ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 13946456000, (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τηλ: 2265041840

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 (ΦΕΚ Α91/30.04.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση
σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και
άλλες διατάξεις» και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου Αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
• Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

3

• Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

4

• Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
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1. Εισαγωγικό Σημείωμα
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ:
1. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Σπυρίδων Απ. Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Άλκης – Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με
την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (εφεξής η «Εταιρία») δηλώνουμε και
βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:

α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και επισυνάπτονται ακολούθως, απεικονίζουν κατά
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της ως άνω
περιόδου της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως
σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007, και

β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επισυνάπτεται παρακάτω, απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.

Γαλαξίδι, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
Α.Δ.Τ. Α028617

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Το Μέλος του Δ.Σ.

Σπυρίδων Απ. Γιαννουλάτος
Α.Δ.Τ. ΑΒ995644

Άλκης – Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης
Α.Δ.Τ. Χ531834
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
επί των Οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017

Κυρίες / Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του κ.ν.2190/1920, του άρθρου 5 του Ν.3556/2007, τις σχετικές
διευκρινιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας
υποβάλλουμε την παρούσα ενοποιημένη Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εφεξής
καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες εξαμηνιαίες Οικονομικές
Καταστάσεις του πρώτου εξάμηνου της τρέχουσας χρήσης (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017).
Η χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 ήταν η εικοστή ένατη για την Εταιρία κατά την οποία καταρτίστηκαν
Οικονομικές Καταστάσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις αυτές, όπως και εκείνες της προηγούμενης χρήσης έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο σύντομο πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές
ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες
τις σχετικές αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη
ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρία»).
Παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε μη ενοποιημένο επίπεδο, για
την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
περιγραφή των σημαντικότερων γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής
χρήσεως και την επίδραση αυτών στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών
που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρίας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων καθώς και παράθεση στοιχείων
και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής
χρήσεως.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Γενική Ανασκόπηση Ομίλου και Εταιρίας
Ο Όμιλος και η Εταιρία δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, πιο συγκεκριμένα στην
παραγωγή γόνου, παραγωγή – πάχυνση και διάθεση ιχθύων και εμπορία νωπού ετοίμου προϊόντος στην εσωτερική
και διεθνή αγορά. Η Εταιρία τον Οκτώβριο του 2016 συμπλήρωσε 29 χρόνια παρουσίας στον κλάδο και σήμερα είναι
ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα του κλάδου στην Ελλάδα, με ένα σύγχρονο καθετοποιημένο σχήμα
επιχειρηματικής εκμετάλλευσης επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας.
Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 30.06.2017 είναι οι
ακόλουθες:
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΔΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΣΧΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ‐ (ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ)

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ

ΕΛΛΑΔΑ ‐ (ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ

ΦΩΚΙΔΑΣ)

ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.

ΙΤΑΛΙΑ ‐ (ΡΩΜΗ)

Μητρική

100% (άμεση)
50% (άμεση)

