ανά Τοµέα δεν περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα καθώς και τα γενικά 

∆ιοικητικά έξοδα τα οποία παρουσιάζονται στη στήλη των απαλοιφών / προσαρµογών. 

Οι συναλλαγές µεταξύ των λειτουργικών τοµέων πραγµατοποιούνται µέσα σε καθαρά εµπορική βάση κατά τρόπο όµοιο 

µε συναλλαγές µε τρίτους. 

 

Τα παρακάτω ποσά εµφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

Στα περιουσιακά στοιχεία ανά Τοµέα περιλαµβάνονται εκείνα τα οποία παρακολουθεί ο «ΕΛΕΑ» και τα οποία µπορούν 

να διαχωριστούν στους τοµείς. Οι υποχρεώσεις παρακολουθούνται σε Οµιλικό επίπεδο. 

 

Ποσά σε χιλ. € Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Άλλοι τοµείς

Απαλοιφές / 

Προσαρµογές Ενοποίηση

Πωλήσεις ανά Τοµέα              177.830          3.455                     8.082                      2.288                   -         191.655 

Κόστος Λειτουργίας             (194.753)         (3.039)                   (9.166)                    (2.198)         (31.814)       (240.971)

Κέρδη προ φόρων               (16.924)             416                   (1.084)                          90         (31.814)         (49.316)

Αποσβέσεις                  5.118             742                         31                         605                   -            6.495 

Ποσά σε χιλ. € Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Άλλοι τοµείς

Απαλοιφές / 

Προσαρµογές Ενοποίηση

Πωλήσεις ανά Τοµέα              178.529          7.775                     8.856                      5.228           (3.116)         197.272 

Κόστος Λειτουργίας             (178.119)         (6.610)                   (8.584)                    (2.662)         (15.951)       (211.926)

Κέρδη προ φόρων                     410          1.165                       272                      2.566         (19.067)         (14.654)

Αποσβέσεις                  5.427             820                         37                         245                   -            6.529 

31/12/2019

31/12/2018
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

Οι πληροφορίες σχετικά µε το τόπο προορισµού των εσόδων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατίθεται επίσης ανάλυση των εσόδων και µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων βάσει της γεωγραφικής 

έδρας των πελατών. 

 

Έσοδα ανά χώρα θυγατρικής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Ελλάδα 38.528.293                    41.466.047            

Ευρωζώνη 132.813.744                   137.679.713          

Λοιπές χώρες 20.312.082                    18.126.237            

191.654.119                197.271.997        

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Ελλάδα 178.825.958           183.456.681       

Ισπανία 12.828.161             13.815.316         

191.654.119        197.271.997    

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Ελλάδα 88.004.721             98.649.818         

Ισπανία 2.433.006              2.656.198          

90.437.727          101.306.016    

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε χιλ. € Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Άλλοι τοµείς

Απαλοιφές / 

Προσαρµογές Ενοποίηση

Περιουσιακά στοιχεία 

τοµέα              259.693         20.918                     2.976                      5.396          81.212         370.196 

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες                  4.580             248                           1                          72               320            5.221 

Ποσά σε χιλ. € Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Άλλοι τοµείς

Απαλοιφές / 

Προσαρµογές Ενοποίηση

Περιουσιακά στοιχεία 

τοµέα              285.884         21.385                     3.006                      5.557          75.737         391.570 

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες                  7.942             224                           2                          78               323            8.569 

31/12/2019

31/12/2018
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Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν τα ενσώµατα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και 

τις επενδύσεις σε ακίνητα.  

 

∆εν υφίσταται πελάτης που καλύπτει πάνω από το 10% των εσόδων της Εταιρείας και του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι δεν 

έχουν  σηµειωθεί αλλαγές στον ορισµό ή στην  βάση µέτρησης του κέρδους ή της ζηµίας των τοµέων σε σχέση µε τις 

ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης. 

 

11. Έσοδα από συµβάσεις πελατών από πωλήσεις µη 
βιολογικών αγαθών – εµπορευµάτων και λοιπού υλικού  

 

 

Βάσει το ∆ΠΧΑ 15 τα έσοδα από συµβάσεις πελατών αφορούν σε πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών και λοιπού υλικού 

και αναλύονται ως ακολούθως:  

 
 
 

 

Έσοδα από συµβάσεις πελατών από πωλήσεις εµπορευµάτων: Στις πωλήσεις των εµπορευµάτων του Οµίλου ποσού 

€ 9,4 εκ. συµπεριλαµβάνονται ψάρια παραγωγής τρίτων, κτηνοπτηνοτροφικά εµπορεύµατα καθώς και εξοπλισµοί 

ιχθυοκαλλιέργειας των θυγατρικών εταιρειών. Oι πωλήσεις των εµπορευµάτων µειώθηκαν από € 11,5 εκ. 31/12/2018 σε 

€ 9,4 εκ. 31/12/2019 λόγω των µειωµένων πωλήσεων ψαριών της Εταιρείας.  

 

Έσοδα από συµβάσεις πελατών από πωλήσεις προϊόντων ετοίµων και ηµιτελών: Στις πωλήσεις των ετοίµων και 

ηµιτελών συµπεριλαµβάνονται οι ιχθυοτροφές της Εταιρείας καθώς και εξοπλισµοί ιχθυοκαλλιέργειας (παραγόµενα) 

θυγατρικής εταιρείας. Οι πωλήσεις ιχθυοτροφών προς τρίτους µειώθηκαν τo 2019 διότι αυξήθηκαν οι εσωτερικές 

ανάγκες ιδίας παραγωγής και χρήσης σε σχέση µε το 2018. 

 

Έσοδα από συµβάσεις πελατών από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού: Οι πωλήσεις των λοιπών 

αποθεµάτων και άχρηστου υλικού αυξήθηκε κατά € 0,6 εκ. σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή χρήση κυρίως λόγω των 

αποζηµιώσεων ασφαλίστρων ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

Έσοδα από συµβάσεις πελατών από πωλήσεις υπηρεσιών: Στις πωλήσεις υπηρεσιών συµπεριλαµβάνονται έσοδα 

µεταφοράς (γόνου) προς πελάτες θυγατρικής εταιρείας καθώς και υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισµού θυγατρικής 

εταιρείας.  

 

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Έσοδα από συµβάσεις πελατών για πωλήσεις 

εµπορευµάτων
9.445.225               11.500.552         950.296                  2.534.848            

Έσοδα από συµβάσεις πελατών για πωλήσεις 

προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών
5.271.091               9.074.427          4.038.338               8.637.587            

Έσοδα από συµβάσεις πελατών  για πωλήσεις 

λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού
1.359.570               779.828             1.095.239               224.627               

Έσοδα από συµβάσεις πελατών για πωλήσεις 

υπηρεσιών
228.586                  329.627             307.556                  303.048               

Σύνολο εσόδων από συµβάσεις 
πελατών για πωλήσεις εµπορευµάτων 
και λοιπών αποθεµάτων

16.304.472           21.684.434      6.391.429             11.700.110        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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12. Παροχές Προσωπικού  

 

α) Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία την 

παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης που έχουν αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµιώσεως στο προσωπικό που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης. 

 

Η σχετική υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής : 

 

 
 

 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
 

 

 
 

Ο προσδιορισµός της παρούσας αξίας της υποχρέωσης των καθορισµένων παροχής και όπου αρµόζει, του κόστους 

προϋπηρεσίας, διενεργήθηκε βάσει της Μεθόδου της  Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης-Projected Unit Credit Method 

(IAS 19, par.67). 

 

Όταν δεν υπάρχει αγορά σε βάθος για υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων στο νόµισµα αυτό, θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων.  

 

Για το λόγο αυτό και δοθέντος ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει «αξιόλογη» αγορά εταιρικών οµολόγων, ως βάση για το 

επιτόκιο προεξόφλησης, το προεξοφλητικό επιτόκιο που επιλέχθηκε ακολουθεί την τάση του δείκτη των Ευρωπαϊκών 

οµολόγων iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, που κατά την 31/12/2019 είχε µέση απόδοση ίση µε 0,77%  

(2018: 1,36%), και θεωρείται συνεπές ως προς τις αρχές του ∆ΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισµένο σε οµόλογα αντίστοιχα 

ως προς το νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια σε σχέση µε τις παροχές προς τους εργαζόµενους, όπως και 

ενδεδειγµένο για µακροχρόνιες προβλέψεις.  

Στο πλαίσιο αυτό επιλέχθηκε επιτόκιο προεξόφλησης 1,15% έναντι της αντίστοιχης περσινής παραδοχής 1,6% ώστε να 

συγκλίνει µακροπρόθεσµα µε το δείκτη αναφοράς iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices.  

 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης 3.189.373         3.063.831     3.020.858     2.917.648                   

Αλλαγή Λογιστικής Εκτίµηση αναλογιστικής υποχρέωσης (1.118.519)        -                    (1.056.689)   -                                  

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην αρχή της χρήσης 
(Αναµορφωµένα) 2.070.853       3.063.831  1.964.169  2.917.648                

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης (Σηµείωση 12β) 908.649             358.133        878.153        330.187                      

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Σηµείωση 14) 9.524                 51.939          7.817            49.454                        

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις (822.938)           (332.304)       (794.939)       (305.704)                     

Επανεκτίµηση αναλογιστικών (κερδών)/ζηµιών 14.893               47.774          19.544          29.273                        

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς πώληση  

(Σηµείωση 7) (126.540)           -                    (126.540)       -                                  

Υπόλοιπο υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης 2.054.441       3.189.373  1.948.205  3.020.858                

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019 31/12/2018

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,15% 1,60%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 1,20% 1,80%

Πληθωρισµός 1,35% 2,00%
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Η χρήση ενός τεχνικού επιτοκίου 0,5% µεγαλύτερο θα είχε ως αποτέλεσµα το κανονικό κόστος της επόµενης χρήσης να 

ήταν µικρότερο κατά 6% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός τεχνικού επιτοκίου 0,5% µικρότερο θα 

είχε ως αποτέλεσµα το κανονικό κόστος να ήταν µεγαλύτερο κατά 7%.  

 

Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναµενόµενη αύξηση των µισθών, δηλαδή η χρήση 0,5% µεγαλύτερης 

αναµενόµενης αύξησης µισθών θα είχε ως αποτέλεσµα το κανονικό κόστος να ήταν µεγαλύτερη κατά 7% ενώ η ακριβώς 

αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση αναµενόµενης αύξησης µισθών µικρότερη κατά 0,5% θα είχε ως αποτέλεσµα η 

αναλογιστική υποχρέωση να ήταν µικρότερη κατά 6%. 

 

 

 

 

Η ληκτότητα της αναλογιστικής υποχρέωσης των εισφορών σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο µέλλον 

είναι ως εξής: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτη ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019 31/12/2019

0 έως 1 102.722       97.410         

2 έως 5 61.633         58.446         

6 έως 10 41.089         38.964         

11 και πάνω 1.848.997     1.753.385     

Συνολο 2.054.441  1.948.205  

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Έτη ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018 31/12/2018

0 έως 1 159.469                    151.043                 

2 έως 5 95.681                      90.626                   

6 έως 10 63.787                      60.417                   

11 και πάνω 2.870.435                 2.718.772             

Συνολο 3.189.372              3.020.858           

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI) 2019 2018 2019 2018

Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά  στην υποχρέωση 

λόγω χρηματοοικονομικών παραδοχών 49.537              45.635          51.735        48.230               

Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά  στην υποχρέωση 

λόγω εμπειρίας (29.993)            (16.361)         (36.843)       (456)                   

Ποσό που καταχωρείται στο OCI 19.544            29.274         14.892       47.774              
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β) Έξοδα παροχών σε εργαζόµενους 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζόµενους αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

Η αναλογιστική παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καταβολή παροχής λόγω συνταξιοδότησης έως την 

οικονοµική χρήση 2018 υπολογιζόταν βάσει της παρακάτω µεθοδολογίας: 

H αναλογιστική παρούσα αξία της υποχρέωσης για καταβολή παροχής λόγω συνταξιοδότησης κατανέµεται γραµµικά 

από τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας του εργαζοµένου µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία περαιτέρω υπηρεσία από τον 

εργαζόµενο δεν οδηγεί σε ποσά πρόσθετων παροχών. Με βάση τον Ν. 4093/2012, όλοι οι εργαζόµενοι που κατά την 

έκδοση του νόµου δεν έχουν συµπληρώσει 17 χρόνια υπηρεσίας, αυξάνουν την παροχή τους έως και το 16ο έτος 

υπηρεσίας. (Σηµείωση 3.15) 

 

Για την  χρήση του 2019 η Εταιρεία προέβη σε αλλαγή υπολογισµού της υποχρέωσης της αναλογιστικής µελέτης 

αναφορικά µε την υποχρέωση αρχής και τέλους έτους για την οικονοµική χρήση 2019 καθώς και του κανονικού κόστους, 

τα οποία ποσά έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε  την παρακάτω µεθοδολογία: 

Η αναλογιστική παρούσα αξία της υποχρέωσης για καταβολή παροχής λόγω συνταξιοδότησης κατανέµεται γραµµικά 

από τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας του εργαζοµένου µέχρι την ηµεροµηνία όπου ο εργαζόµενος πληροί τα κριτήρια 

συνταξιοδότησης και καταβάλλεται η παροχή. 

 

Η ως άνω αλλαγή αντιµετωπίστηκε ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8, η σχετική επίδραση απο την 

αλλαγή λογιστικής πολιτικής δεν αναφέρεται στην συγκριτική πληροφόρηση καθώς δεν ήταν σηµαντική σε σχέση µε 

µεγέθη του Οµίλου και της Εταιρείας, και καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στα κέρδη εις νέον µε αντίστοιχη µείωση της 

αναλογιστικής υποχρέωσης.  

Η αλλαγή αυτή πραγµατοποιήθηκε προκυµένου να είναι πιο αντιπροσωπευτική η αναλογιστική υποχρέωση καθώς αυτή 

διαµορφώνεται στην πραγµατική θεµελίωση που αναφέρεται στην ισχύουσα νοµοθεσία. 

Εάν η Εταιρεία καταχωρούσε την ως άνω αλλαγή στη συγκριτική πληροφόρηση (31/12/2018) θα είχε ως αποτέλεσµα 

την µείωση της αναλογιστικής υποχρέωσης κατά το ποσό των € 1.118.519 και € 1.056.689 στον Όµιλο και στην Εταιρεία 

αντίστοιχα, µε ισόποση αύξηση στα αποτελέσµατα εις νέον (προ φόρων), ενώ τα µετά φόρων αποτελέσµατα εις νέον 

αυξήθηκαν κατά € 850.074 και € 803.084 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστoιχα. 

 

 

Αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2019 σε 1.096 και του 

Οµίλου σε 1.159 άτοµα και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 για την Εταιρεία σε 1.100  και του Οµίλου σε 1.165 άτοµα. 

 

 

 

 

 

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μισθοί - Ηµεροµίσθια Προσωπικού (24.392.479)          (23.827.315)        (22.600.465)        (22.072.482)        

Ασφαλιστικές εισφορές (5.985.164)            (5.787.819)          (5.478.728)          (5.272.238)          

Πρόβλεψη αποζηµίωσης Προσωπικού 
(Σηµείωση 12α) (908.649)              (358.133)             (878.153)             (330.187)             

(31.286.292)       (29.973.267)     (28.957.345)     (27.674.907)     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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13. Αµοιβές & παροχές τρίτων  

Ακολουθεί ανάλυση των αµοιβών & παροχών τρίτων: 
 

 
 

Για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2019, στις  Αµοιβές & παροχές τρίτων, περιλαµβάνονται αµοιβές των τακτικών 

ελεγκτών ύψους € 12.400 που αφορούν σε µη ελεγκτικές υπηρεσίες (εξαιρουµένων υπηρεσιών τακτικού ελέγχου και 

έκδοσης φορολογικών πιστοποιητικών). 

 

14. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  

Ακολουθεί ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εσόδων & εξόδων: 

 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

 
 

 

 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 

 

 
 
 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης αναγνωρίστηκε συνολικό καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος ποσού € 8.449.198 (2018: 

€ 9.588.818) εκ των οποίων ποσό € 1.595.175 (2018: € 1.936.032) αφορά την προεξόφληση των αναλογούντων 

τοκοχρεολυσίων των υφιστάµενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας έως την ηµεροµηνία της αναχρηµατοδότησή 

τους, ήτοι την 27.11.2019. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην Σηµείωση 36 «∆ανειακές Υποχρεώσεις». 

 

Επιπροσθέτως, ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνώρισαν εντός της χρήσης χρηµατοοικονοµικό κόστος ύψους € 133.765 και 

€ 132.711 από την προεξόφληση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων κατά την εφαρµογή του νέου προτύπου και σύµφωνα 

µε το ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (Σηµείωση 20, 40). 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Αµοιβές & έξοδα τρίτων (12.023.623)         (11.661.339)       (9.082.585)        (8.088.329)        

Παροχές τρίτων (10.267.933)         (9.565.781)        (9.660.606)        (9.016.506)        

Σύνολο αµοιβών τρίτων και 
παροχών τρίτων

(22.291.556)      (21.227.120)    (18.743.191)    (17.104.835)    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Έσοδα τόκων 53.105           52.241           46.976           49.894           

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 53.105 52.241 46.976 49.894

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Έξοδα τόκων από δάνεια στο αποσβεσµένο κόστος και 

λοιπά συναφή έξοδα (8.305.909)           (9.536.879)        (8.244.753)        (9.454.012)        

Έξοδο τόκου από προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

(Σηµείωση 12α) (9.524)                 (51.939)             (7.817)               (49.454)             

Χρηµατοοικονοµικό κόστος από χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις (Σηµείωση 20,40) (133.765)              -                       (132.711)           -                       

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (8.449.198)        (9.588.818)      (8.385.281)      (9.503.466)      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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15. Λοιπά έξοδα  

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών εξόδων: 
  

 
 

16. Λοιπά έσοδα  

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εσόδων: 
 

 
 

 

Τα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών αφορούν έσοδα κυρίως από παροχές υπηρεσιών σε τρίτους. Ο Όµιλος δεν έχει έσοδα 

από ενοίκια από τρίτους. 

 

 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Έξοδα µεταφορών (20.074.493)         (19.328.743)       (19.298.014)       (18.469.352)       

Υλικά άµεσης ανάλωσης (1.972.829)           (4.122.916)        (1.949.092)         (4.482.526)        

Λοιπά έκτακτα έξοδα (784.593)              (1.038.524)        (744.814)           (926.885)           

Φόροι - Τέλη (716.737)              (833.324)           (666.437)           (782.497)           

∆ιάφορα έξοδα (364.287)              (425.290)           (347.894)           (402.966)           

Έξοδα ταξιδίων (438.275)              (422.896)           (338.447)           (317.971)           

Έξοδα προβολής & διαφηµίσεως (434.540)              (385.214)           (422.484)           (372.950)           

Έξοδα καθαρισµού (251.182)              (212.012)           (251.182)           (212.012)           

Έξοδα φύλαξης (196.963)              (184.550)           (196.963)           (184.550)           

Αναγνώριση δικαιώµατος άδειας προσωπικού & λοιπά 

έξοδα προσωπικού (Σηµείωση 39) (211.054)              (173.286)           (204.130)           (166.919)           

Συνδροµές-Εισφορές (203.380)              (127.415)           (180.970)           (114.540)           

Έξοδα εκθέσεων- επιδείξεων (42.246)               (85.239)             (41.776)             (85.239)             

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (123.193)              (153.588)           (120.778)           (146.016)           

Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών (138.453)              (110.014)           (136.290)           (108.780)           

Έντυπα & γραφική ύλη (82.891)               (91.957)             (76.566)             (85.684)             

Πρόβλεψη επισφαλών πελατών & λοιπών απαιτήσεων 

(Σηµείωση 30,31) (257.603)              (22.592)             (105.611)           (22.592)             

Σύνολο (26.292.719)      (27.717.560)    (25.081.448)    (26.881.479)    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018

Επιδοτήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 240.044         302.067           227.460           302.067         

Έσοδα Παρεπόµενων ασχολιών 135.647         91.202             73.219             59.152           

Έσοδα ενοικίων -                    -                     54.000             54.000           

Λοιπά έσοδα αχρησιµοποίητων προβλέψεων 

επισφαλών απαιτήσεων (Σηµείωση 30,31) 2.829             289.304           2.329               288.412         

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 76.265           115.328           76.382             109.324         

Λοιπά έσοδα 385.750         75.720             380.992           68.458           

Σύνολο 840.535       873.621         814.382         881.413       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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17. Φόρος εισοδήµατος  

 

Η φορολογία εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής : 

 

 
 

 

Παρατίθεται συµφωνία του φόρου εισοδήµατος και του αναβαλλόµενου φόρου της χρήσης σε σχέση µε την αναµενόµενη 

δαπάνη. 