Ολική
ενοποίηση
Ολική

Μητρική
Θυγατρική

ενοποίηση
Καθαρής θέσης

Συνδεδεμένη

Η ενσωμάτωσή τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έγινε βάσει τους ισολογισμούς των στις
30.06.2017. Οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις δεν αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ή
του ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της 30.06.2017 της Εταιρίας.
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Ο Όμιλος διαθέτει επτά πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δελφών Φωκίδας και μια
στη θέση «Λιμανάκι» του ν. Βοιωτίας, δύο ιχθυογεννητικούς σταθμούς στο Γαλαξίδι και στη Δεσφίνα και ένα σύγχρονο
συσκευαστήριο στο Γαλαξίδι με δυναμικότητα 9χιλ. τόνων ετησίως. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα νωπών
ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κλπ) του Ομίλου ανέρχεται σε 8.961 τόνους ετησίως και η
δε παραγωγική δυναμικότητα ιχθυδίων ανέρχεται σε 47εκατ. ιχθύδια ανά έτος.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας δεν χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. Η Εταιρία διακρίνεται
για την άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος και του γόνου. Το τελικό προϊόν εξάγεται κατά περίπου 97,73% στο
εξωτερικό, κυρίως στην Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Η.Π.Α., το δε υπόλοιπο
διατίθεται στην Ελληνική αγορά. Οι κύριοι πελάτες της εταιρίας είναι μεγάλοι επώνυμοι χονδρέμποροι του
εξωτερικού, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρά δίκτυα διανομής στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του
πελατολογίου της εταιρίας. Ο γόνος (ιχθύδια τσιπούρας και λαβρακιού) διατίθεται τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και
στην αγορά του εξωτερικού. Οι πωλήσεις του είναι προς το παρόν περιορισμένες, λόγω ότι το μεγαλύτερο μέρος της
παραγωγής του χρησιμοποιείται από την εταιρία προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της.
Εκτός της παραγωγής τσιπούρας και λαυρακιού, η Εταιρία ερευνά και αναπτύσσει και άλλα είδη όπως: φαγκρί, μυτάκι
και κρανιό. Το 2007 ξεκίνησε μια καινοτόμο προσπάθεια για την βιολογική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού, της
οποίας οι πωλήσεις ξεκίνησαν στο τέλος του 2008 και έκτοτε παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Η Εταιρία επενδύει
συνεχώς στην ανάπτυξη των ειδών αυτών τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε έρευνα, μέχρι τις 30.06.2017 έχει επενδύσει
σε πάγιο εξοπλισμό ευρώ 955,65 χιλ. Οι πωλήσεις των βιολογικών προϊόντων συμβάλλουν στην αύξηση της
κερδοφορίας της Εταιρίας καθότι οι τιμές πώλησης αυτών των προϊόντων είναι σημαντικά υψηλότερες των
αντίστοιχων μη οργανικών προϊόντων.
Ο Όμιλος και η Εταιρία, σε συνεργασία με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια καθώς και ερευνητικά κέντρα, μέσω
κοινοτικών και κρατικών επιδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και με ίδια συμμετοχή, κάνει έρευνες και επενδύσεις
στη βελτίωση του εξοπλισμού της καθώς και στην ανάπτυξη των τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης του
ιχθυοπληθυσμού της.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Ερευνών του Πανεπιστημίου
Wageningen στην Ολλανδία, η Εταιρία έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής για τη μεσογειακή τσιπούρα και
λαβράκι, με σκοπό τη γενετική βελτίωση του ιχθυοπληθυσμού σε σχέση τόσο με την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης
όσο και με τη διατήρηση του σχήματος των ψαριών. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 και η
πρώτη φάση του ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2017. Το κόστος της πρώτης φάσης του προγράμματος που
αφορούσε στην παροχή τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο Wageningen ανήλθε περίπου στις 115.000 ευρώ. Η
δεύτερη φάση του προγράμματος ξεκίνησε το Μάιο του 2017 και θα διαρκέσει για δέκα (10) έτη ενώ το κόστος
παροχής τεχνογνωσίας από το πανεπιστήμιο αναμένεται να ξεπεράσει τις 300.000 ευρώ. Επιπλέον του παραπάνω
κόστους, η Εταιρία έχει επενδύσει μόνο σε υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή του προγράμματος έως
30/06/2017 το ποσό των 95.000 ευρώ περίπου.
Παράλληλα, η Εταιρία από τον Οκτώβριο του 2016 έως και το Δεκέμβριο του 2018 συμμετέχει στο επιδοτούμενο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα «DIVERSIFY». Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση του βιολογικού και
κοινωνικο‐οικονομικού δυναμικού νέων/αναδυόμενων ειδών ψαριών για την επέκταση της ευρωπαϊκής
υδατοκαλλιέργειας. Η Εταιρία, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που είναι και ο
συντονιστής του προγράμματος αυτού, θα ασχοληθεί με την αναπαραγωγή του μαγιάτικου (Seriola dumerilli). Το ποσό
της επιδότησης που αναλογεί στην Εταιρία ανέρχεται στις 82.000 ευρώ περίπου. Η πρώτη δόση του έχει ήδη
καταβληθεί και ανέρχεται στις 10.000 ευρώ, ενώ η Εταιρία έχει δαπανήσει έως τις 30/06/2017 το ποσό των 28.000
ευρώ.
Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα, η Εταιρία από το Μάιο του 2017 και έως τον Απρίλιο του 2021, θα συμμετέχει
στο επίσης επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα «MedAID», του οποίου συντονιστές είναι από κοινού
το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο της Σαραγόσα ‐ Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Αγρονομικών
Μελετών (IAMZ‐CIHEAM) και το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (IRTA). Το πρόγραμμα αυτό
έχει σαν στόχο τη βελτίωση των τεχνικών επιδόσεων της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας. Το ποσό της επιδότησης
που αναλογεί στην Εταιρία ανέρχεται στις 107.000 ευρώ περίπου. Η πρώτη δόση του έχει ήδη καταβληθεί και
ανέρχεται στις 31.000 ευρώ, ενώ η Εταιρία έχει δαπανήσει έως τις 30/06/2017 το ποσό των 2.000 ευρώ.
Ο Όμιλος και η Εταιρία εφαρμόζουν πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Πρόκειται για φιλανθρωπικές
δράσεις που πραγματοποιούν εθελοντικά με σκοπό τη βοήθεια και στήριξη της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας καθώς
επίσης της ευαισθητοποίησής της σε περιβαλλοντικά θέματα, όπως ενδεικτικά: οικονομική και υλική υποστήριξη
τοπικών φορέων, σωματείων, συνδέσμων, κοινωνικών παντοπωλείων, δεντροφυτεύεις, καθαρισμός παραλιών και
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ανακύκλωση πρώτων υλών συσκευασίας (ξύλινες παλέτες, κιβώτια φελιζόλ, πλαστικό, μέταλλο). Κατά το πρώτο
εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης πραγματοποιήθηκαν χορηγίες ποσού ευρώ 127,76 χιλ.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν μέρος των επενδύσεων της Εταιρίας σε ιχθυοκλωβούς, δικτυοκλωβούς και λοιπό ‐
βοηθητικό τεχνολογικό εξοπλισμό πάχυνσης και ανάπτυξης των ιχθύων. Κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας
χρήσης den εισπράχθηκαν επιχορηγήσεις.
Στην προσπάθειά μας για επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρίας και του Ομίλου της, τόσο στην παραγωγή γόνου
όσο και στην πάχυνση ψαριών, κατά την υπό εξέταση περίοδο πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε ενσώματα πάγια
περιουσιακά στοιχεία για τον Όμιλο ύψους € 957,14 χιλ. και για την Εταιρία ύψους € 955,65 χιλ.
Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη των «Capital Controls» και τη δυσχερή θέση του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα, η
Εταιρία μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2016, δεν αντιμετώπισε ουσιαστικό
πρόβλημα στη χρησιμοποίηση μέρους των εγκεκριμένων ορίων των δυνατοτήτων του τραπεζικού της δανεισμού για
κεφάλαιο κίνησης. Βέβαια, σημειώνεται ότι οι ανάγκες αυτές κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ήταν
περιορισμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης, λόγω της ολοκλήρωσης εντός του Α’ Τριμήνου
2016 της επένδυσης της νέας πλωτής μονάδας που είχε ξεκινήσει από την χρήση 2014. Οι πραγματοποιηθείσες
δαπάνες αυτής της επένδυσης, σωρευτικά, ανήλθαν στο ποσό ευρώ 2,19 εκατ. περίπου.
Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα.
Στη χρήση 2016, η Εταιρία επέκτεινε (‐επέκταση θέσης εφαρμογής) το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:08 και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος
Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 22000:05, για την θέση «Ακρωτήριο Τράχηλος»
Δεσφίνας Φωκίδας (εγκαταστάσεις απορροφούμενης θυγατρικής της εταιρίας: “ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. ‐ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ”).
Επίσης, στην ίδια περίοδο, απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας των
Προϊόντων Τροφίμων, σύμφωνα με το Πρότυπο IFS ‐ FOOD:14, για την Συσκευασία – Επεξεργασία νωπών ιχθυηρών.
Επίσης, η Εταιρία, εντός του Α΄ εξαμήνου του 2017, απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φάρμας, σύμφωνα με το Πρότυπο GLOBALG.A.P., AQUACULTURE, IFA 5.0:15
(Αναγνώριση – Αποδοχή του Προτύπου FRIEND OF THE SEA ADD‐ON V.2:16), για την Παραγωγή Γόνου, Εκτροφή,
Συσκευασία και Πώληση νωπών ιχθυηρών.
Κατά την 30.06.2017 στον Όμιλο και στην Εταιρία απασχολούνταν συνολικά 301 και 297 υπάλληλοι αντίστοιχα, έναντι
254 υπάλληλων της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
Οι άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρίας έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτές που ανακοινώθηκαν στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας τις 31.12.2016. Έτσι, κατά τις 30.06.2017 η μητρική Εταιρία συμμετέχει
άμεσα κατά 50% στην συνδεδεμένη εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL SRL» με έδρα την Ρώμη Ιταλία, συμμετέχει άμεσα
κατά 65,875% στην εταιρία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.» με έδρα τη Δ.Ε. Γαλαξιδίου του
Δήμου Δελφών και συμμετέχει άμεσα κατά 100% στην εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με έδρα τη θέση «Ανεμοκάμπι», Γαλαξίδι Τ.Κ. 330 52.
Η μητρική Εταιρία ή/και οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει δεν κατέχουν μετοχές της «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, η θυγατρική εταιρία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ
πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους ευρώ 72.441,43. Οι ζημίες της περιόδου αυτής ανήλθαν σε ποσό ευρώ 2.121,80.
Η συγγενής εταιρία ASTIR INTERNATIONAL SRL, με έδρα την Ρώμη Ιταλία στην οποία η Εταιρία συμμετέχει κατά 50%,
δεν πραγματοποίησε πωλήσεις. Έτσι οι σωρευτικές ζημίες ανήλθαν στο ποσό € 1,3 εκατ.
Ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών Ενδο‐ομιλικών Συναλλαγών για την εταιρική χρήση 2015 της Εταιρίας υπεβλήθη
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών στις 20.4.2016. Για τη χρήση 2016 η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση υποβολής.
Για τη χρήση 2016, όπως και κατά τις προηγούμενες πέντε χρήσεις (2011 – 2015), η Εταιρία υπήχθη στον προαιρετικό
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του
Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2017.
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Στις 25.5.2017 η εταιρία «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ο «Προτείνων») υπέβαλε προαιρετική
Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας
ευρώ 0,37 η κάθε μία της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα η εταιρία (Προτείνων) ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που
ενεργεί συντονισμένα με αυτήν. Δηλαδή, υπέβαλε προαιρετική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση 2.976.171
μετοχών που αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 21,14% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και
των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αντάλλαγμα ποσό
ευρώ 0,70 ανά μετοχή.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 3 Ιουλίου 2017 ενέκρινε το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, σχετικά με την
προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τους μετόχους
της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006,
δυνάμει της υπ’ αρ. 789/3.7.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος
4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες
Προτάσεις».
Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 6 Ιουλίου 2017 και έληξε στις 3 Αυγούστου 2017. Κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 29 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας
συνολικά 15.726 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,11% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Παράλληλα, από την ημερομηνία της Προαιρετικής Δημόσιας
Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών
2.097.964 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 14,90% του συνολικού καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Επομένως, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα
Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 13.265.189 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,24% του συνολικού
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Έτσι, δεδομένου ότι ο Προτείνων εμπίπτει στο άρθρο 27 του Ν.3461/2006, στις 16.08.2017 υπέβαλλε αίτημα προς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός της τρίμηνης νόμιμης προθεσμίας από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, προκειμένου
να εκδοθεί απόφαση για τη μεταβίβαση στον Προτείνοντα όλων των υπόλοιπων Μετοχών που ο Προτείνων και τα
Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατέχουν, δηλαδή άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς μετά το τέλος της δημόσιας
πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.Ν.3461/2006, ήτοι συνολικά 811.171 κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά
ψήφου Μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 5,76% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Στις 18.09.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 6/796 απόφασή του
ενέκρινε την ανωτέρω αίτηση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006 και ορίστηκε η 3η Οκτωβρίου
2017 ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». Το
τίμημα ανά Μετοχή, για την απόκτηση των Μετοχών, μέσω του ανωτέρω δικαιώματος εξαγοράς, ανέρχεται σε ποσό
ευρώ 0,70 ανά Μετοχή και ισούται με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης. Η καταβολή του
τιμήματος και η μεταβίβαση των Μετοχών, συνέπεια της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του
Νόμου, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 1/644/22‐4‐2013 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρίας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και ο ίδιος και τα
Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών
της από το Χ.Α.
Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων –
Οικονομική Έκθεση της 30.06.2017 της Εταιρίας ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 2.225.612 μετοχές που αντιστοιχούν
σε ποσοστό 15,81% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Επομένως, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα της Δημόσιας Πρότασης που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, κατέχουν
συνολικά 13.325.801 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».
Το εγκεκριμένο Πληροφοριακό Δελτίο της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» είναι αναρτημένο τόσο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας όσο και στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επίσης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Αποτελέσματα και Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Η διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρίας στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης και των επιδόσεών
της, χρησιμοποιεί τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης που
καθιστούν αυτούς αποτελεσματικό σύστημα μέτρησης της απόδοσής της. Τα οικονομικά μεγέθη, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνεχείς δυσχερείς οικονομικές συνθήκες τόσο της παγκόσμιας όσο και της εγχώριας αγοράς, κρίνονται
ικανοποιητικά, έτσι για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν για τον Όμιλο στο ποσό των
€1.078,23 χιλ. έναντι κερδών €669,22 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2016 και για την Εταιρία σε € 1.081,1 χιλ., έναντι κερδών €
669,22 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
• Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν για τον
Όμιλο σε €1.945,68 χιλ. και για την Εταιρία σε € 1.936,7 χιλ.
Συμφωνία «Αποτελεσμάτων προ φόρων» με Ε.B.I.T.D.A.
Αποτελέσματα προ φόρων
Χρεωστικοί τόκοι
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Συναλλαγματικές διαφορές (έσοδα / έξοδα)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)
Αποσβέσεις περιόδου
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