 

 

 
 

Βάσει της πολιτικής του Οµίλου οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για µεταφερόµενες ζηµίες αναγνωρίζονται 

όταν τις τελευταίες δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις έχουν προκύψει φορολογικά κέρδη. Ο Όµιλος και η Εταιρεία στις 

31.12.2019 είχε µεταφερόµενες σωρευµένες φορολογικές ζηµίες περίπου € 9,2 εκ. από (thin cap) κανόνες 

υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων για τις οποίες έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού € 

2.227.796 (2018: € 3.902.512).  Ο Όµιλος αναγνωρίζει φορολογικές απαιτήσεις σε αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες 

προηγούµενων ετών στο βαθµό που είναι πιθανόν ότι θα υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη προκειµένου να 

συµψηφιστούν µε τις εν λόγω φορολογικές ζηµίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 34 του ∆ΛΠ 12 (Σηµείωση 25).  

 

Η µητρική Εταιρεία καθώς και οι ελληνικές θυγατρικές της ελέγχθηκαν φορολογικά για τις προηγούµενες χρήσεις, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 (ΚΦΕ) και των διατάξεων του άρθρου 65Α, του Ν 

4174/2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης». Επίσης  για την χρήση 2018, 

ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής Εταιρείας καθώς και της θυγατρικής εταιρείας 

KegoAgri A.E, στον οποίο είχαν υπαχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 65Α, του Ν 4174/2013. 

Για την χρήση 2019 η Εταιρεία καθώς επίσης και η θυγατρική εταιρεία KegoAgri A.E βρίσκονται στην διαδικασία 

έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Συµµόρφωσης όπως προβλέπεται από τον Ν.4174/2013. Κατά την ολοκλήρωση 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Φόρος χρήσεως (233.836)          (129.196)            (20.807)            (13.670)         

Αναβαλλόµενος φόρος 10.121.147      2.184.391          9.798.881        2.035.975     

Φόρος εισοδήµατος-επί των αποτελεσµάτων της περιόδου 9.887.311     2.055.195       9.778.074     2.022.305   

Αναβαλλόµενος φόρος-Λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 1.064.173        (557.299)            1.042.221        (438.676)       

Φόρος εισοδήµατος-επί των συνολικών εισοδηµάτων 1.064.173     (557.299)         1.042.221     (438.676)     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Φόρος περιόδου (233.836)            (129.196)                 (20.807)              (13.670)                   

Αναβαλλόµενος φόρος 10.121.147         2.184.391               9.798.881           2.035.975               

Σύνολο 9.887.311        2.055.195             9.778.074        2.022.305             

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (49.315.646)     (14.653.975)          (48.305.794)     (14.313.983)          

Συντελεστής Φόρου 24% 29% 24% 29%

Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου (11.835.755)     (4.249.653)            (11.593.391)     (4.151.055)            

Επίδραση µεταβολής φορολογικου συντελεστή 937.505             (151.376)                 844.422             (130.818)                 

Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων-εξόδων που δεν 

εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
(663.777)            (1.300.670)              (703.821)            (1.386.936)              

Ανάλωση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης προηγούµενης 

χρήσης επί φορολογικών ζηµιών
3.902.512           7.549.016               3.902.512           7.549.016               

Επίδραση  αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης επί 

φορολογικών ζηµιών 
(2.227.796)         (3.902.512)              (2.227.796)         (3.902.512)              

Πραγµατική ∆απάνη Φόρου (9.887.311)       (2.055.195)            (9.778.074)       (2.022.305)            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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του φορολογικού ελέγχου η ∆ιοίκηση του Οµίλου δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις 

πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις.   

 

Επιπροσθέτως οι φορολογικές χρήσεις 2013 έως 2019 της θυγατρικής εταιρείας Predomar παραµένουν ανέλεγκτες, ενώ 

ο έλεγχος της θυγατρικής εταιρείας Nireus GMBH για τις χρήσεις  2017 και 2018 είναι σε εξέλιξη. 

 

Σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις και βάσει των φορολογικών ελέγχων παρελθουσών χρήσεων, οι εταιρείες του Οµίλου 

που ενδέχεται να πραγµατοποιήσουν φορολογικά κέρδη µετά και τον συµψηφισµό των σωρευµένων φορολογικών 

ζηµιών πραγµατοποίησαν πρόβλεψη για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν µετά από τον 

φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

θεωρείται επαρκής.  

 

Πληροφορίες σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες του Οµίλου είναι οι εξής:  

 

 

 
 

 

Περαιτέρω ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου παρατίθεται στην Σηµείωση 25 «Αναβαλλόµενες Φορολογικές 

απαιτήσεις / (υποχρεώσεις)». 

 

18. Κέρδη / (Ζηµίες) ανά µετοχή  

Τα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή του Οµίλου  αναλύονται ως εξής : 

 

Βασικά Κέρδη / (Ζηµίες) ανά µετοχή 

 
 

 

Τα κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση τα κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους της 

µητρικής Εταιρείας, µε τον αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της χρήσεως. 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2019 (*)

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ Από 2016

PREDOMAR S.L. Από 2013

KEGO AGRI A.E. 2019

NIREUS INTERNATIONAL LTD Από 2006

NIREUS GMBH Από 2017

(*) Σύµφωνα µε την πρόσφατη νοµοθεσία οι χρήσεις 2009 και 2010 θεωρούνται παραγεγραµµένες

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Κέρδη / (ζηµίες) που αναλογούν 

στους µετόχους της µητρικής 
(39.428.335)    (12.598.780)    

Σταθµισµένος µέσος όρος του 

αριθµού µετοχών
293.994.422   293.994.422   

Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή 
(Ευρώ ανά µετοχή)

(0,1341)        (0,0429)        

ΟΜΙΛΟΣ
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19. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

 

Οι εδαφικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ή στη διοίκηση εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους. Επίσης 

τα κτίρια, τα µηχανήµατα και οι τεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και τα πλωτά µέσα, απεικονίζονται στην εύλογη αξία 

µειωµένη µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης οι οποίες αναγνωρίζονται 

την ηµεροµηνία της επιµέτρησης (Σηµείωση 5.Γ). 

 

Στο τέλος της προηγούµενης χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2018, ο Όµιλος και η Εταιρεία επαναεκτίµησαν τα 

γήπεδα, τα κτίρια, τα µηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις (όπου κρίθηκε απαραίτητο) καθώς και τα πλωτά µέσα 

βάσει µελετών από αναγνωρισµένο οίκο εκτιµητών “Geoaxis Property and Valuation Services”. Η εύλογη αξία 

καθορίστηκε βάση των αγοραίων αξιών όπου οι τρέχουσες αξίες αναπροσαρµόσθηκαν µε βάση την θέση, τοποθεσία και 

κατάσταση των επιµέρους παγίων. 

 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο εξέτασε τις τρέχουσες συνθήκες που 

δηµιουργούνται από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία και το γενικότερο πλαίσιο του οικονοµικού περιβάλλοντος, 

και εκτιµά ότι λόγω της φύσης, της τοποθεσίας αλλά και της µεθόδου αποτίµησης (την συγκρίσιµη µέθοδο καθώς και 

την µέθοδο του υπολειµµατικού κόστους αντικατάστασης) των ενσώµατων παγίων, δεν υπήρχαν σηµαντικές µεταβολές, 

στις εύλογες αξίες της 31.12.2019. 

 

Τα λοιπά ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρεµένες αποσβέσεις και 

οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε τη σταθερή 

µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. 

 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αποµείωση ποσού € 3.662.923 σχετιζόµενη µε τα διακρατούµενα 

προς πώληση πάγια (Σηµείωση 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

  

107 

 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα  Κτίρια
Λοιπές Πάγιες 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός Εξοπλισµός

Μηχανήµατα & 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις

Λοιπά 
Μεταφορικά 

µέσα 
(Αναµορφωµένα *)

Πλωτά 
(Αναµορφωµένα *)

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός

Έργα υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Ποσά σε €

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 7.814.984          38.620.304      59.911.740               13.771.076           3.046.120           8.547.850             8.803.467         1.645.032       142.160.573     
Προσθήκες 21.362              289.559          4.249.733                 75.645                 1.317.482           94.097                  343.690            1.973.344       8.364.912          
Πωλήσεις -                       -                     (251.452)                  -                          (55.168)              (7.045)                  (13.268)            -                     (326.933)           
Αναταξινοµήσεις -                       -                     (330.644)                  330.644               -                         -                          -                      -                     -                          
Μεταφορές απο έργα υπο εκτέλεση -                       1.920.753        74.398                     -                          407.479              -                          121.915            (3.335.593)      (811.048)           
Μεταφορές σε επενδύσεις (210.460)           -                     -                              -                          -                         -                          -                      -                     (210.460)           
Επανεκτίµηση 196.854             (4.449.547)      -                              (517.804)              -                         (617.466)              -                      -                     (5.387.963)        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 7.822.740          36.381.069      63.653.775               13.659.561           4.715.913            8.017.436             9.255.804         282.783          143.789.081          

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 -                       (5.482.589)      (42.764.906)              (4.125.754)           (4.435.270)          (994.635)              (7.987.791)        -                     (65.790.945)      
Αποσβέσεις -                       (897.697)         (3.108.050)               (1.395.686)           (60.621)              (751.265)              (229.450)          -                     (6.442.769)        
Πωλήσεις -                       (204)               151.452                    -                          46.884                2.059                   12.305              -                     212.496             
Αναταξινοµήσεις -                       -                     36.399                     (36.399)                584.116              (584.116)              -                      -                     -                          
Επανεκτίµηση -                       2.729.474        -                              5.557.839            -                         2.327.957             -                      -                     10.615.270        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 -                        (3.651.016)       (45.685.105)              -                          (3.864.891)          -                           (8.204.936)        -                     (61.405.948)          

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2018 7.822.740          32.730.053      17.968.671               13.659.562           851.022              8.017.437             1.050.868         282.783          82.383.133            

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 7.822.740       36.381.069  63.653.775           13.659.561       4.715.913        8.017.436          9.255.804      282.783       143.789.082     
Προσθήκες -                       90.627            3.669.502                 -                          306.948              -                          185.856            655.298          4.908.231          
Πωλήσεις -                       -                     (106.669)                  -                          (9.702)                -                          (48.312)            -                     (164.683)           
∆ιακρατούµενα προς πώληση (162.870)           (1.477.436)      (11.897.485)              (521.357)              (640.319)             (1.509.857)            (962.793)          -                     (17.172.117)      
Αναταξινοµήσεις 115.857             -                     (18.869)                    29.096                 (10.227)              -                          -                      -                     115.857             
Μεταφορές απο έργα υπο εκτέλεση -                       -                     -                              -                          -                         -                          -                      (938.081)         (938.081)           
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 7.775.727          34.994.260      55.300.254               13.167.300           4.362.613            6.507.579             8.430.555         -                     130.538.289          

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 -                       (3.651.016)      (45.685.105)              -                          (3.864.891)          -                          (8.204.936)        -                     (61.405.948)      
Αποσβέσεις -                       (928.115)         (3.354.896)               (1.216.036)           (179.865)             (332.211)              (269.282)          -                     (6.280.405)        
Πωλήσεις -                       -                     2.577                       -                          9.301                  -                          48.311              -                     60.189               
Αναταξινοµήσεις -                       -                     (10.227)                    -                          10.227                -                          -                      -                     -                          
∆ιακρατούµενα προς πώληση (Σηµείωση 7) -                       55.010            8.022.155                 45.376                 371.729              67.876                  886.444            -                     9.448.590          
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 -                        (4.524.121)       (41.025.496)              (1.170.660)            (3.653.499)          (264.335)               (7.539.463)        -                     (58.177.574)          

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2019 7.775.727          30.470.139      14.274.758               11.996.640           709.114              6.243.244             891.092            -                     72.360.714            

(*) Λόγω αναταξινόµησης πλωτού εξοπλισµού από την µη εκτιµώµενη κατηγορία παγίων "Λοιπά Μεταφορικά µέσα"  στην εκτιµώµενη, κατά την 31.12.2018, κατηγορία "Πλωτά Μέσα" 
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Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο κονδύλι «αποσβέσεις» απεικονίζονται αφαιρετικά οι επιχορηγήσεις παγίων 

στοιχείων. Για την τρέχουσα χρήση το σχετικό κονδύλι ανέρχεται σε € 916.351 για την Εταιρεία και € 982.876 για τον 

Όµιλο. Το αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης χρήσης ανέρχεται σε ποσό € 625.941 για την Εταιρεία και € 695.970 για 

τον Όµιλο (Σηµείωση 37). 

 

Στις «Λοιπές πάγιες εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισµό» περιλαµβάνονται κυρίως πάγια τα οποία αφορούν µονάδες 

πάχυνσης και ιχθυογεννητικούς σταθµούς και ειδικότερα κλουβιά, δίχτυα, αγκυροβόλια, αεροσυµπιεστές, γεννήτριες, 

φίλτρα κ.α. 

 

 

Τα εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου περιγράφονται στη Σηµείωση  44 κατωτέρω.  

 

20. Περιουσιακά Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης  

Μετά την υιοθέτηση του νέου προτύπου ∆ΠΧΑ 16 από 1.1.2019 ο Όµιλος και η Εταιρεία επιµέτρησαν και απεικόνισαν 

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 του Οµίλου περιλαµβάνουν χρηµατοδοτικές µισθώσεις για κτίρια, 

µηχανήµατα, τεχνικές εγκαταστάσεις, χερσαίοι και θαλάσσιοι χώροι καθώς και για άλλα µεταφορικά µέσα. Στις 31 

∆εκεµβρίου 2019 η αναπόσβεστη αξία των περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης ανήλθε σε € 2.163.123 και     €  

2.103.138 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οικόπεδα  Κτίρια
Λοιπές Πάγιες 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός Εξοπλισµός

Μηχανήµατα & 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις

Λοιπά 
Μεταφορικά 

µέσα 
(Αναµορφωµένα *)

Πλωτά 
(Αναµορφωµένα *)

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός

Έργα υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Ποσά σε €

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 7.709.746               35.786.559      61.423.065                 13.354.784           2.890.687          8.547.850          8.631.593          1.645.032       139.989.316           

Προσθήκες 21.362                    280.873           4.470.785                   -                          1.317.482          94.097               337.727             1.973.344       8.495.670              

Πωλήσεις -                             -                     (251.452)                    -                          (55.168)             (7.045)               (12.716)             -                    (326.381)                

Αναταξινοµήσεις -                             -                     -                                -                          -                       -                        -                       -                    -                            

Μεταφορές απο έργα υπο εκτέλεση -                             1.920.753        74.398                        -                          407.479             -                        121.915             (3.335.593)     (811.048)                

Μεταφορές σε επενδύσεις (210.460)                 -                     -                                -                          -                       -                        -                       -                    (210.460)                

Επανεκτίµηση 111.023                  (4.404.663)       -                                (469.460)              -                       (617.466)            -                       -                    (5.380.566)             

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 7.631.671                33.583.522       65.716.796                  12.885.324           4.560.480          8.017.436           9.078.519          282.783          141.756.531           

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 -                             (4.686.440)       (43.142.818)                (4.003.782)           (4.300.406)         (994.636)            (7.834.155)         -                    (64.962.237)           

Αποσβέσεις -                             (657.453)         (3.313.532)                  (1.303.725)           (59.918)             (751.264)            (222.987)           -                    (6.308.879)             

Πωλήσεις -                             -                     151.452                      -                          46.884               2.059                 11.909               -                    212.304                 

Αναταξινοµήσεις -                             -                     -                                -                          584.116             (584.116)            -                       -                    -                            

Επανεκτίµηση -                             2.520.631        -                                5.307.507            -                       2.327.957          -                       -                    10.156.095             

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 -                             (2.823.262)       (46.304.898)                (0)                        (3.729.324)         0                        (8.045.233)         -                     (60.902.717)           

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2018 7.631.671                30.760.260       19.411.898                  12.885.324           831.156             8.017.436           1.033.286          282.783          80.853.814             

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 7.631.671            33.583.522   65.716.796              12.885.324       4.560.480       8.017.436       9.078.519       282.783       141.756.531           

Προσθήκες -                             90.627             3.725.513                   -                          306.948             -                        168.612             655.298          4.946.998              

Πωλήσεις -                             -                     (106.669)                    -                          (9.702)               -                        (48.312)             -                    (164.683)                

∆ιακρατούµενα προς πώληση (162.870)                 (1.477.436)       (11.897.485)                (521.357)              (640.319)           (1.509.857)         (962.793)           -                    (17.172.117)           

Αναταξινοµήσεις 115.857                  -                     (19.111)                      29.338                 (10.227)             -                        -                       -                    115.857                 

Μεταφορές απο έργα υπο εκτέλεση -                             -                     -                                -                          -                       -                        -                       (938.081)        (938.081)                

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 7.584.658                32.196.713       57.419.044                  12.393.305           4.207.180          6.507.577           8.236.026          (0)                   128.544.504           

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 -                             (2.823.262)       (46.304.898)                -                          (3.729.324)         -                        (8.045.233)         -                    (60.902.717)           

Αποσβέσεις -                             (679.917)         (3.562.257)                  (1.102.273)           (179.163)           (332.211)            (260.315)           -                    (6.116.136)             

Πωλήσεις -                             -                     2.577                         -                          9.301                -                        48.311               -                    60.189                   

Αναταξινοµήσεις -                             -                     (10.227)                      -                          10.227               -                        -                       -                    -                            

∆ιακρατούµενα προς πώληση (Σηµείωση 7) -                             55.010             8.022.155                   45.376                 371.729             67.876               886.444             -                    9.448.590              

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 -                             (3.448.169)       (41.852.650)                (1.056.897)            (3.517.230)         (264.335)            (7.370.793)         -                     (57.510.074)           

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2019 7.584.658                28.748.544       15.566.394                  11.336.408           689.950             6.243.243           865.233             (0)                   71.034.431             

(*) Λόγω αναταξινόµησης πλωτού εξοπλισµού από την µη εκτιµώµενη κατηγορία παγίων "Λοιπά Μεταφορικά µέσα"  στην εκτιµώµενη, κατά την 31.12.2018, κατηγορία "Πλωτά Μέσα" 
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Kατά την διάρκεια της χρήσης ο Όµιλος και η Εταιρεία απέκτησαν επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο των 

χρηµατοδοτικών µισθώσεων κατά το ποσό των € 183.854 και € 161.857 αντίστοιχα. 

 

Οι αποσβέσεις της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης του Οµίλου και της Εταιρείας ποσού € 

464.060 και € 405.646 συµπεριλαµβάνονται στο κονδύλι των Αποσβέσεων της Κατάστασης Αποτελεσµάτων. 

ΟΜΙΛΟΣ

Κτίρια Θαλάσσιοι & 
Χερσαίοι χώροι

 Μηχανήµατα & 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 

Λοιπά 
Μεταφορικά 

µέσα 

Συνολο

Ποσά σε €

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (Αναµορφωµένα) 2.751.817                      19.438                 903.404         3.674.658        

Προσθήκες -                               21.997                 161.857         183.854           
Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς πώληση  
(Σηµείωση 7) (263.840)                       -                      -                (263.840)          

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 2.487.977                       41.435                 1.065.261    3.594.672      

Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (Αναµορφωµένα) (417.843)                       -                      (581.138)        (998.981)          

Αποσβέσεις (261.141)                       (16.111)                (186.808)        (464.060)          
Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς πώληση  
(Σηµείωση 7) 31.491                          -                      -                31.490            

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 (647.494)                         (16.111)                (767.945)      (1.431.551)    
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 1.840.484                       25.324                 297.315        2.163.123      

Περιουσιακά Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κτίρια Θαλάσσιοι & 
Χερσαίοι χώροι

Μηχανήµατα & 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις

Λοιπά 
Μεταφορικά 

µέσα 
Συνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (Αναµορφωµένα) 2.569.011                    -                    845.114        3.414.125      

Προσθήκες -                             -                    161.857        161.857         

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς 

πώληση  (Σηµείωση 7) (263.840)                     (263.840)       

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 2.305.171                -                   1.006.971  3.312.142   

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (Αναµορφωµένα) (269.857)                     -                    (564.991)      (834.848)       

Αποσβέσεις (235.026)                     (170.620)      (405.646)       

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς 

πώληση  (Σηµείωση 7) 31.491                        31.491           

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 (473.393)                  -                   (735.612)   (1.209.003) 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2019 1.831.778                -                   271.359     2.103.138   

Περιουσιακά Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης
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21. Επενδύσεις σε Ακίνητα  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 

 

 
 

 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα εκτιµώνται ετησίως κάθε ∆εκέµβριο µε τη χρησιµοποίηση ανεξάρτητου, αναγνωρισµένου 

εκτιµητή. 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2019 ο Όµιλος και η Εταιρεία επανεκτίµησαν τα επενδυτικά γήπεδα και τα κτίρια βάσει µελετών 

από ανεξάρτητο εκτιµητή. Η εύλογη αξία καθορίστηκε βάσει των αγοραίων αξιών όπου οι τρέχουσες αξίες 

αναπροσαρµόσθηκαν βάσει της θέσης, τοποθεσίας και κατάστασης των επιµέρους παγίων. 