ΟΜΙΛΟΣ
519.610,84
553.433,05
5.659,29
(469,66)
0,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
522.483,69
553.433,05
5.538,71
(355,69)
0,00

1.078.233,52
867.446,68

1.081.099,76
855.599,18

1.945.680,20

1.936.698,94

• Κύκλος Εργασιών – Πωλήσεις
Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας ανήλθαν σε € 24,72 εκατ. έναντι € 27,07 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του
2016, παρουσίασαν μείωση κατά 8,68%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των πωλήσεων στην αγορά της
Ισπανίας, Ελβετίας και Ιταλίας.
• Κόστος πωληθέντων – Μεικτά κέρδη
Το κόστος πωληθέντων τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία ανήλθε σε € 22,47 εκατ. έναντι € 25,26 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών το κόστος πωληθέντων παρουσίασε μείωση κατά
11,04% έναντι τις αντίστοιχης περιόδου 2016. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 προκύπτει αύξηση του
μικτού κέρδους από την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα για τον Όμιλο κατά €448,48 χιλ. και για την Εταιρία
κατά € 446,19 χιλ., ενώ ως ποσοστό έναντι του κύκλου εργασιών είναι μειωμένο κατά 2,4% τόσο για τον Όμιλο όσο και
για την Εταιρία.
• Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης για τον Όμιλο ανήλθαν σε € 866,73 χιλ. και για την Εταιρία σε € 863,68 χιλ. Ως ποσοστό επί των
πωλήσεων ανήλθαν σε 3,5% έναντι 3,1%, τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2016.
• Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία ανήλθαν σε € 424,9 χιλ. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων
ανήλθαν σε 1,7%, έναντι 1,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
• Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία ανήλθαν σε € 558,6 χιλ. Ως ποσοστό επί των
πωλήσεων ανήλθαν σε 2,3% έναντι 2,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
• Κέρδη / Ζημίες προ φόρων
Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο ανήλθαν σε € 519,6 χιλ. έναντι κερδών € 75,3 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016
και για την Εταιρία ανήλθαν σε € 522,5 χιλ. έναντι κερδών € 75,3 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα
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αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016 οφείλονται κυρίως στην ευνοϊκή
ανάπτυξη της παραγωγής.
• Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων‐ ROE
([Κέρδη Μετά Φόρων / ίδια Κεφάλαια]Χ100: Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρίας)
Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων για τον Όμιλο είναι 1,05% και για την Εταιρία είναι 1,07% έναντι 0,12% τόσο για
τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
• Απόδοση Ενεργητικού‐ROCE
([Κέρδη Μετά Φόρων /Σύνολο Ενεργητικού]Χ100: αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των συνολικών
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας)
Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού για τον Όμιλο είναι 0,32% και για την Εταιρία 0,33% έναντι 0,04% τόσο για τον Όμιλο
όσο και για την Εταιρία την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
• Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού
(Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού: Ο δείκτης αυτός εκτιμά την εντατικότητα με την οποία χρησιμοποιεί η Εταιρία τα
περιουσιακά της στοιχεία για να επιτύχει τους στόχους πωλήσεων της)
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού για τον Όμιλο ανήλθε σε 43,23% και για την Εταιρία σε 43,28% έναντι 49,07%
τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
• Ξένα προς Ίδια κεφάλαια
(Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια: Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας)
Ο λόγος ξένα προς ίδια κεφάλαια, τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία ανήλθε σε 2,25 έναντι 2,35 της
αντίστοιχης περιόδου 2016.
• Γενική Ρευστότητα
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της
Εταιρίας και δείχνει πόσες φορές η Εταιρία έχει την δυνατότητα να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της)