 Η εύλογη αξία των οικοπέδων προσδιορίστηκε βάση των πρόσφατων συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν στην 

περιοχή σύµφωνα µε την συγκριτική µέθοδο ενώ η εύλογη αξία των κτιρίων προσδιορίστηκε µε βάση την µέθοδο του 

αποσβεσµένου κόστους αντικατάστασης. Οι παραπάνω µέθοδοι αποτίµησης είναι σύµφωνες µε τις υποδείξεις της 

∆ιεθνούς Επιτροπής Προτύπων Αποτίµησης. 

 

                                                                                           

O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ιεραρχία της εύλογη αξίας των ακινήτων: 

 

 

 

Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται στις Σηµειώσεις 44. 

 

Σηµαντικές και µεµονωµένες αυξήσεις (µειώσεις) στην εκτιµώµενη τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο θα συνέβαλε σε 

σηµαντικά αυξηµένη/(µειωµένη) εύλογη αξία. 

 

Η επίδραση από την επανεκτίµηση των γηπέδων και των κτιρίων στην εύλογη αξία ήταν να αυξηθεί η καθαρή θέση της 

Εταιρείας και του Οµίλου κατά το ποσό των € 141.623 αντίστοιχα (Εταιρεία και Όµιλος 2018: € (662.317)  µέσω των 

αποτελεσµάτων χρήσεως (προ φόρων).  

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια Σύνολο Οικόπεδα Κτίρια Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2018             1.426.557          2.335.102        3.761.659              1.426.557                            2.335.102              3.761.659 

Αναταξινόµιση                210.460                        - 210.460                         210.460                                      - 210.460               

Κέρδη / (ζηµίες) από εύλογη αξία              (527.945)             (134.372) (662.317)                      (527.945)                           (134.372) (662.317)             
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2018             1.109.072          2.200.730        3.309.803              1.109.072                            2.200.730              3.309.803 

Αναταξινόµιση              (115.857)                        - (115.857)                      (115.857)                                      - (115.857)             

Κέρδη / (ζηµίες) από εύλογη αξία                217.520              (75.897) 141.623                         217.520                             (75.897) 141.623               
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2019             1.210.735          2.124.833        3.335.569              1.210.735                            2.124.833              3.335.569 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πάγια Εκτιµώµενα στην Εύλογη αξία

Ηµεροµηνία 

Εκτίµησης Σύνολο ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3

    Γραφεία 31-∆εκ-18 329.060             - - v

    Εµπορικές ∆ραστηριότητες 31-∆εκ-18 2.980.743          - - v

3.309.803          

Πάγια Εκτιµώµενα στην Εύλογη αξία

Ηµεροµηνία 

Εκτίµησης Σύνολο ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3

    Γραφεία 31-∆εκ-19 331.622             - - v

    Εµπορικές ∆ραστηριότητες 31-∆εκ-19 3.003.947          - - v

3.335.569          
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22. Υπεραξία Επιχείρησης  

 

Το υπόλοιπο ποσό των € 29.968.825 αφορά σε λογιστικές αξίες απορροφηθεισών εταιρειών  προηγούµενων χρήσεων.  

Σηµειώνεται ότι κατά την απόσχιση και αποδοχή του Κλάδου στη νέα εταιρεία, µε βάση το γεγονός ότι τα εισφερόµενα 

περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου αποτελούν ενιαία επιχειρηµατική µονάδα, αναγνωρίσθηκε υπεραξία ύψους € 113.392 

η οποία µείωσε την συνολική ζηµία αποµείωσης. 

Η υπεραξία η οποία έχει αποκτηθεί µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων καθώς και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία µε 

απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δηλαδή οι άδειες ιχθυοκαλλιέργειας, έχουν κατανεµηθεί για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης 

σε τρεις Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών (Μ∆ΤΡ). Οι Μ∆ΤΡ, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και λειτουργικούς 

τοµείς πληροφόρησης του Οµίλου, έχουν ως εξής: 

• Τοµέας Ιχθυοκαλλιέργειας 

• Τοµέας Ιχθυοτρόφων 

• Τοµέας Κτηνοπτηνοτροφίας  

Η λογιστική αξία της υπεραξίας και των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας που έχει κατανεµηθεί σε κάθε Μ∆ΤΡ και η οποία 

αναλύεται περαιτέρω στην Σηµείωση 22 είναι ως εξής: 

 

 

 

Ο Όµιλος πραγµατοποίησε ετήσιο έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων µε 

απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή στις 31 ∆εκεµβρίου 2019. Κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενδείξεων αποµείωσης, ο 

Όµιλος εξετάζει, µεταξύ άλλων παραγόντων, τη σχέση µεταξύ αξίας κεφαλαιοποίησης και λογιστικής αξίας.  

Η ανακτήσιµη αξία και των τριών λειτουργικών τοµέων καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης η οποία υπολογίστηκε βάσει 

των προβλεπόµενων ταµειακών ροών από οικονοµικούς προϋπολογισµός του Οµίλου εγκεκριµένους από την ανώτατη 

∆ιοίκηση καλύπτοντας µία περίοδο πέντε (5) ετών. Οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές έχουν υπολογιστεί έτσι ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες ζήτησης για τον κάθε τοµέα πληροφόρησης. Το επιτόκιο προ φόρου που 

χρησιµοποιήθηκε για την προεξόφληση των προβλεπόµενων ταµειακών ροών για όλους τους τοµείς είναι 7%. Οι 

ταµειακές ροές που αφορούν την περίοδο των πέντε (5) ετών µεταβάλλονται βάσει εκτιµήσεων για λειτουργικά κέρδη, 

επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό και ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για την περίοδο των πέντε 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € Ποσά σε €

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 30.298.997   Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 29.968.825             

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 30.298.997   Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 29.968.825             

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 30.298.997   Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 29.968.825             

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Υπεραξία 26.590.022 26.590.022 3.708.975 3.708.975 -                    -                   30.298.997 30.298.997

Άδειες Ιχθυοκαλλιέργειας 13.680.000 13.680.000 -                   -                      -                    -                   13.680.000 13.680.000

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
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(5) ετών (2020-2024) ο σύνθετος ρυθµός ανάπτυξης (CAGR) για την Ιχθυοκαλλιέργεια και τις Ιχθυοτροφές εκτιµάται 

στο 3,9%, ενώ για την Κτηνοπτηνοτροφία οι εκτιµήσεις είναι στο 2%. Μετά την πάροδο των πέντε ετών οι ταµειακές 

ροές προεκτείνονται µε ρυθµό ανάπτυξης 3% για την Ιχθυοκαλλιέργεια και τις Ιχθυοτροφές,  και 2% για την 

Κτηνοπτηνοτροφία λαµβάνοντας έτσι υπόψη τις µακροπρόθεσµες προοπτικές της Εταιρείας και για τους τρεις τοµείς 

πληροφόρησης και την πορεία του µακροπρόθεσµου πληθωρισµού. Τα παραπάνω ποσοστά βασίστηκαν σε εκτιµήσεις 

της διοίκησης.  

Από τον ανωτέρω έλεγχο αποµείωσης προέκυψε ότι  η ανακτήσιµη αξία του τοµέα της Ιχθυοκαλλιέργειας και του  τοµέα  

Ιχθυοτροφών υπερβαίνει τη λογιστική του αξία αντανακλώντας τις θετικές προσδοκίες που επικρατούν στην αγορά για 

το µέλλον.  

Ο υπολογισµός της Αξίας Χρήσης και για τους τρεις τοµείς πληροφόρησης είναι περισσότερο ευαίσθητος στις παρακάτω 

παραδοχές: 

α) Περιθώριο κέρδους 

β) Επιτόκιο προεξόφλησης 

γ) Μερίδιο αγοράς κατά την περίοδο του προϋπολογισµού 

δ) Ρυθµός ανάπτυξης που χρησιµοποιείται για την προέκταση των ταµειακών ροών µετά την περίοδο προϋπολογισµού 

• Περιθώριο κέρδους προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων - Τα περιθώρια κέρδους προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων βασίζονται σε εκτιµήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου προϋπολογισµού των πέντε ετών 

αναφορικά µε διαµόρφωση των τιµών πώλησης, των ποσοτήτων πώλησης, των µεριδίων αγοράς και του 

κόστους παραγωγής και λειτουργίας. Οι εκτιµήσεις για αυτά τα µεγέθη χρησιµοποιούν τα υπάρχοντα δεδοµένα 

για την πορεία των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται οι τρεις τοµείς πληροφόρησης. 

• Επιτόκιο προεξόφλησης – Τα επιτόκια προεξόφλησης αντικατοπτρίζουν την εκτίµηση της παρούσας 

κατάστασης των κινδύνων που αφορούν την κάθε µία Μ∆ΤΡ. Το επιτόκιο προεξόφλησης υπολογίστηκε βάσει 

του µέσου ποσοστού του σταθµισµένου µέσου κόστους κεφαλαίου του κλάδου το οποίο λαµβάνει υπόψη ξένα 

κεφάλαια προς ιδία κεφάλαια. Το κόστος κεφαλαίου προκύπτει από την αναµενόµενη απόδοση των επενδύσεων 

από τους επενδυτές του Οµίλου και το κόστος δανεισµού βασίζεται στο δανεισµό τον οποίο ο Όµιλος 

υποχρεούται να εξυπηρετήσει. Το ποσοστό αυτό προσαρµόστηκε περαιτέρω προκειµένου να αντικατοπτρίζει 

τις παραδοχές της αγοράς για κάθε κίνδυνο των Μ∆ΤΡ για τους οποίους δεν έχουν προσαρµοστεί οι εκτιµήσεις 

των µελλοντικών ταµειακών ροών.  

• Μερίδιο αγοράς κατά την περίοδο του προϋπολογισµού – Στις παραδοχές σχετικά µε το µερίδιο αγοράς 

χρησιµοποιούνται δεδοµένα του κλάδου αναφορικά µε τον ρυθµό ανάπτυξης και η διοίκηση εκτιµά πώς µπορεί 

να αλλάξει η θέση του τοµέα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές, εντός της περιόδου προϋπολογισµού. Η διοίκηση 

εκτιµάει ότι το µερίδιο του Οµίλου και στους τρεις τοµείς πληροφόρησης θα παραµείνει σταθερό κατά την 

διάρκεια της προϋπολογιστικής περιόδου. 

• Ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές – Ο ρυθµός ανάπτυξης βασίζεται σε µακροπρόθεσµες προοπτικές του Οµίλου 

και για τους τρεις τοµείς πληροφόρησης.  
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Περιθώριο κέρδους προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EΒITDA) 

Τα περιθώρια κέρδους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και εκτιµήσεις κατά την 

διάρκεια της προβλεπόµενης περιόδου για τα επόµενα πέντε έτη για τις δύο Μ∆ΤΡ και πιο συγκεκριµένα για την Μ∆ΤΡ 

της ιχθυοκαλλιέργειας και των ιχθυοτροφών, ώστε να ενσωµατώνουν µελλοντικές αλλαγές στην κερδοφορία του Οµίλου, 

όπως αναµένεται από την ∆ιοίκηση.  

Επιτόκιο προεξόφλησης 

Τα επιτόκια προεξόφλησης αντικατοπτρίζουν την εκτίµηση της παρούσας κατάστασης των κινδύνων που αφορούν την 

κάθε µία Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών. Το επιτόκιο προεξόφλησης υπολογίστηκε βάσει του µέσου ποσοστού 

του σταθµισµένου µέσου κόστους κεφαλαίου του κλάδου. Το ποσοστό αυτό προσαρµόστηκε περαιτέρω προκειµένου να 

αντικατροπτίζει τις παραδοχές της αγοράς για κάθε κίνδυνο των µονάδων ταµειακών ροών για τους οποίους δεν έχουν 

προσαρµοστεί οι εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµειακών ροών. Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιµοποιήθηκε για 

τον έλεγχο αποµείωσης είναι µειωµένο λόγω των πρόσφατων βελτιώσεων στην πιστοληπτική ικανότητα και τις 

προοπτικές του ελληνικού δηµόσιου χρέους, καθώς και αυτό της ΕΕ στο σύνολό της. Επιπλέον, το εν λόγω επιτόκιο 

προεξόφλησης περιλαµβάνει επιπλέον ποσοστό ανάληψης κινδύνου (company specific risk premium) όπως προέκυψε 

από την ανάλυση ευαισθησίας που διενεργήθηκε σε βασικές λειτουργικές παραµέτρους των προβλεπόµενων ταµειακών 

ροών.  

Ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές 

Ο ρυθµός ανάπτυξης βασίζεται σε µακροπρόθεσµες προοπτικές του Οµίλου και για τους δύο τοµείς πληροφόρησης 

Ανάλυση ευαισθησίας των παραδοχών σε µεταβολές 

Η διοίκηση πραγµατοποίησε ανάλυση ευαισθησίας της Αξίας Χρήσης και των τριών Μ∆ΤΡ σε τυχόν µεταβολές των 

παραπάνω παραδοχών για του τοµείς της Ιχθυοκαλλιέργειας, του  τοµέα  Ιχθυοτροφών, και της Κτηνοπτηνοτροφίας από 

την οποία προέκυψε, ότι οποιαδήποτε τυχόν λογική µεταβολή στις προαναφερόµενες παραδοχές, δεν θα είχε ως 

αποτέλεσµα η λογιστική αξία να υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία οποιαδήποτε από τις παραπάνω Μ∆ΤΡ. 
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23. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε αποκτώµενες άδειες χρήσης και 

λογισµικά προγράµµατα. Η ανάλυση των λογιστικών αξιών των ανωτέρω, παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που 

ακολουθούν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α∆ΕΙΕΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ποσά σε €

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 11.210.389             13.680.000                     24.890.389              

Υπόλοιπο απορροφούµενων εταιρειών µέσα 
στην περίοδο -                            -                                    -                             

Προσθήκες 204.208                  -                                    204.208                   

Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση 811.048                  -                                    811.048                   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 12.225.645          13.680.000                  25.905.645           

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 (9.510.201)              -                                    (9.510.201)               

Αποσβέσεις (782.363)                 -                                    (782.363)                  

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 (10.292.564)         -                                  (10.292.564)          

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 1.933.081            13.680.000                  15.613.081           

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 12.225.645             13.680.000                     25.905.645              

Προσθήκες 312.274                  -                                    312.274                   

Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση (Σηµείωση 19) 938.081                  -                                    938.081                   

∆ιακρατούµενα προς πώληση (Σηµείωση 7) (8.689)                    (3.229.000)                      (3.237.689)               

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 13.467.311          10.451.000                  23.918.311           

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (10.292.564)            -                                    (10.292.564)             

Αποσβέσεις (912.032)                 -                                    (912.032)                  

∆ιακρατούµενα προς πώληση (Σηµείωση 7) 6.231                     -                                    6.231                      

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 (11.198.365)         -                                  (11.198.365)          

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 2.268.946            10.451.000                  12.719.946           
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Ο λογαριασµός «Άδειες Ιχθυοκαλλιέργειας» σε επίπεδο Οµίλου αφορά την αξία των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας της 

Εταιρείας, καθώς και της απορροφούµενης θυγατρικής «SEAFARM IONIAN Α.Ε.», της «KEGO ΑGRI A.E», και  της  

«PREDOMAR S.L.»,  η οποία προσδιορίστηκε κατά την εξαγορά των θυγατρικών εταιρειών. Η αξία των αδειών 

ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας αφορά την αξία των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας των απορροφούµενων θυγατρικών 

εταιρειών KEGO A.E. , RED ANCHOR A.E. και SEAFARM IONIAN Α.Ε. Η εν λόγω αξία δεν αποσβένεται, αλλά 

εξετάζεται σε κάθε περίοδο αναφοράς για τυχόν αποµείωση ή εφόσον υπάρξουν γεγονότα που αποτελούν ενδείξεις για 

ζηµία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36.     

 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση εξέτασε τις τρέχουσες συνθήκες που δηµιουργούνται 

από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία και το γενικότερο πλαίσιο του οικονοµικού περιβάλλοντος, και εκτιµά ότι δεν 

υπήρχαν σηµαντικές µεταβολές, στις εύλογες αξίες της 31.12.2019. 

 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αποµείωση ποσού €3.229.000 σχετιζόµενη µε τα διακρατούµενα προς 

πώληση άϋλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 7). 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α∆ΕΙΕΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ποσά σε €

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 11.203.314          11.475.000                   22.678.314       

Υπόλοιπο απορροφούµενων εταιρειών µέσα 
στην περίοδο -                         -                                  -                      

Προσθήκες 204.208               -                                  204.208           

Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση 811.048               -                                  811.048           

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 12.218.570       11.475.000                23.693.570    

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 (9.503.126)           -                                  (9.503.126)        

Αποσβέσεις (782.363)              -                                  (782.363)          

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2018 (10.285.489)      -                                 (10.285.489)  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 1.933.081         11.475.000                13.408.081    

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 12.218.570          11.475.000                   23.693.570       

Προσθήκες 309.398               -                                  309.398           

Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση (Σηµείωση 19) 938.081               -                                  938.081           

∆ιακρατούµενα προς πώληση (Σηµείωση 7) (8.689)                 (3.229.000)                    (3.237.689)        

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 13.457.360       8.246.000                  21.703.360    

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (10.285.489)         -                                  (10.285.489)      

Αποσβέσεις (911.673)              -                                  (911.673)          

∆ιακρατούµενα προς πώληση (Σηµείωση 7) 6.231                  -                                  6.231               

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2019 (11.190.931)      -                                 (11.190.931)  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 2.266.429         8.246.000                  10.512.429    
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24. Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις  

Στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν αποτιµηθεί στο 

αποµειωµένο κόστος κτήσεως. 
 

 

 

 
 
 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρείας στις επενδύσεις οι οποίες είναι µη εισηγµένες στο Χ.Α. έχουν ως εξής : 

 

Ο Όµιλος κατά την 31.12.2019 δεν κατείχε µη ελέγχουσες συµµετοχές.  

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί µεταξύ του Οµίλου και των θυγατρικών εταιρειών όσον αφορά την πρόσβασή 

τους στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Οµίλου, καθώς και στην µεταφορά διαθεσίµων και µερισµάτων µεταξύ 

του Οµίλου και των εταιρειών.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει παρόµοιας φύσης Μ∆ΤΡ όπως εκείνες που αναγνωρίζονται σε επίπεδο Οµίλου οι οποίες 

επικαλύπτουν τις µεµονωµένες συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες. Προκειµένου για τον έλεγχο αποµείωσης των 

συµµετοχών, η Εταιρεία έχει κατανείµει τις συµµετοχές στην µονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας και τη µονάδα Κτηνοπτηνοτροφίας. 

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες έχουν κατανεµηθεί για σκοπούς ελέγχους αποµείωσης ως εξής: 

 

Η ανακτήσιµη αξία της µονάδας καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόµενων 

ταµειακών ροών από οικονοµικούς προϋπολογισµός της Εταιρείας εγκεκριµένους από την ανώτατη διοίκηση 

καλύπτοντας µία περίοδο πέντε ετών. Οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές έχουν υπολογιστεί έτσι ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες ζήτησης. Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιµοποιήθηκε για την προεξόφληση των 

προβλεπόµενων ταµειακών ροών είναι 7%. Οι ταµειακές ροές έχουν υπολογιστεί από την τρέχουσα κατάσταση των 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την περίοδο των πέντε ετών (2020-2024) ο 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε € 31/12/2019

Αρχή περιόδου 13.837.595  

Υπόλοιπο λήξης 13.837.595  

Επωνυμία
Κόστος 

01.01.2018

Αύξηση 

Συμμετοχής

Απομείωση 

επένδυσης

Αξία 

Οικονομικής 

Θέσης 

31.12.2018

Αύξηση 

Συμμετοχής

Απομείωση 

επένδυσης

Αξία 

Οικονομικής 

Θέσης

Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 

συμμετοχής 

31.12.2019

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε 1.379.347     -                    -                    1.379.347     -                    -                    1.379.347     ΕΛΛΑΔΑ 100,00%

NIREUS GMBH -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100,00%

NIREUS INTERNATIONAL LTD 6.400.033     105.381        -                    6.505.414     -                    -                    6.505.414     ΚΥΠΡΟΣ 100,00%

KEGO AGRI Α.Ε. 5.952.834     -                    -                    5.952.834     -                    -                    5.952.834     ΕΛΛΑΔΑ 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ 13.732.214   105.381        -                    13.837.595   -                    -                    13.837.595   

31/12/2018 31/12/2019

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Συµµετοχή σε θυγατρικές εταιρείες 7.884.760 7.884.760 5.952.835 5.952.835 13.837.595 13.837.595 

ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
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σύνθετος ρυθµός ανάπτυξης (CAGR) για την  Ιχθυοκαλλιέργεια και τις Ιχθυοτροφές εκτιµάται στο 3,9%, ενώ για την 

Κτηνοπτηνοτροφία στο 2%. Μετά την πάροδο των πέντε ετών οι ταµειακές ροές προεκτείνονται µε ρυθµό ανάπτυξης 

3% για την Ιχθυοκαλλιέργεια και τις Ιχθυοτροφές  και 2% για την Κτηνοπτηνοτροφία λαµβάνοντας έτσι υπόψη τις 

µακροπρόθεσµες προοπτικές της Εταιρείας και την πορεία του µακροπρόθεσµου πληθωρισµού. 

 Σύµφωνα µε τον εν λόγω έλεγχο αποµείωσης προκύπτει ότι η ανακτήσιµη αξία του τοµέα της Ιχθυοκαλλιέργειας, 

Ιχθυοτροφών και  Κτηνοπτηνοτροφία υπερβαίνει τη λογιστική της αξία αντανακλώντας τις θετικές προσδοκίες που 

επικρατούν στην αγορά για το µέλλον.  

Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης των συµµετοχών, η ανακτήσιµη αξία καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης, η 

οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόµενων ταµειακών ροών από χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς του 

Οµίλου εγκεκριµένους από τη ∆ιοίκηση, καλύπτοντας µια περίοδο πέντε ετών. Η Μ∆ΤΡ που εξετάζεται για σκοπούς 

ελέγχου αποµείωσης της εν λόγω συµµετοχής είναι ίδια µε εκείνη που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο αποµείωσης της 

υπεραξίας και εποµένως οι γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που 

παρατίθενται παραπάνω στις γνωστοποιήσεις για τον έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας (Σηµείωση 22). 

 

25. Αναβαλλόµενες Φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις)  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές 

διαφορές έχουν ως εξής:  

 

 

 

 
 

 

 

 

Στο ποσό του αναβαλλόµενου φόρου που έχει απεικονιστεί στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων του Οµίλου ποσού € 

855.421 συµπεριλαµβάνεται επίδραση (αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση) ποσού € 1.060.599 από την αλλαγή του 

φορολογικού συντελεστή από 28% σε 24% και η οποία οφείλεται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ενώ στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως του Οµίλου ποσού € 10.620.835 συµπεριλαµβάνεται επίδραση ποσού € 937.505 (αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση). 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Αύλα περιουσιακά στοιχεία (201.920)            (244.511)            (201.934)             (244.511)          42.591             (5.516)             42.577             (5.516)              

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (7.891.798)         (8.392.387)         (7.520.895)           (7.974.621)       (560.008)           639.224           (583.802)          635.685            

Επενδύσεις σε θυγατρικές -                      -                       1.091.974            1.287.445        -                     -                    (195.471)          (45.987)            

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 2.553.328          (5.782.444)         2.557.562            (5.583.290)       8.335.772         5.329.483        8.140.852         5.214.545         

Απαιτήσεις 5.254.535          5.979.141          4.590.333            5.241.824        (724.606)           (693.149)         (651.491)          (666.885)          

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις (43.200)             (3.512.723)         (43.200)               (3.512.723)       3.469.523         870.099           3.469.523         870.099            
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την 

Υπηρεσία 472.353             748.051             444.720               700.866           (10.828)            (240.416)         (7.232)             (239.841)          

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 147.264             85.232               118.125               62.454            62.032             (36.875)           55.671             (48.278)            

Προβλέψεις 1.190.454          1.260.855          1.106.297            1.173.652        (70.401)            (31.955)           (67.355)            (31.343)            

Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις (47.038)             (91.441)             (24.902)               (65.268)           (15.292)            -                    3.245              -                     

Απαίτηση για Μεταφερόµενες Φορολογικές Ζηµίες 2.227.796          3.902.512          2.227.796            3.902.512        (1.674.716)        (3.646.504)       (1.674.716)       (3.646.504)        

Ζηµία από αποσχιόµενο κλάδο 1.267.080          -                       1.267.080            -                    1.267.080         -                    1.267.080         -                     

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 4.928.854        (6.047.715)       5.612.956          (5.011.660)     10.121.147      2.184.391      9.798.881       2.035.975       

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.972.049          440.184             5.612.956                -                          

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (43.195)             (6.487.898)         -                        (5.011.660)       

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 4.928.854        (6.047.715)       5.612.956          (5.011.660)     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Στην αντίστοιχη µεταβολή του αναβαλλόµενου φόρου στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων της Εταιρείας ποσού € 

825.735 συµπεριλαµβάνει επίδραση (αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση) € 1.037.530 από την αλλαγή του φορολογικού 

συντελεστή, ενώ στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως ποσού € 10.298.569 συµπεριλαµβάνεται θετική επίδραση 

ποσού € 844.421 (αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση). 

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του πρόσφατου Νόµου 4646/2019, που ψηφίσθηκε το ∆εκέµβριο του 2019, τα κέρδη από  

επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων φορολογούνται µε φορολογικό συντελεστή 24% ενώ κατά την 

προηγούµενη χρήση και σύµφωνα µε το άρθρο 23 του πρόσφατου Νόµου 4579, που ψηφίσθηκε το ∆εκέµβριο του 2018, 

οι φορολογικοί συντελεστές των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων, βασίζονταν στην 

σταδιακή µείωση κατά 1% ανά έτος, ως ακολούθως: 28% για το φορολογικό έτος 2019, 27% για το φορολογικό έτος 

2020, 26% για το φορολογικό έτος 2021 και 25% για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.  

 

Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, από 

πλευράς Εταιρείας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν 

στην ίδια φορολογική αρχή. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου την 31/12/2019 αφορούν κατά 

ποσό € 12.213 την θυγατρική Εταιρεία που εδρεύει στην Ισπανία (φορολογικός συντελεστής 25%) και ποσό € 30.982  

τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα (φορολογικός συντελεστής από 29%). Τα αντίστοιχα κονδύλια κατά την 

31/12/2018 ανέρχονταν για την Εταιρεία που εδρεύει στην Ισπανία σε ποσό € 162.750, και για τις εταιρείες που εδρεύουν 

στην Ελλάδα σε ποσό € 6.325.148. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις του Οµίλου την 31/12/2019 ποσού € 4.972.049 αφορά στις εταιρείες που 

εδρεύουν στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2018 ύψους € 440.184 προέρχονταν από τις εταιρείες εντός 

Ελλάδας.  

 

Βάσει της πολιτικής του Οµίλου αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες 

αναγνωρίζονται όταν για δύο (2) συνεχόµενες διαχειριστικές χρήσεις έχουν προκύψει επαρκή φορολογικά κέρδη. Ως εκ 

τούτου, η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού € 2.227.796 (2018: 3.902.512) για 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες προηγούµενων ετών στο βαθµό που είναι πιθανόν ότι θα υπάρξουν µελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη προκειµένου να συµψηφιστούν µε τις εν λόγω φορολογικές ζηµίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 34 

του ∆ΛΠ 12 (Σηµείωση 17). 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2019 (6.047.714)            (5.011.660)             

Φόρος αναγνωρισµένος προ επίδρασης αλλαγής 
φορολογικού συντελεστή στην Κατάσταση 11.058.652              10.643.302              

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως (937.505)                 (844.421)                 

Φόρος αναγνωρισµένος στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως 10.121.147           9.798.881             

Φόρος αναγνωρισµένος προ επίδρασης αλλαγής 
φορολογικού συντελεστή στην Κατάσταση 
Συνολικών Εισοδηµάτων

(205.178)                 (211.795)                 

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή στην 
Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων 1.060.599               1.037.530                

Φόρος αναγνωρισµένος στην Κατάσταση 
Συνολικών Εισοδηµάτων 855.421                825.735                

Υπόλοιπο λήξης 31 ∆εκεµβρίου 2019 4.928.854              5.612.956              

Συµφωνία της Αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, καθαρό ποσό
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 Η µείωση της φορολογικής απαίτησης κατά € 1.674.716 από € 3.902.512 το 2018 σε € 2.227.796 το 2019, οφείλεται 

στην µείωση των µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών. 

 

 

26. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
συνολικών εισοδηµάτων  

 

Η µεταβολή των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία αναλύεται ως εξής: 
 

 

 

 
 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν συµµετοχή σε µη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εταιρείες. Τα 

ανωτέρω αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως η οποία αξία προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  

27. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  

 

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να 

εισπραχθούν µετά το τέλος της επόµενης χρήσης και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Βιολογικά Στοιχεία Ενεργητικού 

 

Τα βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα αποθέµατα γεννητόρων, ψαριών, γόνου και κτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων 

που σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Μετά την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 13 από 

01.01.2013 και σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών στοιχείων ενεργητικού 

γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 13 σε συνάρτηση µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις του προτύπου ∆ΛΠ 41. 

Σύµφωνα µε το ∆ΠXA 13, η εύλογη αξία είναι η τιµή εξόδου η οποία καθορίζεται µε βάση την κύρια αγορά (αγορά 

Ιταλίας) στην οποία παρατηρείται και ο µεγαλύτερος όγκος συναλλαγών.  

 

Αυτή η µεθοδολογία έχει ως συνέπεια σε περιόδους µε έντονους αυξητικούς/(µειωτικούς) ρυθµούς των αποθεµάτων και 

αύξησης/(µείωσης) της τιµής πώλησης, να υπάρχουν σηµαντικά αποτελέσµατα κέρδη/(ζηµίες) από τη διαφορά κόστους 

προϊόντος και αποτίµησης σε τιµές πώλησης.  

 

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Αρχή περιόδου 125.455 125.455 112.340 112.340

Υπόλοιπο λήξης 125.455 125.455 112.340 112.340

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

∆οσµένες  εγγυήσεις 365.476          347.325         347.160         326.023         

Μείον: Πρόβλεψεις (90.000)           -                    (90.000)          -                    

Σύνολο 275.476        347.325       257.160       326.023       

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ακολουθεί πίνακας συµφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων : 

 

 

 
 

 

Ανάλυση Επίδρασης Αποτίµησης Βιολογικών Αποθεµάτων σε Εύλογες Αξίες έναντι τιµών κόστους 

 

Η επίδραση από την αποτίµηση των βιολογικών αποθεµάτων σε εύλογες αξίες έναντι της αποτίµησης των βιολογικών 

αποθεµάτων σε τιµές κόστους ανέρχεται σε ζηµία ύψους € (31.250.737)    (2018: Ζηµιά (17.969.787)  στον Όµιλο και σε  

€ (30.576.015)   (2018: € (17.314.404)  στην Εταιρεία όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

 

 

 

Αποτίµηση των βιολογικών στοιχείων 

 

Οι λογιστικές αρχές και το µοντέλο αποτίµησης που εφαρµόζεται για την αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων επεξηγούνται στην Σηµείωση 3.4. 

 

Παραδοχές στον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των ζωντανών ψαριών 

 

Η εκτιµώµενη εύλογη αξία της βιοµάζας θα βασίζεται πάντα σε αβέβαιες παραδοχές, ακόµη και αν η Εταιρεία έχει 

αποκτήσει σηµαντική εµπειρία κατά την εκτίµηση αυτών των παραγόντων. Οι εκτιµήσεις εφαρµόζονται στους 

ακόλουθους παράγοντες: ο όγκος της βιοµάζας, η ποιότητα της βιοµάζας, η κατανοµή του µεγέθους και των τιµών της 

αγοράς. 

 

 

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο αρχής Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 1η 
Ιανουαρίου 185.897.457 197.082.545 176.279.661 187.704.805

Αυξήσεις από Αγορές Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 2.064.758                   604.286                      -                         257.820                

Kέρδη/Ζηµίες Οφειλόµενες σε Μεταβολές στην τιµή ή στην ποσότητα 

των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 149.650.258                163.798.189                140.772.215        152.960.453          

Μειώσεις από Πωλήσεις  Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (177.392.601)               (175.587.563)               (164.785.849)       (164.643.417)        

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς πώληση  (Σηµείωση 7) (24.154.190)                -                                 (24.154.190)         -                          

Υπόλοιπο τέλους Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 136.065.682 185.897.457 128.111.836 176.279.661

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α) Βιολογικά Ιχθύδια (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-µη κυκλοφορούν 

ενεργητικό) -                                70.826.057 -                         67.022.531           

Β) Βιολογικά Κτηνοτροφίας (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-µη 

κυκλοφορούν ενεργητικό) -                                373.000                      -                         -                          

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού 0 71.199.057 0 67.022.531

Γ) Βιολογικά Ιχθύδια (αποθέµατα-κυκλοφορούν ενεργητικό) 160.219.872                114.533.782 152.266.026        109.257.130          

∆) Βιολογικά Κτηνοτροφίας (αποθέµατα-κυκλοφορούν ενεργητικό) 164.618                      -                         -                          

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς πώληση (Σηµείωση 7) (24.154.190)                -                                 (24.154.190)         

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικού 136.065.682 114.698.400 128.111.836 109.257.130

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 136.065.682 185.897.457 128.111.836 176.279.661

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΠ Αναµορφώσεις ∆ΠΧA ΕΛΠ Αναµορφώσεις ∆ΠΧΠ

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την έναρξη 1.1.2019 165.252.899    20.644.558      185.897.457   156.360.371     19.919.290    176.279.661   

Μείον: Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη 

31.12.2019 170.826.051    10.606.179 -     160.219.872   162.922.751     10.656.725 -   152.266.026   
Κέρδος/(Ζηµία) από την µεταβολή της εύλογης αξίας 
βιολογικών αποθεµάτων 5.573.152       31.250.737 -     25.677.585 -    6.562.380        30.576.015 -   24.013.635 -    
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Όγκος βιοµάζας 

 

Ο όγκος της βιοµάζας είναι από µόνος του µια εκτίµηση µε βάση τον αριθµό του γόνου τοποθετηµένα στη θάλασσα, την 

αναµενόµενη ανάπτυξη από τη στιγµή της τοποθέτησης, της εκτιµώµενης θνησιµότητας βάσει της παρατηρούµενης και 

της αναµενόµενης θνησιµότητας κλπ. Η αβεβαιότητα σε σχέση µε τον όγκο της βιοµάζας είναι συνήθως χαµηλή, ωστόσο, 

θα είναι υψηλότερη, αν το περιστατικό έχει οδηγήσει σε µαζική θνησιµότητα, ειδικά στην αρχή του κύκλου, ή αν η 

κατάσταση της υγείας των ψαριών περιορίζει το χειρισµό του ψαριού. Εάν η βιοµάζα στη θάλασσα ήταν           +/(-) 1%  

από τις εκτιµήσεις, αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια αλλαγή κατά την αποτίµηση του ∆ΛΠ 41 κατά περίπου € 1,8 

εκ. / € (1,8 ) εκ. 

 

Κατανοµή µεγέθους ψαριών 

 

Τα ψάρια µέσα στην θάλασσα αναπτύσσονται µε διαφορετικούς ρυθµούς, όπου και ακόµη υπό κατάσταση καλών 

εκτιµήσεων το µέσο βάρος των ψαριών µπορεί να επιφέρει σηµαντική διαφορά στην ποιότητα και το βάρος του ψαριού. 

Η κατανοµή του µεγέθους επηρεάζει την τιµή στην οποία πωλούνται τα ψάρια, όπως κάθε κατηγορία µεγέθους των 

ψαριών τιµολογούνται ξεχωριστά στην αγορά. Κατά την εκτίµηση της αξίας της βιοµάζας µια φυσιολογική, αναµενόµενη 

κατανοµή µεγέθους εφαρµόζεται. 

 

Τιµή αγοράς / Προεξοφλητικό Επιτόκιο 

 

Η υπόθεση των τιµών της αγοράς είναι πολύ σηµαντική για την αποτίµηση και 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 3.4. Εάν υποτεθεί ότι 

όλα τα ψάρια τον ∆εκέµβριο του 2019 ήταν σε µέγεθος αλίευσης µια µεταβολή στην τιµή του +/(-) 5% ανά κιλό βάρους 

θα µετέβαλε την αποτίµηση θετικά/(αρνητικά) κατά ελάχιστο € 9,1 εκ/€ (9,1) εκ. και µία µεταβολή του προεξοφλητικού 

επιτοκίου κατά +/(-) 1% θα µετέβαλε την αποτίµηση αρνητικά/(θετικά) κατά ελάχιστο € (0,3) εκ/€ 0,3 εκ. 

 

 

Αποµείωση της βιοµάζας (έκτακτη θνησιµότητα) 

 

Έκτακτη θνησιµότητα λογίζεται όταν ένα site είτε αντιµετωπίζει αυξηµένη θνησιµότητας µε την πάροδο του χρόνου ή 

µαζική θνησιµότητα που οφείλεται σε ένα περιστατικό στο αγρόκτηµα (ξέσπασµα της νόσου, η έλλειψη οξυγόνου 

κ.λπ.). 

 

H µείωση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου κατά την 31.12.2019, προερχόµενη κυρίως από την 

Εταιρεία, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 31.12.2018 κατά περίπου € 25,7 εκ., οφείλεται κυρίως στην µείωση της 

µέσης τιµής αποτίµησής τους κατά την 31.12.2019.  

 

O Όµιλος διατηρεί ασφαλισµένα όλα τα βιολογικά του αποθέµατα σε έγκριτους ασφαλιστικούς οίκους του εξωτερικού 

κατά παντός ενδεδειγµένου κινδύνου. Οι σχετικές απαιτήσεις από τυχόν ασφαλιστικές αποζηµιώσεις είναι εκχωρηµένες 

λόγω ενεχύρου στις Πιστώτριες Τράπεζες. 

 

Έχει εγγραφεί κυµαινόµενη εµπράγµατη ασφάλεια επί των αποθεµάτων ως εξής:  

(i) α’ τάξης υπέρ της Εταιρείας NORDSILDMEL INNOVATION A/S προς εξασφάλισης ποσού οφειλής ύψους 

€10.300.000. 

ii) β’ τάξης  ύψους € 146.518.743,60 επί των αποθεµάτων, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για 

λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών. 

Κατά την 31.12.2019 δεν είχε γίνει άρση της α’ τάξης υπέρ της Εταιρείας NORDSILDMEL INNOVATION A/S προς 

εξασφάλισης ποσού οφειλής ύψους €10.300.000, β’ τάξης  ύψους € 10.300.000, επί των αποθεµάτων, υπέρ της Τράπεζας 
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Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών, και α΄ τάξης ύψους € 129.700.000, επί των 

αποθεµάτων, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών όπως 

περιγράφονται στην Σηµείωση  44 κατωτέρω.  

 

29. Αποθέµατα  

 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 

 
 

 

Το ποσό των αποθεµάτων που αναλώθηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης και που περιλαµβάνεται στο κονδύλι 

«Αναλώσεις», ανέρχεται σε € 104.401.258 για τον Όµιλο και € 91.879.052 για την Εταιρεία (2018: € 104.921.735 Όµιλος 

και € 91.176.776 η Εταιρεία). 

 

Για τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας πώλησης των αποθεµάτων η ∆ιοίκηση λαµβάνει υπόψη της τα πιο αξιόπιστα 

στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η εκτίµηση.  

 

30. Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Η µεταβολή της πρόβλεψης επισφαλών πελατών αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Εµπορεύµατα 1.126.646           1.090.489        1.930              126.192          

Προιόντα Έτοιµα και Ηµιτελή 4.505.971           4.469.784        4.472.306        4.215.257        

Παραγωγή σε εξέλιξη 35.725               82.269             35.725             82.269            

Α και Β ύλες - Υλικά συσκευασίας 5.860.710           5.126.879        4.547.003        4.005.294        

Αναλώσιµα Υλικά 208.220             123.837           72.318             42.762            

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα 

προς πώληση (Σηµείωση 7) (746.657)            -                     (746.657)          -                     

Σύνολο 10.990.614      10.893.258    8.382.625      8.471.774     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Πελάτες προς τρίτους 34.417.767       35.578.242         30.004.238          30.812.563       

Πελάτες ενδοεταιρικοί -                      -                        3.769.202            3.487.695         

Γραµµάτια 2.526.429         2.893.422           1.301.747            1.334.920         

Επιταγές εισπρακτέες 10.399.167       12.485.497         5.688.304            7.803.414         

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (15.873.805)      (15.486.080)        (12.744.717)         (12.645.095)      

Σύνολο 31.469.558 35.471.081 28.018.775 30.793.497

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Για όλες τις απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν 

αποµείωσή τους. Οι απαιτήσεις που έχουν υποστεί αποµείωση αφορούν κυρίως σε πελάτες του Οµίλου οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες. Η µεταβολή της σχηµατισθείσας, εντός της χρήσης, πρόβλεψης του Οµίλου 

ποσού € 387.725  (2018: € (371.478)) αφορά σε επιπλέον πρόβλεψη ποσού € 253.943 (2018: € 11.754) από το οποίο 

ποσό € 101.951 προέρχεται από την Εταιρεία και ποσό € 151.992 τις θυγατρικές εταιρείες, επιπλέον διαγραφή πρόβλεψης 

ποσού € 2.329, αναταξινόµηση κονδυλίου ποσού € 136.612 και χρησιµοποιηµένες προβλέψεις ποσού € 500. 