Ο δείκτης της γενικής ρευστότητας, τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία, ανήλθε σε 1,2 έναντι 1,3 της
αντίστοιχης περιόδου 2016.
• Ειδική Ρευστότητα
(Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Ο δείκτης αυτός επιτρέπει στην Εταιρία και στον εξωτερικό μελετητή να
εκτιμούν αν και κατά πόσο οι ληκτές υποχρεώσεις καλύπτονται, σε δεδομένη στιγμή, από τα διαθέσιμα)
Ο δείκτης της ειδικής ρευστότητας, για τον Όμιλο ανήλθε σε 0,06 και για την Εταιρία, ανήλθε σε 0,05 έναντι 0,05 τόσο
για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία την αντίστοιχης περίοδο 2016.
• Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων
([Αποθέματα / Κόστος Πωληθέντων] Χ 365: Ο αριθμοδείκτης αυτός επιτρέπει να δούμε πόσες φορές ανανεώθηκαν τα
αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη περίοδο)
Ο δείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία, ανήλθε σε 554
έναντι 489 της αντίστοιχης περιόδου του 2016.
• Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
([Κέρδη Μετά Φόρων / Πωλήσεις] Χ 100: Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα, μετά από φόρους,
ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)
Ο δείκτης του περιθωρίου καθαρού κέρδους για τον Όμιλο ανήλθε σε 0,75% και για την Εταιρία σε 0,76% έναντι 0,07%
τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία της αντίστοιχης περιόδου 2016.
• Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
([Κέρδη Μετά Φόρων / Ίδια Κεφάλαια] Χ 100: Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρίας)
Ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων για τον Όμιλο ανήλθε σε 1,05% και για την Εταιρία 1,06% έναντι 0,12%
τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία της αντίστοιχης περιόδου 2016.
• Αποδοτικότητα Ενεργητικού
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([Κέρδη Μετά Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού] Χ 100: Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των
συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας)
Ο δείκτης της αποδοτικότητας ενεργητικού για τον Όμιλο ανήλθε σε 0,32% και για την Εταιρία 0,33% έναντι 0,04%
τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία της αντίστοιχης περιόδου 2016 αντίστοιχα.
Ακολουθεί πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας για το Α’
Εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2017 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ & ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΟΜΙΛ ΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30.06.2017

Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία

11.153.979,80 19,5

Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

(%)

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2016

(%)

10.283.053,21 18,6

30.06.2017

(%)

11.074.280,30 19,4

30.06.2016

(%)

10.283.053,21 18,6

678.727,11

1,2

224.440,15

0,4

873.826,27

1,5

224.440,15

0,4

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

11.832.706,91

20,7

10.507.493,36

19,0

11.948.106,57

20,9

10.507.493,36

19,0

Αποθέματα

34.079.115,09 59,6

33.858.807,16 61,4

34.079.115,09 59,6

33.858.807,16 61,4

Πελάτες

5.987.324,61 10,5

7.071.093,54 12,8

5.987.291,91 10,5

7.071.093,54 12,8

Διαθέσιμα & Ισοδύναμα

1.989.920,05

3,5

1.702.181,25

3,1

1.847.721,14

3,2

1.702.181,25

3,1

Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.293.474,87

5,8

2.035.587,34

3,7

3.263.523,10

5,7

2.035.587,34

3,7

Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

45.349.834,62

79,3

44.667.669,29

81,0

45.177.651,24

79,1

44.667.669,29

81,0

ΣΥ ΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

57.182.541,53 100,0

55.175.162,65 100,0

57.125.757,81 100,0

55.175.162,65 100,0

17.614.163,93 30,8

16.454.783,21 29,8

17.592.794,89 30,8

16.454.783,21 29,8

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΙΑ ΚΑ Ι Υ ΠΟΧ ΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια (Καθαρή θέση)
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