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία τους. 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τους πελάτες, καθώς ο Όµιλος έχει µεγάλο αριθµό 

πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. H ληκτότητα των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

2019 

 

 
 

 

2018 

 

 
 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 15.486.080         15.857.558       12.645.096         12.918.233           

Προσθήκες 253.943             11.754             101.951             11.754                 

Αναταξινόµηση από πελάτες 136.612             -                      -                        -                          

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής -                        121.463           -                        93.912                 

∆ιαγραφή πρόβλεψης πελατών (2.329)                (141.281)          (2.329)                (141.189)              

Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις (500)                  (363.414)          (237.614)              

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ 15.873.805 15.486.080 12.744.717 12.645.096

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

2019 <30 30-60 60-90 90-180 Ανω  των 180 Σύνολο

Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 14.394.655 7.860.243 3.786.692 3.676.399 17.625.374 47.343.363

 Πρόβλεψη επισφάλειας - - - - (15.873.805)    (15.873.805) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2019 <30 30-60 60-90 90-180 Ανω  των 180 Σύνολο

Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 11.025.300 6.603.893 3.041.176 2.849.641 17.243.482 40.763.491

 Πρόβλεψη επισφάλειας - - - - (12.744.717)    (12.744.717) 

ΟΜΙΛΟΣ

2018 <30 30-60 60-90 90-180 Ανω  των 180 Σύνολο

Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 16.717.012 9.426.655 4.053.591 1.943.158 18.816.745 50.957.161

 Πρόβλεψη επισφάλειας - - - - (15.486.080)    (15.486.080) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2018 <30 30-60 60-90 90-180 Ανω  των 180 Σύνολο

Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 13.173.091 7.857.479 3.272.110 3.808.814 15.327.098 43.438.592

 Πρόβλεψη επισφάλειας - - - - (12.645.095)    (12.645.095) 
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H πολιτική της Εταιρείας, µε εξαίρεση ορισµένων συµβάσεων 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 γονοτροφής σε 6 

µήνες. 

 

31. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις  

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 

 
 

 

 

Η αύξηση των απαιτήσεων του Οµίλου από το ∆ηµόσιο κατά το ποσό € 2.080.676, από € 3.265.919 31.12.2018 σε € 

5.346.595 το 31.12.2019, οφείλεται σε απαίτηση επιστροφής φόρου προστιθέµενης αξίας από αιτήσεις της Εταιρείας 

προς το ∆ηµόσιο. Σηµειώνεται ότι το ανωτέρο ποσό των Επίδικων χρεωστών € 2.629.712 στον Όµιλο και την Εταιρεία 

συµπεριλαµβάνεται στις Προβέψεις για επισφαλείς χρεώστες αφαιρετικά τον αντίστοιχων κονδυλίων. Επίσης ποσό € 

1.890.280, απαίτηση της µητρικής εταιρείας, κατά την 31.12.2019 αφορά λογαριασµό παρακολούθησης δοσοληψιών 

µεταξύ της Εταιρείας και του Κλάδου, στα πλαίσια της λογιστικής αυτοτέλειας αυτού. Το περιουσιακό στοιχείο 

αποτιµήθηκε στη λογιστική αξία του, όπως αυτή προκύπτει µε βάση τα ∆ΠΧΑ. 

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η λογιστική αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  

To υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων εµπεριέχει σχηµατισµένη πρόβλεψη που αναλύεται ως εξής: 
 

 

 
 

Σηµειώνεται ότι µε βάση το ∆ΛΠ 32 έχει πραγµατοποιηθεί συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων.  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Χρεώστες διάφοροι προς τρίτους 9.394.177            8.666.263        9.354.968            8.600.494            

Χρεώστες διάφοροι ενδοεταιρικοί 0                         -                     187.160               714.770              

Απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο 5.346.595            3.265.919        4.977.784            2.949.921            

Λοιπές απαιτήσεις προς τρίτους -                         -                     

Επίδικοι χρεώστες 2.629.712            2.629.712        2.629.712            2.629.712            

Χρηµατική διευκόλυνση προσωπικού 85.988                 95.807             85.688                 77.414                

∆οσοληπτικός Λογαριασµός-Απάιτηση από κλάδο 1.890.280            -                     1.890.280            -                         

Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (9.741.417)           (9.737.754)       (9.733.100)           (9.729.440)          

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς πώληση (Σηµείωση 7) (182.183)              -                     (182.183)              -                         

Σύνολο 9.423.151          4.919.947      9.210.309          5.242.872         

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.737.754           10.569.319       9.729.440           10.561.003           

Προσθήκες 3.660                 -                      3.660                 -                          

∆ιαγραφές πρόβλεψης λοιπών απαιτήσεων -                        (816.895)          -                        (816.895)              

Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις -                        (14.669)            -                        (14.669)                

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ 9.741.417 9.737.754 9.733.100 9.729.440

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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32. Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού  

 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ∆εσµευµένα Ταµιακά ∆ιαθέσιµα 

 

Κατά τις 31.12.2019 ο Όµιλος και η Εταιρεία είχαν δεσµευµένα ταµειακά διαθέσιµα ύψους € 4.231.185,66 (31.12.2018: 

€ 10.878.777,89) από το οποίο ποσό € 2.666.845,33 αφορά εγγύηση για µακροπρόθεσµο δανειακό δανεισµό (RCF) της 

τράπεζας Πειραιώς, ποσό ύψους € 1.341.394,50 για οφειλόµενη αποζηµίωση της Εταιρείας προς τρίτον για υπόθεση 

δικαστικής αγωγής που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Σηµείωση 44), ποσό € 

205.093,40 αφορά εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και πληρωµής για συµβάσεις µίσθωσης θαλάσσιων χώρων 

της Εθνικής τράπεζας, ποσό € 1.483,14 αφορά εγγύηση για βραχυπρόθεσµο δανεισµό της τράπεζας Eurobank 

Εργασίας, ποσό € 15.629,38 αφορά εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και πληρωµής για συµβάσεις µίσθωσης 

θαλάσσιων χώρων της Τράπεζας Πειραιώς ,  ποσό € 182,67 αφορά  βραχυπρόθεσµο δανεισµό της Alpha Bank και ποσό 

€ 557,24 αφορά  βραχυπρόθεσµο δανεισµό της Eurobank. 

 

34. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Βραχυπρόθεσµες Καταθέσεις  

 

Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ταµειακά Ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 

 

 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 53.255             54.363             53.255             52.464             

Καταθέσεις όψεως 25.483.814       9.612.150        24.400.844      8.948.166        

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς 

πώληση (Σηµείωση 7) (3.927)              -                     (3.927)             -                     

Σύνολο 25.533.142    9.666.513      24.450.171    9.000.630      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Έξοδα επόµενων χρήσεων 211.242         1.154.629       206.173         1.146.518       

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 672.509         170.220         670.889         168.600         

Αγορές υπό παραλαβή 16.496           -                    6.472             -                    

Μείον: Μεταφορά σε 

διακρατούµενα προς πώληση 

(Σηµείωση 7) (64.840)          -                    (64.840)          -                    

Σύνολο 835.407       1.324.849    818.694       1.315.118    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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35. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά  
 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,30 ανά µετοχή. Όλες οι 

µετοχές παρέχουν ίσα δικαιώµατα στη λήψη µερισµάτων και στην αποπληρωµή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν µια 

ψήφο στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Η µετοχή της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµη στην 

κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έως την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 13.7.2020 αποφάσισε τη διαγραφή των µετοχών της εταιρείας από το Χρηµατιστήριο 

Αθηνών, σύµφωνα µε το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήµατος της Εταιρείας (Σηµείωση 48). 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

 

 

 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 ανήλθε στο ποσό € 88.205.043,60 διαιρούµενο σε 

294.016.812 κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά δικαιωµάτων ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,30 € εκάστη. 

Ίδιες Μετοχές 

 

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2019 κατέχει 24.061 ίδιες µετοχές και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν µετοχές της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής 

Η ανάλυση του αποθεµατικού αναπροσαρµογής έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης ο Όµιλος και η Εταιρεία αναταξινόµησαν αποθεµατικό εύλογης αξίας ποσού € 5.663.874 

στα διακρατούµενα προς πώληση το οποίο ποσό στην συνέχεια αποµειώθηκε πλήρως. 

 

Τα λοιπά αποθεµατικά αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε €
Αριθµός 

µετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Ιδιες µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο
Αριθµός 

µετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Ιδιες 
µετοχές

Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 01/01/2018 294.016.812   88.205.044    (47.271)        36.787.122  124.944.895   294.016.812   88.205.044 (47.271)    36.787.122  124.944.895  

Υπόλοιπο 31/12/2018 294.016.812   88.205.044    (47.271)        36.787.122  124.944.895   294.016.812   88.205.044 (47.271)    36.787.122  124.944.895  

Υπόλοιπο 31/12/2019 294.016.812   88.205.044    (47.271)        36.787.122  124.944.895   294.016.812   88.205.044 (47.271)    36.787.122  124.944.895  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο 31/12/2018 42.418.363     41.742.522         

Αποµείωση αποθεµατικού εύλογης αξίας- 

διακρατούµενα προς πώληση (Σηµείωση 7)
(5.663.874)        (5.663.874)            

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού 

συντελεστή
1.060.599         1.037.530             

Υπόλοιπο 31/12/2019 37.815.088     37.116.178         
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Λοιπά Αποθεµατικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, εάν ένα σταθερό δηλωµένο κεφάλαιο  διακανονιστεί µέσω παράδοσης ενός σταθερού αριθµού 

των µετοχών του εκδότη και το κεφάλαιο του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου είναι στο ίδιο νόµισµα µε το λειτουργικό 

νόµισµα της εκδότριας οντότητας, τότε το οµολογιακό δάνειο χαρακτηρίζεται και λογίζεται ως  ένα µετοχικό µέσο. Εάν ο 

τόκος επί του οµολόγου είναι πληρωτέος µόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια της οντότητας, τότε δεν υπάρχει στοιχείο 

υποχρέωσης και το οµόλογο εξολοκλήρου κατατάσσεται ως συµµετοχικός τίτλος. 

 

Ως εκ τούτου και δεδοµένου ότι η µετατρεψιµότητα του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου των €30.000.000 σε 

µετοχές, σύµφωνα µε την δανειακή σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της Andromeda Seafood SRL,  είναι υποχρεωτική 

και οποτεδήποτε µετατρέψιµο έως την ηµεροµηνία λήξεως, το ανωτέρω ποσό αναταξινοµήθηκε από µακροπρόθεσµο 

δάνειο (σηµείωση 36) στα λοιπά  αποθεµατικά όπως απεικονίζεται ανωτέρω. 

 

 

Σύµφωνα µε τον ελληνικό νόµο, οι εταιρείες υποχρεούνται να µεταφέρουν κατ’ ελάχιστο το 5% των ετησίων καθαρών 

κερδών τους σε τακτικό αποθεµατικό έως ότου το αποθεµατικό αυτό ισούται στο ένα τρίτο του µετοχικού κεφαλαίου. Το 

αποθεµατικό αυτό δεν µπορεί να διανεµηθεί αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διαγραφή σωρευµένων ζηµιών. 

 

Ποσά σε €

ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
∆ΙΑΤΑΞ. ΝΟΜΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ 

ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΟ 

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 

∆ΑΝΕΙΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 01/01/2018 3.678.290         727.788             -                          -                              213.252              69.572.129    74.191.460        
Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες από την 

υποχρέωση παροχών προς τους 

εργαζόµενους -                          -                           -                           -                              (33.920)                 -                       (33.920)              
Υπόλοιπο 31/12/2018 3.678.290         727.788             -                          -                              179.332              69.572.129    74.157.540        
Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο -                          -                           -                           30.000.000               -                           -                       30.000.000        
Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες από την 

υποχρέωση παροχών προς τους 

εργαζόµενους -                          -                           -                           -                              (11.319)                 -                       (11.319)              

Υπόλοιπο 31/12/2019 3.678.290         727.788             -                          30.000.000            168.013              69.572.129    104.146.221      

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
∆ΙΑΤΑΞ. ΝΟΜΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ 

ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΟ 

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 

∆ΑΝΕΙΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 01/01/2018 3.487.165         624.273             -                         -                              216.909                 69.563.850      73.892.197            
Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες από την 

υποχρέωση παροχών προς τους 

εργαζόµενους -                         -                          -                              (20.784)                    -                         (20.784)                  
Υπόλοιπο 31/12/2018 3.487.165         624.273             -                         -                              196.125                 69.563.850      73.871.413            

Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο 30.000.000               30.000.000            
Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες από την 

υποχρέωση παροχών προς τους 

εργαζόµενους -                         -                          -                          -                              (14.853)                    -                         (14.853)                  

Υπόλοιπο 31/12/2019 3.487.165         624.273             -                         30.000.000            181.272                 69.563.850      103.856.560          

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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36. ∆ανειακές Υποχρεώσεις  

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις µακροπρόθεσµες & βραχυπρόθεσµες αναλύονται ως εξής: 
 

 

 
 

 

 

Οι παραπάνω δανειακές υποχρεώσεις έχουν ενσωµατωµένη την επίδραση από την αποτίµηση των δανείων του Οµίλου 

σε εύλογη αξία. 

 

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις χωρίς την επίδραση από την αποτίµηση των δανείων του Οµίλου σε εύλογη αξία είναι οι εξής. 

 

 

 

 

 

 

Τα κυριότερα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2019 συνοψίζονται ως εξής:  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 131.107.910         107.228.006       131.107.910            107.207.374           

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες 

στην επόµενη χρήση 22.540.152           38.936.946         22.519.526              38.855.716             

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 97.500                 12.973.402         -                         12.478.085             
-                      

Σύνολο δανείων 153.745.562       159.138.354    153.627.436         158.541.175         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 131.107.910         120.633.148       131.107.910            120.612.516           

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες 

στην επόµενη χρήση 22.540.152           38.936.946         22.519.526              38.855.716             

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 97.500                 12.973.402         -                         12.478.085             

Σύνολο δανείων 153.745.562       172.543.496    153.627.436         171.946.317         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μεταξύ 1 και  2 ετών 5.019.831             8.303.531           5.019.831               8.282.899               

Μεταξύ 2 και 5 ετών 35.482.405           44.669.509         35.482.405              44.669.509             

Πάνω από 5 έτη 90.605.674           54.254.966         90.605.674              54.254.966             

131.107.910       107.228.006    131.107.910         107.207.374         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα κυριότερα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 συνοψίζονται ως εξής:  

 

 

Αµοιβές σχετιζόµενες µε την έκδοση των οµολογιακών δανείων συνολικού ποσού € 180.000 που αφορούν σε έξοδα 

διευθέτησης, συντονισµού και λοιπών εξόδων,  σύµφωνα µε την από 25/11/2019 επιστολή αµοιβών των τραπεζών Alpha 

Bank, Εθνική Τράπεζα και Εurobank που εκπροσωπείται από την Τράπεζα Πειραιώς ως Εκπρόσωπος των Οµολογιούχων 

και Πληρεξουσίων καταβολών, και τα οποία εκταµιεύθηκαν εντός της χρήσης, αφαιρέθηκαν από την ονοµαστική αξία των 

νέων δανείων.  

Οι δανειακές υποχρεώσεις σε εύλογες αξίες κατά την 31.12.2019 ανέρχονται σε € 153,7 εκ (2018: € 159,1 εκ.) ενώ οι 

αντίστοιχες καθαρές δανειακές υποχρεώσεις (µειωµένες κατά τα ταµειακά διαθέσιµα και δεσµευµένα) ανέρχονται σε 

ανέρχονται στον Όµιλο σε €  124,0 εκ. (2018: € 138,6 εκ.). 

Σηµειώνεται ότι κατά την προηγούµενη χρήση 31.12.2018 οι δανειακές υποχρεώσεις, προ της επίδρασης από την 

αποτίµηση σε εύλογες αξίες των € 13,4 εκ, ανέρχονταν σε € 172,5 εκ. ενώ οι αντίστοιχες καθαρές δανειακές υποχρεώσεις 

σε € 152,0 εκ. 

Α I. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ 
ΕΥΛΟΓΗΣ 

ΑΞΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ 
ΚΕΡ∆ΟΣ ΛΟΓΩ 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
∆ΑΝΕΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
∆ΑΝΕΙΩΝ ∆ΛΠ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 
ΜΕΡΟΣ ∆ΛΠ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΛΠ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ 
ΤΟΚΟΙ ∆ΛΠ

(Ποσά σε € εκ.)

Α. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ
1.Οµολογιακό ∆άνειο έως € 122 εκ. 122,3           -                         122,3              100,9                 21,0                  0,4                       

2.Οµολογιακό ∆άνειο RCF έως € 25 εκ. 25,1             -                         25,1                25,0                   -                    0,1                       

3.Οµολογιακό ∆άνειο έως € 6,1 εκ. 6,1              -                         6,1                 5,1                     1,0                    0,0                       

4.Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο έως  € 30,0 εκ. -Ιδιωτική Τοποθέτηση 30,0             -                         30,0                30,0                   -                    0,0                       

Β. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ -              -                         -                 -                     -                    -                       

Γ. ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ -              -                         -                 -                     -                    -                       
-                 -                     -                    -                       

∆. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 0,1              -                         0,1                 -                     0,1                    -                       

-                 -                     -                    -                       

 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+∆) 183,7           -                         183,7              161,0                 22,1                  0,5                       

Ε. Μείον: Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο έως  € 30,0 εκ. -Ιδιωτική 

Τοποθέτηση - Αναταξινόµηση σε Αποθεµατικό ΜΟ∆ (30,0)           -                         (30,0)              (30,0)                  -                    0,0                       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+∆-Ε) 153,7           -                         153,7              131,0                 22,1                  0,5                       

31/12/2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ 

ΑΞΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ 
ΚΕΡ∆ΟΣ ΛΟΓΩ 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
∆ΑΝΕΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
∆ΑΝΕΙΩΝ ∆ΛΠ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 
ΜΕΡΟΣ ∆ΛΠ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΛΠ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ 
ΤΟΚΟΙ ∆ΛΠ

(Ποσά σε € εκ.)

Α. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
1 Κοινό εµπράγµατος εξασφαλισµένο Οµολογιακό ∆άνειο έως € 58,2 εκ. 54,6             (1,6)                        53,0                33,7                   18,9                  0,5                       

2 Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο έως € 29,4 εκ. 20,2             (4,5)                        15,7                15,7                   -                    0,0                       

3 Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο έως  € 4,8 εκ. 4,7              (0,3)                        4,4                 4,4                     -                    -                       

4 Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο έως  € 31,4 εκ. 23,3             (0,9)                        22,3                22,1                   -                    0,2                       

5 α.Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο έως € 20,0 εκ. (0,0)             0,0                         -                 -                     -                    -                       

β.Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο έως € 19,2 εκ. 18,3             (6,1)                        12,1                12,1                   -                    -                       

6 Χρεολυτικό ∆άνειο έως € 13 εκ. 13,5             -                         13,5                13,0                   -                    0,5                       

7 Χρεολυτικό ∆άνειο ποσού € 4,4 εκ. -              

Β. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ
1 Πυρόπληκτο  ∆άνειο της Πειραιώς αρχικού κεφαλαίου €25 εκ. 9,9              -                         9,9                 -                     9,9                    -                       

2 Πυρόπληκτο  ∆άνειο της Εθνικής αρχικού κεφαλαίου € 24,9 εκ. 8,7              -                         8,7                 -                     8,7                    -                       

Γ. ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 6,5              -                         6,5                 6,3                     0,2                    -                       

∆. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 12,9             -                         12,9                -                     12,7                  0,2                       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+∆) 172,5           (13,4)                      159,1              107,2                 50,3                  1,5                       

31/12/2018
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1. Κοινό εµπράγµατο εξασφαλισµένο Οµολογιακό ∆άνειο έως € 58,2 εκ.: Σύµβαση οµολογιακού δανείου µε 

κοινοπραξία τραπεζών συνολικού ύψους µέχρι € 58.219.126. Η πλήρης αποπληρωµή του δανείου ορίζεται σε επτά 

(7) χρόνια µε πλήρη αποπληρωµή το 2022. Το βασικό επιτόκιο του δανείου ορίζεται στο εκάστοτε κυµαινόµενο 

επιτόκιο Euribor συν περιθώριο 4,25%. 

 

Σηµειώνεται ότι εντός της χρήσης η Εταιρεία έλαβε, µετά από σχετικό αίτηµά της, έγκριση (συναινετική επιστολή) 

από την Τράπεζα Πειραιώς, µετά από την αυξηµένη πλειοψηφία των Οµολογιούχων, για την µετάθεση της δόσης του 

έτους 2018 (πληρωτέα στις 28.06.2019) συνολικού ύψους € 7.260.000 για τις 16/10/2019 και σε σχετική τροποποίηση 

του προγράµµατος αποπληρωµής του κοινού οµολογιακού δανείου των € 58,2εκ. 