800.000,00

1,4

1.960.000,00

3,6

800.000,00

1,4

1.960.000,00

3,6

2.704.267,42

4,7

3.571.849,14

6,5

2.650.705,89

4,6

3.571.849,14

6,5

3.504.267,42

6,1

5.531.849,14

10,0

3.450.705,89

6,0

5.531.849,14

10,0

Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές

12.468.445,15 21,8

12.359.134,92 22,4

12.546.386,97 21,9

12.359.134,92 22,4

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

20.460.427,45 35,8

18.755.146,17 34,0

20.460.427,45 35,8

18.755.146,17 34,0

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.135.237,58

5,5

2.074.249,21

3,8

3.075.442,61

5,4

2.074.249,21

3,8

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

36.064.110,18

63,1

33.188.530,30

60,2

36.082.257,03

63,2

33.188.530,30

60,2

Σύνολο Υποχρεώσεων

39.568.377,60

69,2

38.720.379,44

70,2

39.532.962,92

69,2

38.720.379,44

70,2

ΣΥ ΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑ ΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ Υ ΠΟΧ ΡΕΩΣΕΩΝ

57.182.541,53 100,0

55.175.162,65 100,0

57.125.757,81 100,0

55.175.162,65 100,0

ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗ Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ (ΚΑΤΑ Λ ΕΙΤΟΥ ΡΓΙΑ)
ΟΜΙΛ ΟΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.1 -

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1 -

30.06.2017

(%)

1.1 -

30.06.2016

(%)

1.1 -

30.06.2017

(%)

30.06.2016

(%)

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

24.722.851,08 100,0

27.072.048,12 100,0

24.722.851,08 100,0

27.072.048,12 100,0

Κόστος Πωληθέντων

22.465.631,64

90,9

25.263.310,54

93,3

22.467.927,63

90,9

25.263.310,54

93,3

Μικτά Κέρδη απ ό π αραγωγική και
2.257.219,44

9,1

1.808.737,58

6,7

2.254.923,45

9,1

1.808.737,58

6,7

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

εμπ ορική δραστηριότητα

-866.734,59

-3,5

-852.662,96

-3,1

-863.682,98

-3,5

-852.662,96

-3,1

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

-424.852,10

-1,7

-361.463,82

-1,3

-424.852,10

-1,7

-361.463,82

-1,3

Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά)

112.600,77

0,5

74.605,60

0,3

114.711,39

0,5

74.605,60

0,3

-558.622,68

-2,3

-593.926,56

-2,2

-558.616,07

-2,3

-593.926,56

-2,2

1.078.233,52

4,4

669.216,40

2,5

1.081.099,76

4,4

669.216,40

2,5

1.945.680,20

7,9

1.421.145,75

5,2

1.936.698,94

7,8

1.421.145,75

5,2
0,0

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Αναλογία κερδών από συγγενή εταιρία
αποτιμώμενη με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Κέρδη π ρο φόρων
Φόροι & Προβλέψεις φόρων

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

519.610,84

2,1

75.289,84

0,3

522.483,69

2,1

75.289,84

0,3

-333.828,78

-1,4

-55.977,17

-0,2

-334.579,83

-1,4

-55.977,17

-0,2

Κέρδη μετά φόρων

185.782,06

0,8

19.312,67

0,1

187.903,86

0,8

19.312,67

0,1

Καθαρά κέρδη μετά δικ. Μειοψηφίας

185.782,06

0,8

19.312,67

0,1

187.903,86

0,8

19.312,67

0,1

Κέρδη ανά μετοχή

0,0132

0,0014

0,0133

0,0014

ΒΑΣΙΚΟΙ Α ΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΟΜΙΛ ΟΣ
ROE (Κ.Κ. / Ι.Κ.)

ΕΤΑΙΡΙΑ

2017

2016

2017

2016

1,05%

0,12%

1,07%

0,12%

ROCE (Κ.Κ. / Σ.Ε.)