Eν συνεχεία, στις 19.9.2019 η Εταιρεία αιτήθηκε την µετάθεση της παραπάνω δόσης των € 7.260.000 καθώς και της 

2ης δόσης ύψους € 11.618.000 οι οποίες ήταν πληρωτέες την 16.10.2019, για τις 16.10.2020, ηµεροµηνία στην οποία 

θα ήταν καταβλητέα και η 3η δόση ύψους € 8.250.000 του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου. 

 

2. Οµολογιακό ∆άνειο έως € 29,4 εκ.: Σύµβαση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου ύψους έως €29.466.293 µε 
κοινοπραξία τραπεζών.  Σύµφωνα µε τη σύµβαση συµφωνήθηκαν τα εξής:  

α. ∆ιάρκεια ∆ανείου 10 έτη µε ηµεροµηνία ολικής αποπληρωµής τον Σεπτέµβρη 2025. 

β. Επιτόκιο:  1% (σταθερό καθόλη την διάρκεια του δανείου) 

γ. Λόγος Μετατροπής: 3,22 µετοχές µε δικαίωµα ψήφου € 0,30 εκάστη 

δ. Τιµή µετατροπής: € 0,31 ανά µετοχή  

ε. Ονοµαστικής αξία: € 1 ανά οµολογία 

 

3. Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο έως  € 4,8 εκ.: Σύµβαση οµολογιακού δανείου µε κοινοπραξία τραπεζών συνολικού 

ύψους έως € 4.883.000. ∆ιάρκειας 10 ετών µε ηµεροµηνία ολικής αποπληρωµής τον Σεπτέµβρη 2025. Το βασικό 

επιτόκιο του δανείου ορίζεται στο εκάστοτε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor συν περιθώριο 4,25%. 

 

 

4. Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο έως  € 31,4 εκ.: Σύµβαση οµολογιακού δανείου µε κοινοπραξία τραπεζών συνολικού 

ύψους µέχρι € 31,4 εκ. ∆ιάρκεια ∆ανείου 10 έτη µε ηµεροµηνία ολικής αποπληρωµής τον Σεπτέµβρη 2025. Το βασικό 

επιτόκιο του δανείου ορίζεται στο εκάστοτε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor συν περιθώριο 4,25%. 

 

5. Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο έως € 19,2 εκ και εξόφληση του ΜΟ∆ εκδόσεως 2007 έως € 20 εκ. :  

α. Εξόφληση του Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο έως € 20,0 εκ. 

Η Εταιρεία προέβη κατά την 26η Οκτωβρίου 2018 σε ολική πρόωρη εξόφληση των οµολογιών του ΜΟ∆ 

εκδόσεως 2007 σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 3.2 του εν λόγω δανείου, συνολικού 

ανεξόφλητου κεφαλαίου ύψους €23.634.148,48. Η ολική εξόφληση πραγµατοποιήθηκε στην ονοµαστική αξία 

εκάστης οµολογίας, πλέον ποσοστού προσαύξησης 3,08%, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των € 24.362.080. 

 

β. Έκδοση νέου Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο ύψους έως το ποσό των € 19,2 εκ. 

Εν συνεχεία η Εταιρεία προέβη σε έκδοση νέου οµολογιακού δανείου ύψους έως το ποσό των € 19.193.973, 

µετατρέψιµου σε νέες µετοχές της Εταιρείας και µη διαπραγµατεύσιµου σε οργανωµένη αγορά, προκειµένου 

να αναχρηµατοδοτηθεί µέρος του υφιστάµενου ΜΟ∆ εκδόσεως 2007. Το νέο ΜΟ∆ εκδόθηκε µε κατάργηση 
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του δικαιώµατος προτίµησης των µετόχων δεδοµένου ότι καλύφθηκε από τις τράπεζες Πειραιώς και Eurobank 

Ergasias ως δανειστές.  

 

Το νέο ΜΟ∆, η έκδοση του οποίου προτάθηκε προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόωρη εξόφληση του ΜΟ∆ 

εκδόσεως 2007, αναχρηµατοδοτήθηκε κατά το ποσό των € 18.243.555 έως την 31.12.2018 

 

Σύµφωνα µε τη σύµβαση συµφωνήθηκαν τα εξής:  

α. ∆ιάρκεια ∆ανείου 10 έτη µε ηµεροµηνία ολικής αποπληρωµής τον Σεπτέµβρη 2025. Οι οµολογίες θα 

εκδοθούν σε δύο σειρές: Σειρά Α: 18.243.555 Οµολογίες και Σειρά Β: 950.418 Οµολογίες. 

β. Επιτόκιο:  1% (σταθερό καθόλη την διάρκεια του δανείου) 

γ. Λόγος Μετατροπής: 3,2258 µετοχές µε δικαίωµα ψήφου € 0,30 εκάστη 

δ. Τιµή µετατροπής: € 0,31 ανά µετοχή  

ε. Ονοµαστικής αξία: € 1 ανά οµολογία 

 

6. Χρεολυτικό ∆άνειο έως € 13εκ.: Σύµβαση χρεολυτικού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών µε ολική εξόφληση το 

2021 έως το ποσό των € 13.000.000. 

 

Το βασικό επιτόκιο του δανείου ορίζεται στο εκάστοτε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor συν περιθώριο 4,25%. 

 

7. Χρεολυτικό ∆άνειο  έως € 4,4 εκ.: Σύµβαση χρεολυτικού δανείου ποσού έως € 4.439.143, µε ολική εξόφληση το 

2021. 

 

Το βασικό επιτόκιο του δανείου ορίζεται στο εκάστοτε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor συν περιθώριο 4,25%. 

 

AII. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ 27ης 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

Σε συνέχεια της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  µε ηµεροµηνία 4/11/2019 δυνάµει σχετικής αποφάσεως του ∆.Σ. για τις 

27 Νοεµβρίου 2019 και κατόπιν αιτήµατος της µετόχου Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας  αποφάσισε την σύναψη νέων δανειακών συµβάσεων µε τις δανείστριες τράπεζες  Alpha Bank, Eurobank, 

Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank τα οποία νέα δάνεια παρατίθενται ως εξής : 

 

 

1.Κοινό Εµπραγµάτως Οµολογιακό ∆άνειο €122,1 εκ.: Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εµπραγµάτως 

εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους € 122.098.953. ∆ιάρκεια ∆ανείου 10 έτη µε ηµεροµηνία ολικής 

αποπληρωµής τον Νοέµβριο 2029. Το βασικό επιτόκιο του δανείου ορίζεται σε Εuribor+3% συν 0,12 περιθώριο για τα 

πρώτα 4 χρόνια. 

 

Σκοπός του δανείου είναι η  αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού της Εταιρείας. 

 

2. Κοινό Εµπραγµάτως Οµολογιακό ∆άνειο € 25,0 εκ.: Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εµ ̟ραγµάτως 

εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους € 24.999.998. ∆ιάρκεια ∆ανείου 10 έτη µε ηµεροµηνία ολικής 
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αποπληρωµής τον Νοέµβριο 2025. Το βασικό επιτόκιο του δανείου ορίζεται σε Εuroboro + 3% συν 0,12 περιθώριο για 

τα πρώτα 4 χρόνια. 

 

Σκοπός του δανείου ύψους € 24.999.998 είναι η αποπληρωµή των υφιστάµενων δανείων. Τα λοιπά έσοδα προορίζονται 

για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. 

 

3.Κοινό Εµπραγµάτως Οµολογιακό ∆άνειο € 6,1 εκ.: Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού οµολογιακού δανείου 

ύψους € 6.119.000,00. ∆ιάρκεια ∆ανείου 6 έτη µε ηµεροµηνία ολικής αποπληρωµής τον Νοέµβριο 2025. Το βασικό 

επιτόκιο του δανείου ορίζεται σε Εuribor + 3% συν 0,12 περιθώριο για τα πρώτα 4 χρόνια. 

 

Το εν λόγω κοινό οµολογιακό δάνειο έχει σκοπό την κάλυψη των ταµειακών αναγκών της Εταιρείας. 

 

 

4. Οµολογιακό ∆άνειο €30,0 εκ.: H Εταιρεία προέβη σε σύναψη ενός µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε την 

Andromeda Seafood SL στις 27 Νοεµβρίου 2019 ύψους έως € 30.000.000 χωρίς εξασφαλίσεις, µετατρέψιµο σε νέες 

ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, µε κατάργηση του δικαιώµατος  προτίµησης των παλαιών µετόχων και κάλυψη µε 

ιδιωτική τοποθέτηση. Το σύνολο του νέου ΜΟ∆ δεν θα αποπληρωθεί σε µετρητά δεδοµένου ότι είναι υποχρεωτικά 

µετατρέψιµο οποτεδήποτε µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως. 

 

Σύµφωνα µε τη σύµβαση συµφωνήθηκαν τα εξής:  

α. ∆ιάρκεια ∆ανείου : 3 έτη µε ηµεροµηνία ολικής αποπληρωµής τον Nοέµβριο 2022. Οι οµολογίες θα εκδοθούν σε δύο 

σειρές: Σειρά Α: € 20.000.000 µερική αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου δανεισµού και Σειρά Β: € 10.000.0000 κεφάλαιο 

κίνησης 

β. Επιτόκιο:  EURIBOR 6µήνου + 1,5%  

γ. Λόγος Μετατροπής: 1 Οµολογία € 0,30 εκάστη για 1 µµετοχή € 0,30  εκάστη  

δ. Τιµή µετατροπής: € 0,30 ανά µετοχή  

ε. Ονοµαστικής αξία οµολογίας: € 0,30  ανά οµολογία 

στ. Τρόπος Κάλυψης ∆ανείου / Κατάργηση ∆ικαιώµατος: To ∆άνειο εκδίδεται µε ολική κατάργηση του δικαιώµατος 

προτίµησης των παλιών µετοχών του Εκδότη υπέρ του οµολογιούχου και θα καλυφθεί πλήρως µε  ιδιωτική τοποθέτηση 

από τη νέα µέτοχο Andromeda Seafood SL. 

Αρχικός σκοπός του δανείου ήταν (α) η αποπληρωµή των πυρόπληκτων δανείων της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας 

Πειραιώς κατά το συνολικό ποσό των € 20 εκ. (β) χρήση των € 10 εκ. για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. 

 

Β. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

1. «Πυρόπληκτο» ∆άνειο αρχικού κεφαλαίου €25 εκ της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ»  

Το δάνειο εξοφλείται πλήρως εντός του 2019 µε την από 27 Νοεµβρίου 2019 αναχρηµατοδότηση των δανείων όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο ΑII. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.  
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Ως επιτόκιο είχε οριστεί το εκάστοτε επιτόκιο των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ∆ηµοσίου (Ε.Φ.Ε.∆) δωδεκάµηνης 

διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εκτοκισµού προσαυξηµένο κατά 

εβδοµήντα τοις εκατό (70%) πλέον εισφοράς του Ν. 128/75. 

Πριν την αναχρηµατοδότηση της 27 Νοεµβρίου, και µετά από σχετικό αίτηµα της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 03.04.2019 

για αναχρηµατοδότηση της δόσης της 30.06.2019 ποσού € 4,9 εκ. η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε χορήγηση πίστωσης µέσω 

νέου Μακροπρόθεσµου Χρεολυτικού ∆ανείου µε το οποίο είχε εξοφληθεί η δόση του πρώτου εξαµήνου 2019 του 

παραπάνω πυρόπληκτου δανείου. 
 

2. «Πυρόπληκτο» ∆άνειο αρχικού κεφαλαίου € 24,9 εκ της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ»  

Το δάνειο εξοφλείται πλήρως εντός του 2019 µε την από 27 Νοεµβρίου 2019 αναχρηµατοδότηση των δανείων όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο Α11 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.  

Ως επιτόκιο είχε οριστεί το εκάστοτε επιτόκιο των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ∆ηµοσίου (Ε.Φ.Ε.∆) δωδεκάµηνης 

διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που προηγείται χρονικά της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισµού της οφειλής 

προσαυξηµένο κατά εβδοµήντα (70%) επί τοις εκατό πλέον της εισφοράς του Ν.128/75. 

Πριν την αναχρηµατοδότηση της 27 Νοεµβρίου, και µετά από σχετικό αίτηµα της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 03.04.2019 

περί αναχρηµατοδότησης της δόσης της 30.06.2019 ποσού € 4,3 εκ. η Εθνική Τράπεζα παρείχε χορήγηση πίστωσης µε 

το οποίο  εξοφλήθηκε η δόση του πρώτου εξαµήνου 2019 του παραπάνω πυρόπληκτου δανείου. 

 

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

Τα λοιπά δάνεια του Οµίλου έως την 27 Νοεµβρίου 2019 αφορούσαν σε λοιπό µακροπρόθεσµο δανεισµό της Εταιρείας 

συµπεριλαµβανοµένων των  ρυθµισµένων δανείων της ΑΤΕ (υπό εκκαθάριση).  

∆. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ  

Στα βραχυπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου συµπεριλαµβανόταν δανεισµός της Ισπανικής θυγατρικής εταιρείας  

Ε. ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ €30,0 εκ 

 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, εάν ένα σταθερό δηλωµένο κεφάλαιο  διακανονιστεί µέσω παράδοσης ενός σταθερού αριθµού 

των µετοχών του εκδότη και το κεφάλαιο του µετατρέψιµου οµολόγου είναι στο ίδιο νόµισµα µε το λειτουργικό νόµισµα 

της εκδότριας οντότητας, τότε το οµολογιακό δάνειο χαρακτηρίζεται ως  ένα µετοχικό µέσο και λογίζεται ως τέτοιο. Εάν 

ο τόκος επί του οµολόγου είναι πληρωτέος µόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια της οντότητας, τότε δεν υπάρχει στοιχείο 

υποχρέωσης και ολόκληρο το οµόλογο κατατάσσεται ως συµµετοχικός τίτλος. 

 

Ως εκ τούτου και δεδοµένου ότι η µετατρεψιµότητα του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου των €30.000.000 σε 

µετοχές, σύµφωνα µε την δανειακή σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της Andromeda Seafood SRL  είναι υποχρεωτική 

και οποτεδήποτε µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως, το ανωτέρω ποσό αναταξινοµήθηκε από τα µακροπρόθεσµα δάνεια στα 

λοιπά  αποθεµατικά (Σηµείωση 35). 
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AIII. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Επαναδιαπραγµάτευση δανειακής υποχρεώσεις µε αντίστοιχα δάνεια 

Σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ µία αναδιάρθρωση δανειακής υποχρέωσης αναγνωρίζεται λογιστικά ως «εξόφληση» εάν  η 

αναδιάρθρωση αυτή λάβει χώρα µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους από τον υφιστάµενο δανεισµό ή η 

επαναδιαπραγµάτευση της δανειακής υποχρέωσης είναι µε διαφορετικό δανειστή. Σε αυτή την περίπτωση η υφιστάµενη 

υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και ο νέος δανεισµός αναγνωρίζεται στην εύλογη του αξία. Η διαφορά µεταξύ της εύλογης 

αξίας της νέας δανειακής υποχρέωσης και της λογιστικής αξίας του παλιού υφιστάµενου δανεισµού αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα τυχόν έξοδα  που προκύπτουν σε περίπτωση που εξαλείφεται το χρέος µειώνουν την αξία 

των νέων δανειακών υποχρεώσεων.  

 

Κατά επέκταση και σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 9, η Εταιρεία προέβη στην λογιστική αντιµετώπιση της αναδιάρθρωσης τoυ 

υφιστάµενου δανεισµού της µε βάση του κατά πόσον οι όροι των νέων δανείων ήταν «ουσιαστικά διαφορετικοί» από 

τους προηγούµενους όρους των υφιστάµενων δανείων αλλά και λαµβάνοντας υπόψιν ότι στην αναχρηµατοδότηση των 

δανείων έχει εισέλθει και ο νέος µέτοχος της Εταιρείας η Andromeda Seafood SL. Από την αξιολόγηση των νέων 

δανειακών συµβάσεων προέκυψε ότι έχει επέλθει εξάλειψη του υφιστάµενου δανεισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

∆ΠΧΑ. Συνεπώς η Εταιρεία προέβη στην αναγνώριση της εν λόγω αναδιάρθρωσης ως εξόφληση των υφιστάµενων 

υποχρεώσεων. Η εν λόγω λογιστική αντιµετώπιση περιλάµβανε τα εξής: 

 

-Από-αναγνώριση της υφιστάµενης δανειακής υποχρέωσης  

-Αναγνώριση της νέας δανειακής υποχρέωσης σε εύλογη αξία 

-Αναγνώριση της καθαρής ζηµίας ποσού (€ 11.809.968) στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο κονδύλι «Ζηµία από 

αποτίµηση λόγω αναδιάρθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων.» 

Χρηµατοοικονοµικοί Όροι Νέων ∆ανείων: 

Σύµφωνα µε τις συµβάσεις των Οµολογιακών ∆ανείων η Εταιρεία έχει αναλάβει ορισµένες υποχρεώσεις µεταξύ των 

οποίων συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διατήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, 

ασφαλισµένων κατά παντός κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων της, η υποβολή ελεγµένων ή  επισκοπηµένων 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, συνοδευόµενες από Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης και τη διατήρηση καθ’ όλη 

τη διάρκεια των Οµολογιακών ∆ανείων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών. 

 

 

Η συµµόρφωση µε τις εν λόγω οικονοµικές συµφωνίες θα ελέγχεται ετησίως στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους µε βάση 

τους ιστορικές συγκεντρωτικές ενοποιηµένες καταστάσεις τόσο για την ΝΗΡΕΥΣ όσο και για την ΣΕΛΟΝΤΑ σε 

συνδυασµένη βάση. Ο εκδότης αναλαµβάνει να παράσχει στον Οµολογιούχο τις ελεγµένες αυτόνοµες οικονοµικές 

καταστάσεις µετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Η Εταιρεία θα παραδίδει στον Οµολογιούχο το Πιστοποιητικό 

Συµµόρφωσης µαζί µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ξεκινώντας από το οικονοµικό έτος που λήγει στις 31 

∆εκεµβρίου 2020. 

 

Οι συµφωνηθέντες νέοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες  έχουν ως εξής: 

 

1. Προσαρµοσµένο EBITDA στο κόστος / χρεωστικός τόκος> = 2,5x 

2. Σύνολο συνολικού χρέους της NΗΡΕΥΣ & ΣΕΛΟΝΤΑ µείον τα έσοδα από την αποεπένδυση <= 340 εκ. 
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Συµφωνία υποχρεώσεων προερχόµενες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: 

Η  συµφωνία των υποχρεώσεων προερχόµενες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου 

απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

 

 

 

 

Τα υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη όπως προκύπτουν από τις δανειακές συµβάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας 

αναλύονται στην Σηµείωση  44. 

37. Επιχορηγήσεις   

Η ανάλυση των επιχορηγήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 2020

Προσαρµοσµένο EBITDA σε κόστος/Χρεωστικός Τόκος >= 2.5x

NΗΡΕΑ & ΣΕΛΟΝΤΑ σύνολο δανείων (εκτός από τα 

δάνεια µειωµένης εξασφάλισης) µείον τα έσοδα από την 
αποεπένδυση  <=340 Mil

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2018 31.12.2019

Εισπράξεις από 
Αναδιάρθρωση των 

δανείων

Εισπράξεις από λοιπά 
εκδοθέντα/αναληφθέ
ντα βραχυπρόθεσµα 

δάνεια

Εξοφλήσεις από 
Αναδιάρθρωση των 

δανείων

Εξοφλήσεις 
λοιπού µάκρο & 

βραχυπρόθεσµου 
δανεισµού

Πληρωµή 
τόκων και 
συναφή 
εξόδων

Πληρωµή Εξόδων 
Αναδιάρθρωσης 

∆ανείων
Μεταβολή στην 

Ευλογη Αξία

∆εδουλευµένοι-
Λογισµένοι 

Τόκοι

∆ανειακές Υποχρεώσεις και 

Αποθεµατικού Μετατρέψιµου 

Οµολογιακού ∆ανείου 158.541.175       183.217.943              9.406.464                  (167.098.962)             (12.777.921)        (6.639.659)    (180.000)             13.405.143              5.753.252          183.627.436  

Μη ταµειακές µεταβολέςΤαµειακές Ροές

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2018 31.12.2019

Εισπράξεις από 
Αναδιάρθρωση των 

δανείων

Εισπράξεις από λοιπά 
εκδοθέντα/αναληφθέ
ντα βραχυπρόθεσµα 

δάνεια

Εξοφλήσεις από 
Αναδιάρθρωση των 

δανείων

Εξοφλήσεις 
λοιπού µακρο & 

βραχυπρόθεσµου 
δανεισµού

Πληρωµή 
τόκων και 
συναφή 
εξόδων

Πληρωµή Εξόδων 
Αναδιάρθρωσης 

∆ανείων
Μεταβολή στην 

Ευλογη Αξία

∆εδουλευµένοι-
Λογισµένοι 

Τόκοι

∆ανειακές Υποχρεώσεις και 
Αποθεµατικού Μετατρέψιµου 

Οµολογιακού ∆ανείου 159.138.353       183.217.943              9.457.042                  (167.098.962)             (13.307.550)        (6.681.116)    (180.000)             13.405.143              5.794.709          183.745.563  

Μη ταµειακές µεταβολέςΤαµειακές Ροές

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

Υπόλοιπο 1/1/2018 5.891.320     5.647.134       

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (695.970)         (625.941)          

Υπόλοιπο 31/12/2018 5.195.350     5.021.193       

Εισπραχθείσες κατά τη διάρκεια του έτους 3.940.260       3.940.260         

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.161.353)      (1.096.828)        

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς πώληση  (Σηµείωση 7) (347.040)         (347.040)          

Υπόλοιπο 31/12/2019 7.627.217     7.517.585       
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Κατά την διάρκεια της χρήσης εισπράχθηκαν επιχορηγήσεις επενδυτικών προγραµµάτων για πάγια περιουσιακά στοιχεία 

ποσού € 3.940.260. 

Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο κονδύλι «αποσβέσεις» απεικονίζονται αφαιρετικά οι επιχορηγήσεις παγίων 

στοιχείων. Στην τρέχουσα χρήση, το σχετικό κονδύλι ανέρχεται σε  € 916.351 για την Εταιρεία και € 982.876 για τον 

Όµιλο. Το αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης χρήσης ανέρχεται σε ποσό € 625.941 για την Εταιρεία και € 695.970 για 

το Όµιλο (Σηµείωση 19). 

 

38. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

 

Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις στις 31.12.2019 που αναφέρονται στον Όµιλο προέρχονται από υποχρεώσεις 

προς προµηθευτές οι οποίες ήταν µακροχρόνιας διάρκειας και αφορούν εξολοκλήρου την απορροφούµενη θυγατρική    

«SEAFARM IONIAN A.E.» λόγω της υπαγωγής της στο άρθρο 44 του Ν. 1892/90. Περαιτέρω ανάλυση της ληκτότητας 

αυτών παρατίθεται στην Σηµείωση 6. 

 

 

 

 

39. Προβλέψεις   

 

 

Η ανάλυση των προβλέψεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:  
 

  

 

 

Η µεταβολή των προβλέψεων κατά την διάρκεια της χρήσης απεικονίζεται ως εξής: 

 

 

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Προβλέψεις αποζηµίωσης από επιδικίες προηγούµενων χρήσεων 1.913.368         1.913.368             1.913.368             1.913.368      

Αναγνώριση δικαιώµατος άδειας προσωπικού & λοιπά έξοδα προσωπικού 2.429.018         2.218.465             2.313.418             2.109.288      

Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 90.000             90.000                 -                          -                   

Σύνολο 4.432.386      4.221.833          4.226.786          4.022.656    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις βάσει του 

άρθου 44 Ν1892/90 570.766             756.085         570.766         756.085         

Σύνολο 570.766           756.085       570.766       756.085       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Προβλέψεις αποζηµίωσης από επιδικίες προηγούµενων χρήσεων 

 

Οι Προβλέψεις για αποζηµίωσης από επιδικίες προηγούµενων χρήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας ποσού €1.913.368 

(2018:€1.913.368) αφορούν κυρίως σε υπόθεση άσκησης αγωγής κατά της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. 

∆ιευκρινίζεται ότι στο παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνεται και ποσό τόκων ύψους € 450.000. 

 

 

 

 

Αναγνώριση δικαιώµατος άδειας προσωπικού 

 

Ό Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζει το δικαίωµα άδειας των εργαζοµένων που θεµελιώνεται την επόµενη χρήση, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωµα του εργαζόµενου για άδεια κατά τον χρόνο παροχής εργασίας του εργαζόµενου 

στην Εταιρεία και όχι όταν η Εταιρεία έχει την νοµική υποχρέωση να τους παρέχει το δικαίωµα αυτό. 

Το συνολικό ποσό του δικαιώµατος άδειας που συµπεριλαµβάνει και την µη ληφθείσα άδεια της τρέχουσας χρήσης στις 

31 ∆εκεµβρίου 2019 ανήλθε σε € 2.429.018 και € 2.313.418 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα  (31.12.2018: 

€2.218.465 και €2.109.288). 

 

40. Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές 
Μισθώσεις  

 

Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις για κτίρια, µηχανήµατα και 

τεχνικές εγκαταστάσεις, θαλάσσιους και χερσαίους χώρους καθώς και για άλλα µεταφορικά µέσα βάσει του νέου 

προτύπου ∆ΠΧΠ 16 αναλύονται ως εξής: 
 

ποσά σε € Προβλέψεις 

αποζηµίωσης 

από επιδικίες 

προηγούµενων 

χρήσεων

Αναγνώριση 

δικαιώµατος 

άδειας 

προσωπικού 

προηγούµενων 

χρήσεων & 

λοιπά έξοδα 

προσωπικού

Προβλέψεις 

για 

ανέλεγκτες 

χρήσεις Σύνολα

Προβλέψεις 

αποζηµίωσης 

από επιδικίες 

προηγούµενων 

χρήσεων

Αναγνώριση 

δικαιώµατος άδειας 

προσωπικού 

προηγούµενων 

χρήσεων & λοιπά 

έξοδα προσωπικού

Προβλέψεις 

για 

ανέλεγκτες 

χρήσεις Σύνολα

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 1.913.368             2.218.465             90.000           4.221.833 1.913.368             2.350.398                     90.000           4.353.765 

Προσθήκες -                          211.054               -                   211.054    -                          173.285                        -                   173.285    

Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προηγούµενης χρήσης -                          (500)                    -                   (500)          -                          (305.218)                       -                   (305.218)   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ 1.913.368 2.429.018 90.000 4.432.386 1.913.368 2.218.465 90.000 4.221.833

31/12/2019 31/12/2018

ΟΜΙΛΟΣ

ποσά σε € Προβλέψεις 

αποζηµίωσης από 

επιδικίες 

προηγούµενων 

χρήσεων

Αναγνώριση 

δικαιώµατος 

άδειας 

προσωπικού 

προηγούµενων 

χρήσεων & 

λοιπά έξοδα 

προσωπικού

Προβλέψεις 

για 

ανέλεγκτες 

χρήσεις Σύνολα

Προβλέψεις 

αποζηµίωσης 

από επιδικίες 

προηγούµενων 

χρήσεων

Αναγνώριση 

δικαιώµατος 

άδειας 

προσωπικού 

προηγούµενων 

χρήσεων & 

λοιπά έξοδα 

προσωπικού

Προβλέψεις για 

ανέλεγκτες 

χρήσεις Σύνολα

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 1.913.368                   2.109.288                -                    4.022.656 1.913.368                2.247.587                 -                              4.160.955  

Προσθήκες -                                204.130                   -                    204.130    166.919                   -                              166.919     

Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προηγούµενης χρήσης -                             -                    -                (305.218)                  -                              (305.218)   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ 1.913.368 2.313.418 0 4.226.786 1.913.368 2.109.288 0 4.022.656

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019 31/12/2018
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Στις 31 ∆εκεµβρίου 2019, το βραχυπρόθεσµο µέρος των χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων ανήλθε για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία σε € 371.449 και € 319.318 αντίστοιχα ενώ το µακροπρόθεσµο µέρος ανήλθε για τον Όµιλο και την Εταιρεία 

σε  € 1.967.823 και € 1.943.825, αντίστοιχα. Οι ληκτότητες των Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων παρατίθενται στην 

Σηµείωση 6.3 Κίνδυνος Ρευστότητας. 

41. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις  

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει 

ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι λογιστικές αξίες που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, αποτελούν µια λογική προσέγγιση των 

εύλογων αξιών. 

 

42. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 
 

 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2019 31/12/2019

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Κτίρια 557.058                557.058            

Μηχανήµατα & Τεχνικές Εγκαταστάσεις 13.576                 -                  

Λοιπά Μεταφορικά µέσα 172.684                162.262            

Χερσαίοι & Θαλάσσιοι χώροι 1.465.040             1.465.040         

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς πώληση  (Σηµείωση 7) 240.535 -               (240.535)           

Σύνολο 1.967.823           1.943.825       

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Κτίρια 30.592                 30.592             

Μηχανήµατα & Τεχνικές Εγκαταστάσεις 10.524                 -                  

Λοιπά Μεταφορικά µέσα 133.046                117.428            

Χερσαίοι & Θαλάσσιοι χώροι 197.287                171.299            

Σύνολο 371.449               319.318           

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες 1.259.920           1.201.130              1.190.616             1.114.513        

Μερίσµατα -                        -                           -                          -                     

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 1.569.414           1.485.371              1.477.089             1.397.235        

Υποχρεώσεις σε φόρους 1.032.771           864.952                 854.517                568.431           

∆εδουλευµένα έξοδα 1.396.253           1.195.009              1.396.253             1.194.176        

∆ιάφοροι πιστωτές - Προκαταβολές 6.027.101           4.068.227              5.799.929             3.851.944        

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς πώληση  (Σηµείωση 7) (789.304)             -                           (789.304)               -                     

Σύνολο 10.496.163       8.814.689            9.929.099           8.126.299      

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Προµηθευτές 37.736.072         40.708.595      32.745.714      35.818.669         

Επιταγές πληρωτέες 12.316.301         14.249.248      11.667.146      13.514.716         

Υποσχετικές επιστολές -                        66.335             -                     -                        

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα 

προς πώληση  (Σηµείωση 7) (670.445)            -                     (670.445)          -                        

Σύνολο 49.381.928      55.024.178    43.742.415    49.333.385       

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η διαφορά που προκύπτει στο κονδύλι << ∆ιάφοροι πιστωτές – Προκαταβολές>> οφείλεται στο ότι οι πληρωµές ορισµένων 

πιστωτών µετατέθηκαν για της αρχές της επόµενης χρήσης  2020. 

 
 

43. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις & Απαιτήσεις - Ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις – ∆εσµεύσεις  
 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε Τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις, και 

εµπράγµατα βάρη, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στην Σηµείωση 44: «Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη», και άλλα 

θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της ως εξής : 

 

Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυητικές επιστολές και εγγυήσεις υπέρ τρίτων κατά την 31.12.2019 ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 5.986.749 από 

το οποίο ποσό € 5.600.000 αφορά εγγυήσεις της Εταιρείας προς τις θυγατρικές της και ποσό € 386.749 εγγυητικές 

επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συµβάσεων προµηθευτών και εξασφάλιση υποχρεώσεων. Ενδεχόµενες άλλες 

απαιτήσεις της περιόδου ανέρχονται σε ποσό € 950.086 για τον Όµιλο και για την Εταιρεία αντίστοιχα.  

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες 

πληρωµές, µετά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2019, οι εταιρείες του Οµίλου αποτελούν µέρος σε χρηµατοδοτική σύµβαση µίσθωσης θαλάσσιων 

χώρων, κτιρίων, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα του ∆ΠΧΑ 16, σηµειώνεται ότι 

βραχυχρόνιες µισθώσεις κάτω του ενός έτους αναγνωρίστηκαν εντός της χρήσης του 2019 ως λειτουργικές µισθώσεις, 

ενώ κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση οι συµβάσεις λογιστικοποιούνταν εξ’ολοκλήρου ως λειτουργικές µισθώσεις . Οι 

µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης είναι : 

 

 

Χερσαίοι/Θαλάσσιοι Χώροι 

 

 
 

 

 

∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις ή λειτουργία του Οµίλου.  

 

Φορολογικές Υποχρεώσεις 

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται στην Σηµείωση 17 «Φόρος Εισοδήµατος». 

 

Για την χρήση 2019 η Εταιρεία καθώς επίσης και η θυγατρική εταιρεία KegoAgri A.E βρίσκονται στην διαδικασία 

έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Συµµόρφωσης που προβλέπεται από τον Ν.4174/2013. 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

 Λιγότερο από 1 έτος -                     233.803         -                     203.112         

 Από 1-5 έτη -                     933.047         -                     869.696         

 Περισσότερο από 5 έτη -                     785.250         -                     785.250         

-                     1.952.100    -                     1.858.059    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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44. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  

 

 

Κατά την 25.11.2019 υπεγράφησαν νέες συµβάσεις παροχής ενέχυρου και εξασφαλιστικής εκχώρησης απαιτήσεων από 

ασφαλιστικές συµβάσεις µεταξύ της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ και της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

(εκπρόσωπος οµολογιούχων δανειστών, αρχικός οµολογιούχος, συντονιστής και διαχειριστής πληρωµών). 

 

Βάσει των νέων συµβάσεων επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της µητρικής εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα 

εµπράγµατα βάρη: 

 

1) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της µητρικής Εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα εµπράγµατα βάρη: 

(α) Έχει εγγραφεί ενέχυρο β’ τάξης ποσού € 3.203.570 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό 

των Οµολογιούχων δανειστών επί ασφαλιστήριων συµβολαίων πλωτού εξοπλισµού για εξασφάλιση χορήγησης του 

Οµολογιακού δανείου των € 122,1 εκ. Κατά την 31.12.2019 δεν έχει γίνει άρση του ενεχύρου α’ τάξης ποσού € 3.178.070 

(β) Έχει εγγραφεί α’ ενέχυρο, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων 

δανειστών, επί ασφαλιστηρίων συµβολαίων αποθεµάτων ιχθυοπληθυσµού και προ πάχυνσης συνολικού ποσού 

€118.900.000 και ποσού € 8.400.000 υπέρ της Εταιρείας NORSILDMEL INNOVATION A/S και β’ τάξης ενέχυρο 

ποσού € 8.400.000 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς προς εξασφάλιση ανοιχτού υπολοίπου για το ποσό των € 122,1 εκ. 

Αναµένεται άρση των ενεχύρων α’ τάξης συνολικού ποσού € 127.300.000 από το οποίο ποσό  € 118.850.000 είναι υπέρ 

της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών, και ποσό € 8.450.000 υπέρ 

της Εταιρείας NORSILDMEL INNOVATION A/S, καθώς και β’ τάξης ενέχυρο κατά το ποσό των € 30.350.000 υπέρ 

της Τράπεζας Πειραιώς. 

(γ)  Έχει εγγραφεί κυµαινόµενη εµπράγµατη ασφάλεια επί των αποθεµάτων ως εξής:  

(i) α’ τάξης υπέρ της Εταιρείας NORDSILDMEL INNOVATION A/S προς εξασφάλισης ποσού οφειλής ύψους 

€10.300.000. 

ii) β’ τάξης  ύψους € 146.518.743,60 επί των αποθεµάτων, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για 

λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών. 

Κατά την 31.12.2019 δεν είχε γίνει άρση της α’ τάξης υπέρ της Εταιρείας NORDSILDMEL INNOVATION A/S προς 

εξασφάλισης ποσού οφειλής ύψους €10.300.000, β’ τάξης  ύψους € 10.300.000, επί των αποθεµάτων, υπέρ της Τράπεζας 

Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών, α΄ τάξης ύψους € 129.700.000, επί των 

αποθεµάτων υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών. 

(δ) Έχει εγγραφεί ενέχυρο β’ τάξης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων 

δανειστών για εξασφάλιση χορήγησης του Οµολογιακού δανείου έως το ποσό των € 122,1 εκ, τα εξής:  

- ασφαλιστήρια συµβόλαια προσηµειωµένων ακινήτων β’ τάξης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Πίστης Γενικών ασφαλίσεων 

και της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ποσού € 25.802.138  

- ασφαλιστήρια συµβόλαια πλοίων και πλοιαρίων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Πίστης Γενικών ασφαλίσεων και της 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ποσού € 6.209.071. 

∆εν έχει αρθεί έως την 31.12.2019 τα ασφαλιστήρια συµβόλαια προσηµειωµένων ακινήτων α’ τάξης µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Πίστης Γενικών ασφαλίσεων και της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ποσού € 25.507.229  καθώς 

και ασφαλιστήρια συµβόλαια πλοίων και πλοιαρίων α’ τάξης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Πίστης Γενικών ασφαλίσεων 

και της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ποσού € 6.191.009. 

 (ε) Έχει εγγραφεί πλασµατικό ενέχυρο β’ τάξης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των 

Οµολογιούχων δανειστών επί του εξοπλισµού (υλικά αγκυροβολίου, δίχτυα, κλουβιά) ποσού € 146.518.743 για 

εξασφάλιση χορήγησης του οµολογιακού δανείου. 

∆εν έχει γίνει άρση του πλασµατικού ενεχύρου α’ τάξης ποσού  €10.562.973,80. 

(στ) Έχει εγγραφεί ενέχυρο β’ τάξης επί Απαιτήσεων Factoring ήτοι του ποσού των € 24.999.998.  Το ενέχυρο είναι υπέρ 

της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών για εξασφάλιση χορήγησης 

του Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ποσού των € 25 εκ. ∆εν έχει γίνει άρση του α’ τάξης του προηγούµενου ενεχύρου α’ 

τάξης ποσού € 31.450.000. 
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(ζ) Έχει εγγραφεί εµπράγµατη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια / ενέχυρο β’ τάξης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως    

εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών στις µετοχές της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ»  

αξίας € 60.000,30 για εξασφάλιση χορήγησης του οµολογιακού δανείου των € 122,1 εκ., ενώ δεν έχει αρθεί ενέχυρο α’ 

τάξης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς. 

(η) Mε 31.12.2019 δεν έχει γίνει άρση των υποθηκών α’ τάξης  ποσού € 10.000.000 επί των ακινήτων υπέρ του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, για εξασφάλιση χορήγησης χρεολυτικού δανείου ποσού € 25.000.000 από την Τράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια 

των ευνοϊκών ρυθµίσεων για τους πυρόπληκτους καθώς και υποθήκες ποσού € 7.000.000 επί των ακινήτων υπέρ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, για εξασφάλιση χορήγησης χρεολυτικού δανείου ποσού € 24.910.000 από την Εθνική Τράπεζα, 

στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθµίσεων για το πυρόπληκτο. 

(θ) Έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις ακινήτων β’ τάξης ποσού € 146.518.743,60 (µε εξαίρεση το ακίνητο του οποίου 

υπάρχει υποθήκη της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ) που αναφέρεται στην σηµείωση (ι) παρακάτω και επί του 

οποίου έχει εγγραφεί προσηµείωση β’ τάξης), βάσει των υπ’ αριθµών 3397Σ/2015 και 5Σ/2016 Αποφάσεων του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών µε τις οποίες ενεγράφη η προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητα της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ» υπέρ της 

Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών για εξασφάλιση χορήγησης του 

Οµολογιακού ∆ανείου, ενώ µε 31.12.2019 δεν έχει γίνει άρση α’ τάξης ποσού € 69.879.010. 

(ι) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 1.969.742,15 επί των ακινήτων σε εξασφάλιση δανείων της ATE-υπό ειδική 

εκκαθάριση. Το εν λόγω εναποµείναν υπόλοιπο ποσού € 98.698,55 θα καταβληθεί σε έξι (6) ισόποσες εξαµηνιαίες 

τοκοχρεωλυτικές δόσεις των € 16.449,74 η κάθε µια, σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 44, στο οποίο υπήχθη η 

Εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανώτερου ποσού. ∆εν έχει γίνει άρση της υφιστάµενης υποθήκης έως 

την 31.12.2019 

 (κ) Κατά τις 31.12.2019 ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν δεσµευµένα ταµειακά διαθέσιµα ύψους € 4.231.185,66 

(31.12.2018: € 10.878.777,89) από το οποίο ποσό € 2.666.845,33 αφορά σε εγγύηση για µακροπρόθεσµο δανειακό 

δανεισµό (RCF) της τράπεζας Πειραιώς, ποσό ύψους € 1.341.394,50 για οφειλόµενη αποζηµίωση της Εταιρείας προς 

τρίτον για υπόθεση δικαστικής αγωγής που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Σηµείωση 39), ποσό € 205.093,40 αφορά εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και πληρωµής για συµβάσεις µίσθωσης 

θαλάσσιων χώρων της Εθνικής τράπεζας, ποσό € 1.483,14 αφορά εγγύηση για βραχυπρόθεσµο δανεισµό της τράπεζας 

Eurobank Εργασίας, ποσό € 15.629,38 αφορά εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και πληρωµής για συµβάσεις 

µίσθωσης θαλάσσιων χώρων της Τράπεζας Πειραιώς ,  ποσό € 182,67 αφορά  βραχυπρόθεσµο δανεισµό της Alpha Bank 

και ποσό € 557,24 αφορά  βραχυπρόθεσµο δανεισµό της Eurobank. 

(λ) Έχει εγγραφεί ναυτική υποθήκη πρώτης τάξης και σειράς επί των πλοίων της εταιρείας για ποσό € 146.518.743,60 

ενώ δεν έχει γίνει άρση του προηγούµενου ενεχύρου ποσού € 3.742.890. 

 

2) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της απορροφούµενης θυγατρικής εταιρείας ‘‘KEGO AGRI A.E.’’, είχε εγγραφεί , για 

εξασφάλιση µακροπρόθεσµου δανείου, προσηµείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα για ποσό € 2.000.000 το οποίο 

εξετάζεται ως προς την διαδικασία άρσης της υποθήκης. 

 

Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλα εµπράγµατα βάρη επί των παγίων της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α.Ε.» και του Οµίλου της. 
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45. Συνδεδεµένα µέρη 

 

Ι. Συνδεδεµένα Μέρη και Συναλλαγές  

 

 

 

Στους κάτωθι πίνακες παρουσιάζονται οι πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων µε τα συνδεδεµένα µέρη : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε∆ΡΑ

31.12.2019 31.12.2018

PREDOMAR S.L. ΙΣΠΑΝΙΑ 100% 100%

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε ΕΛΛΑ∆Α 100% 100%

KEGO AGRI A.E. ΕΛΛΑ∆Α 100% 100%

NIREUS INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% 100%

NIREUS GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100% 100%

Όµιλος ANDOMEDA SEAFOOD S.L. ΙΣΠΑΝΙΑ

Όµιλος SELONDA S.A. ΕΛΛΑ∆Α

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ %

Συνδεδεµένη

Συνδεδεµένη

Συναλλαγές εντός της χρήσης

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (Οµίλου Νηρέα) -             -                2.865.039        3.996.765     

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  (µεταξύ Οµίλου 
Νηρέα - Οµίλου Ανδροµέδα) 283.434       -                118.659           -              

Λοιπά έσοδα -             -                55.899            54.000          

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (Οµίλου Νηρέα) -             -                4.079.102        3.288.783     

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (µεταξύ Οµίλου Νηρέα 

- Οµίλου Ανδροµέδα) 5.266          -                5.266              -              
Αγορά παγίων -             -                1.638.672        2.379.677     

Αµοιβές ∆Σ και µισθοδοσία 2.817.434    2.310.774       2.105.145        1.767.772     

Έσοδα Tόκων -             48.214            -                 48.187          
Έξοδα τόκων και συναφή έξοδα  (µεταξύ Οµίλου 

Νηρέα - Οµίλου Ανδροµέδα) 43.750        -                43.750            

Έξοδα τόκων και συναφή έξοδα -             6.808.339       -                 6.793.025     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆άνεια από συνδεµένα µέρη

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μητρική 30.000.000      -                   30.000.000      -                     

Σύνολο 30.000.000   -                  30.000.000    -                    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εισπρακτέα

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μητρική 235.230          -                   171.897           -                     

Θυγατρικές -                    -                   3.955.528        4.202.465        

Συνδεδεµένες Εταιρείες 554.150          -                   128.384           -                     

Συγγενείς 4.851.023       4.851.023      4.851.023        4.851.023        

Σύνολο 5.640.403     4.851.023    9.106.832      9.053.488      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΙΙ. Συναλλαγές και Αµοιβές µε Μέλη ∆ιοικήσεως και ∆ιευθυντικών Στελεχών 

 

Οι αµοιβές των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών καθώς και οι υποχρεώσεις 

προς αυτών για την χρήση του 2019 και του 2018 αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληρωτέα

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μητρική 137.864          -                   137.864           -                     

Θυγατρικές -                    -                   210                 355.732           

Συνδεδεµένες Εταιρείες 138.088          -                   138.088           -                     

Συγγενείς 4.851.023       4.851.023      -                     -                     

Σύνολο 5.126.975     4.851.023    276.162         355.732         

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

Υποχρεώσεις προς µέλη της ∆ιοίκησης και  
διευθυντικά στελέχη

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Υποχρεώσεις από µισθούς, εργασιακές παροχές και αµοιβές 

µελών ∆.Σ.
17.205           45.210           12.305           39.110           

Υποχρεώσεις από µισθούς και λοιπές εργασιακές παροχές 

διευθυντικών στελεχών
16.942           40.053           12.500           21.916           

Yποχρεώσει παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
114.557         234.463         89.357           213.463         

148.704       319.726       114.162       274.489       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συναλλαγές και αµοιβές µελών ∆ιοικήσεως και 
διευθυντικών στελεχών

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Μισθοί, εργασιακές παροχές και αµοιβές µελών ∆.Σ. 1.657.927       1.339.713       1.498.756       1.147.683       

Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών 1.159.507       971.061         606.389         620.089         

2.817.434    2.310.774    2.105.145    1.767.772    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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46. Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών και µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων ανά κατηγορία 

 

 

Xρηµατοοικονοµικά και µη χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρακάτω παρατίθεται µία σύγκριση ανά κατηγορία λογιστικών 

ποσών και εύλογων αξιών όλων των χρηµατοοικονοµικών µέσων που παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις:  
 

 

 

 
 

 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης: 

 

 

 

Επίπεδο 1: Χρηµατιστηριακές (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις.  

 

Επίπεδο 2: Άλλες τεχνικές για τις οποίες όλα τα δεδοµένα τα οποία έχουν σηµαντική επίπτωση στην καταγεγραµµένη 

εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµα, είτε άµεσα είτε έµµεσα  

 

Επίπεδο 3: Τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούν δεδοµένα τα οποία έχουν σηµαντική επίπτωση στην καταγεγραµµένη 

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µετακινήσεις µεταξύ των επιπέδων. 

 

 

ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

∆εσµευµένα ταµιακά διαθέσιµα 4.231.186                 10.878.778        4.231.186            10.878.778            4.231.186          10.878.778         4.231.186       10.878.778         

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 25.533.142               9.666.513          25.533.142          9.666.513             24.450.171         9.000.630          24.450.171      9.000.630          

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 131.107.910              107.228.006      131.107.910        107.228.006          131.107.910       107.207.374       131.107.910    107.207.374       

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 97.500                      12.973.402        97.500                12.973.402            -                       12.478.085         -                    12.478.085         

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 22.540.152               38.936.946        22.540.152          38.936.946            22.519.526         38.855.716         22.519.526      38.855.716         

Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 1.967.823                 -                       1.967.823            -                          1.943.825          -                       1.943.825       -                       

Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 371.449                    -                       371.449               -                          319.318             -                       319.318          -                       

Λογιστικό ποσό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εύλογη αξίαΛογιστικό ποσό

 ΟΜΙΛΟΣ

Εύλογη αξία

Ιεραρχία 

εύλογης αξίας

Ιεραρχία 

εύλογης 

αξίας
ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

∆εσµευµένα ταµιακά διαθέσιµα 4.231.186                 10.878.778        Επίπεδο 1 4.231.186          10.878.778         Επίπεδο 1

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 25.533.142               9.666.513          Επίπεδο 1 24.450.171         9.000.630          Επίπεδο 1

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 131.107.910              107.228.006      Επίπεδο 1 131.107.910       107.207.374       Επίπεδο 1

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 97.500                      12.973.402        Επίπεδο 1 -                       12.478.085         Επίπεδο 1

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 22.540.152               38.936.946        Επίπεδο 1 22.519.526         38.855.716         Επίπεδο 1

Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 371.449                    -                       Επίπεδο 2 319.318             -                       Επίπεδο 2

Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 1.967.823                 -                       Επίπεδο 2 1.943.825          -                       Επίπεδο 2

Εύλογη αξία Εύλογη αξία

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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47. Επιµέτρηση των Εύλογων Αξιών 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει την ιεραρχία των εύλογων αξιών των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Οµίλου. 
  

 

 

 

Η εύλογη αξία των κτιρίων, οικοπέδων, καθώς και των µηχανηµάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και πλωτών µέσων του 

επιπέδου 3 επιµετρώνται στον Όµιλο και την Εταιρεία από ανεξάρτητους εκτιµητές. Η ηµεροµηνία της τελευταίας 

αναπροσαρµογής ήταν η 31 ∆εκεµβρίου 2018. Οι αποτιµήσεις που διενεργήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιµητή βασίζονταν  

στις αγοραίες τιµές, µε σηµαντικές προσαρµογές όσον αφορά τη φύση, την τοποθεσία και  την κατάσταση του εκάστοτε 

ακινήτου. Σηµαντικές και µεµονωµένες αυξήσεις (µειώσεις) στις αγοραίες τιµές θα συνέβαλε σε σηµαντικά 

αυξηµένη/(µειωµένη) εύλογη αξία. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εξέτασε τις τρέχουσες συνθήκες που δηµιουργούνται από τις  εξελίξεις στην 

ελληνική οικονοµία και προέβη στους κατάλληλους λογιστικούς χειρισµούς για την ορθή απεικόνιση των ενσώµατων 

περιουσιακών στοιχείων της 31.12.2019 (Σηµείωση 19). 

 

Η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης του επιπέδου 2 καθορίζεται µε την χρησιµοποίηση 

τεχνικών µεθόδων όπως η προεξόφληση των µελλοντικών µισθώσεων µε τα κατάλληλα επιτόκια αγορά (Σηµείωση 

20,40). 

 

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του επιπέδου 3 επιµετρείται στον Όµιλο και την Εταιρεία από ανεξάρτητους  

εκτιµητές. Εντός της χρήσης πραγµατοποιήθηκε αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία τους  βάση τις συνθήκες αγοράς  

(Σηµείωση 21). 

 

 H τελευταία αναπροσαρµογή πραγµατοποιήθηκε βάσει των συνθηκών της  αγοράς  κατά την 31.12.2019 στην εύλογη 

αξία τους. Σηµαντικές και µεµονωµένες αυξήσεις (µειώσεις) στην εκτιµώµενη τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο θα συνέβαλαν 

σε σηµαντικά αυξηµένη/(µειωµένη) εύλογη αξία. 

 

Ο µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος δανεισµός του επιπέδου 2 αξιολογείται από τον Όµιλο και την Εταιρεία µε 

βάση διάφορες παραµέτρους όπως επιτόκια, ειδικούς παράγοντες κινδύνου της χώρας, τρέχουσες τιµές κατά την 

ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Για τον µακροπρόθεσµο δανεισµό χρησιµοποιούνται αξίες που 

καθορίζονται από την αγορά σε συνδυασµό µε την χρησιµοποίηση  τεχνικών µεθόδων για τον προσδιορισµό της εύλογης 

αξίας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, όπως η προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών µε 

τα κατάλληλα επιτόκια της αγοράς (Σηµείωση 14,36). 

 

Τα βιολογικά αποθέµατα αξιολογούνται από τον Όµιλο και την Εταιρεία ως εξής: (i) Ζωντανά ψάρια (ώριµα) 

επιµετρώνται στην καθαρή αγοραία αξία. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν αναγνωρισµένες χρηµατιστηριακές αγορές για την 

πώληση των ψαριών της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, η υποχρέωση της αποτίµησης των ψαριών αυτών σύµφωνα µε 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΣΗ ΣΗΜ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3

Ποσό Ποσό

Κτίρια,Οικόπεδα,Μηχανήµατα,Τεχνικές Εγκατστάσεις και πλωτά 19 31-∆εκ-18 72.360.714 71.034.431 - - √

Περιουσιακά Στοιχεία µε ∆ικαίωµα Χρήσης 20 31-∆εκ-19 2.163.123 2.103.138 - √ -

Επενδύσεις σε Ακίνητα 21 31-∆εκ-19 3.335.569 3.335.569 - - √

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία µη κυκλοφορούν 28 31-∆εκ-19 0 0 - - √

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούν 28 31-∆εκ-19 136.065.682 128.111.836 - √ -

∆εσµευµένα ταµειακά διαθέσιµα 33 31-∆εκ-19 4.231.186 4.231.186 √ - -

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 34 31-∆εκ-19 25.533.142 24.450.171 √ - -

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΣΗ 

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 36 31-∆εκ-19 131.107.910 131.107.910 - √ -

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 36 31-∆εκ-19 97.500 0 - √ -

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 36 31-∆εκ-19 22.540.152 22.519.526 - √ -

Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 40 31-∆εκ-19 1.967.823 1.943.825 - √

Βαρχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 40 31-∆εκ-19 371.449 319.318 √
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το ∆ΛΠ 41 και το ∆ΠΧΑ 13 οδηγεί  στην δηµιουργία µιας εκτιµώµενης εύλογης αξίας των ψαριών σε µια υποθετική 

αγορά και βάση την Ιεραρχία της εύλογης αξίας Επιπέδου 2. (ii) Ανώριµα ψάρια, τα οποία αξιολογούνται σε Επίπεδο 3 

καθώς η βιοµάζα αποτιµάται στην εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης βάσει των µελλοντικών ταµειακών ροών, 

συµπεριλαµβανοµένου ενός µέρους από τα µικτά κέρδη κατά την προβλεπόµενη περίοδο αλίευσης. 

 

Εάν υποτεθεί ότι όλα τα ψάρια τον ∆εκέµβριο του 2019 ήταν σε µέγεθος αλίευσης µια µεταβολή στην τιµή του +/(-) 5% 

ανά κιλό βάρους θα µετέβαλε την αποτίµηση θετικά/(αρνητικά) κατά ελάχιστο € 9,1 εκ /€ (9,1) εκ. και µία µεταβολή του 

προεξοφλητικού επιτοκίου κατά +/(-) 1% θα µετέβαλε την αποτίµηση αρνητικά/(θετικά) κατά ελάχιστο € (0,3) εκ/€ 0,3 

εκ. (Σηµείωση 28). 

 

 

Η αποτίµηση απεικονίζει την αναµενόµενη ποιότητα ταξινόµησης και κατανοµής µεγέθους. Οι γεννήτορες αποτιµούνται 

στο κόστος κτήσης µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Η αποτίµηση πραγµατοποιείται για κάθε επιχειρηµατική µονάδα και 

βασίζεται στη βιοµάζα µέσα στην θάλασσα για κάθε χώρο του θαλασσινού νερού καθώς και την εκτιµώµενη αγοραία 

τιµή σε κάθε αγορά όπως προκύπτει από την εξέλιξη των συµβάσεων όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και από 

τις τρέχουσες τιµές spot (Σηµείωση 28). 

48. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 

1. Έγκριση διάσπασης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε απόσχιση κλάδου και σύσταση νέας Εταιρείας 

  

  
Εντός του Μαρτίου του 2020 ολοκληρώθηκε η διάσπαση της Εταιρείας  δι΄ απόσχισης του Κλάδου παραγωγής γόνους 

και ιχθύων Β. Εύβοιας µε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας κατά 100% θυγατρικής, µε την 

επωνυµία  «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 

διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε», µε ΓΕΜΗ 153052801000 , σύµφωνα µε το 

άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 προς το σκοπό της υλοποίησης της 

συµφωνηθείσας συναλλαγής και των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί δυνάµει της υπ'αρίθµ. πρωτ. Μ 9110/15.2.2019 

Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού για την ολοκλήρωση εξαγοράς των µετοχών των εταιρειών 

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και ΜDC Industry Holding 

Company L.L.C., µετόχων της εταιρείας Αndromeda Seafood Limited. 

 

 2. Πώληση της, κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας "Ιχθυοκαλλιέργειες Βόρειας Εύβοιας", στην εταιρεία 

Philosofish (πρώην Μπιτσάκος) έναντι € 22,6 εκ.  

Στις 21/4/2020 ολοκληρώθηκε η πώληση και µεταβίβαση του 100% των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ στην PHILOSOFISH Α.Ε (πρώην ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.) . Το τελικό 

τίµηµα της πώλησης του συνόλου των 25.622.993 µετοχών διαµορφώθηκε στο ποσό των €22.596.119 λαµβανοµένου 

υπόψη του αρχικού ποσού του τιµήµατος των €25.500.000 και της αποµείωσης του αρχικού τιµήµατος 

κατά  €2.903.880,86 λόγω αναπροσαρµογής της αξίας της βιοµάζας ιχθυοπληθυσµού, σύµφωνα µε τους όρους της από 

2/8/2019 σύµβασης. 

3. Ενέργειες της Εταιρείας και Ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης 

Στις 17.12.2019 υπεβλήθη, σύµφωνα µε το Ν. 3461/2006, ∆ηµόσια Πρόταση από την  «ANDROMEDA SEAFOOD 

SOCIEDAD LIMITADA», η οποία είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου Ανδροµέδα για την απόκτηση του συνόλου των 

κοινών ονοµαστικών, άυλων µετά ψήφου µετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε κατά την 27.11.2019 

(ηµεροµηνία κατά την οποία ο κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της ∆ηµόσιας Πρότασης), ήτοι 75.447.653 µετοχές 

της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 25,66% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των 

δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. 
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Η «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA», όρισε ανεξάρτητο αποτιµητή για τον προσδιορισµό του 

εύλογου και του του δίκαιου ανταλλάγµατος σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόµου, και η οποία 

δηµοσιοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόµου.  

 

Eν συνεχεία και σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 24 Απριλίου 2020, η ∆ηµόσια αποδοχή που 

είχε ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου, έληξε στις 22 Απριλίου 2020 όπου η «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD 

LIMITADA» απέκτησε εξωχρηµατηστηριακά συνολικά 61.257.598 µετοχές αντιπροσωπεύοντας το 20,83% του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό της σε 95,59% του συνολικού καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

Εν συνεχεία στις 27.05.2020 το ∆.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από 30.04.2020 έγγραφο αίτηµα της 

«ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA», σχετικά µε το δικαίωµα εξαγοράς των 12.384.984 υπολοίπων 

των µετοχών της ΝΗΡΕΥΣ έναντι € 0,23 τις οποίες µετοχές δεν απέκτησε µέσω της υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης, 

αυξάνοντας το ποσοστό της, στην συνέχεια, στο 100% στις 18.06.2020. 

 

Η ηµεροµηνία παύσης της διαπραγµάτευσης των Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 12.06.2020 ενώ στις 

22.06.2020 και σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της από 19 Ιουνίου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία 

υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηµα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονοµαστικών, άυλων, µετά ψήφου 

µετοχών της, ήτοι µετοχών 294.016.812, ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστης από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 

13.7.2020 αποφάσισε τη διαγραφή των µετοχών της εταιρείας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, σύµφωνα µε το άρθρο 17, 

παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήµατος της Εταιρείας. 

 

Επιπροσθέτως σηµειώνεται ότι  η «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» σχεδιάζει την ενοποίηση και 

τον εξορθολογισµό ως φυσική απόρροια της συγχώνευσης των ΝΗΡΕΑ, ΣΕΛΟΝΤΑ και Καλλιέργειες Υδρόβιων 

Οργανισµών Α.Ε.  

 

4.Καταιγίδα «Γκλόρια» πλήττει την Ισπανική Θυγατρική Predomar τον Ιανουάριο 2020 

 

Tον Ιανουάριο του 2020 συνέβη βιβλική καταστροφή από την καταιγίδα «Γκλόρια», µε καταστροφικές συνέπειες 

καταστρέφοντας εκτάσεις από τις πληµµύρες. 

 

Η επίδραση από το παραπάνω γεγονός ήταν η καταστροφή περίπου 1.000-1.100 τόνων ψαριών αντιπροσωπεύοντας 

περίπου το 60% των ψαριών που είχε η Ισπανική θυγατρική, την Predomar, στις εγκαταστάσεις της στον εξωτερικό 

συνεργάτη επεξεργασίας ψαριών (φασόν). Η παραπάνω απώλεια δεν έχει σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα της 

θυγατρικής εταιρείας και του Οµίλου δεδοµένου ότι η ζηµία καλύπτεται επαρκώς από ασφαλιστήρια συµβόλαια 

ιχθυοπληθυσµού. 

 

5. Παγκόσµιας πανδηµίας Covid-19  

 

Στις αρχές του 2020, η ραγδαία εξάπλωση της αναπνευστικής πανδηµίας που προκλήθηκε από τον κορονοϊό (Covid-19) 

επέφερε αρνητικές οικονοµικές συνέπειες σε όλο τον κόσµο και στην Ελλάδα. 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 από τις αρχές του έτους 2020,  έχει οδηγήσει σε 

αυξηµένους ταξιδιωτικούς περιορισµούς, ενώ έχει προκαλέσει διατάραξη και διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.  
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Αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των θυγατρικών της, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 

από την επιδηµία και ο Όµιλος 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. 

 

Οι πωλήσεις εντός του πρώτου εξαµήνου του 2020 σηµείωσαν µείωση της τάξεως του 15% σε σχέση µε τις αναµενόµενες 

. Η αρνητική εξέλιξη των πωλήσεων οφείλεται στο ότι όλες οι αγορές έκλεισαν τον κλάδο της εστίασης σε συνθήκες 

«lockdown». Παρόλο που το λιανικό εµπόριο παρουσίασε αύξηση, η αύξηση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αντισταθµίσει 

τη µείωση στην χονδρική πώληση. 

 

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 του Οµίλου αλλά η ∆ιοίκηση 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, 

όπως αναφέρεται και στη Σηµείωση 2.2. Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του «lockdown» αποπλήρωσε ποσό µέρους 

δανείου 20 εκ. το οποίο επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της Εταιρείας για την εκπλήρωσει των υποχρώσεων της. 

 

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2019, τα οποία να 

αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

 

 

Κορωπί, 29 Ιουλίου 2020 
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