0,32%

0,04%

0,33%

0,04%

Κυκλοφ. Ταχύτητα Ενεργητικού (Πωλ./Εν.)

43,23%

49,07%

43,28%

49,07%

Ξένα π ρος Ίδια Κεφάλαια

2,25

2,35

2,25

2,35

Γενική Ρευστότητα (Κυκλ.Ενερ./Β.Υ .)

1,26

1,35

1,25

1,35

Ειδική Ρευστότητα (Διαθ./Β.Υ .)

0,06

0,05

0,05

0,05

Κυκλοφ. Ταχύτητα Αποθ. ((Απ./ΚΠ) * 365)

554

489

553,63

489,19

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

0,75

0,07

0,76

0,07
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως και η επίδραση
αυτών στις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την ενδιάμεση περίοδο από 01.01.2017 έως 30.06.2017 παραθέτουμε τα παρακάτω σημαντικά γεγονότα των
οποίων η επίδραση στις εξαμηνιαίες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2017 της
Εταιρίας δεν είναι σημαντική, ήτοι:
• Η 29η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 27.6.2017, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τη μη διανομή
μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας από τα κέρδη της Χρήσεως 2016 με πρόθεση τα μη διανεμόμενα κέρδη να
χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Ο ΚΛΑΔΟΣ – προβλήματα κλάδου – πιθανοί μελλοντικοί κίνδυνοι ‐ προοπτικές
Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγικούς και εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής
οικονομίας στον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί μεταξύ άλλων τη βιώσιμη λύση στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε
νωπά ψάρια. Τα προϊόντα της βρίσκονται σταθερά στις πρώτες θέσεις των εξαγωγών της χώρας μας.
Η συνεχής αύξηση της ζήτησης των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, τα προηγούμενα χρόνια, συνέτειναν στην αύξηση
της παραγωγής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ανταγωνίστριες χώρες, ιδιαίτερα στην Ισπανία και πολύ περισσότερο
στην Τουρκία. Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις του κλάδου από επιχειρήσεις άλλων χωρών της
Μεσογείου και ιδιαίτερα της Τουρκίας, που αναδεικνύεται σταδιακά σε ισχυρό ανταγωνιστή λόγω του μειωμένου
κόστους παραγωγής και μεταφοράς καθώς και της διείσδυσης στις αγορές που δραστηριοποιούνται ήδη οι ελληνικές
επιχειρήσεις, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την τελική τιμή πώλησης ετοίμου προϊόντος.
Ωστόσο τα ελληνικά προϊόντα του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας εξακολουθούν να διαθέτουν δυναμική παρουσία
στις ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.
Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής
χρήσεως
Ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίθενται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (ενδεικτικά: μεταβολές
σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές πώλησης ιχθύων και αγοράς ιχθυοτροφών), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των αγορών και
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδρασή τους στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας.
Για την υπόλοιπη περίοδο της χρήσης 2017 αναμένεται σταθερότητα στις τιμές πώλησης ετοίμου προϊόντος με
πιθανότητα μικρής πτώσης κατά το τέταρτο τρίμηνο.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα χαμηλός δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
συναλλαγών της Εταιρίας είναι σε Ευρώ, οι συναλλαγές δε σε άλλα νομίσματα είναι σε δολάρια Η.Π.Α. και μικρής
αξίας.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστοδοτικό κίνδυνο που προέρχεται κυρίως από την ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης
υπολοίπων πελατών. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστοδοτικού κινδύνου μεριμνά με βάσει την ακολουθούμενη πολιτική
για την κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεών της σε μεγάλο αριθμό πελατών, ενώ oι χονδρικές πωλήσεις που
καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων, γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών και
χαρακτηρίζονται από σημαντική γεωγραφική διασπορά (κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πωλήσεις σε ιδιώτες
διενεργούνται τοις μετρητοίς.
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς και αξιολογείται από την Οικονομική
Διεύθυνση. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Το
μηχανογραφικό μας σύστημα ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των
λογαριασμών.
Το 72% του κύκλου εργασιών της περιόδου 1.1 – 30.06.2017 προέρχεται από δυο μεγάλους πελάτες. Η Διοίκηση της
Εταιρίας καταβάλλει προσπάθειες να μετριάσει μελλοντικά την ως άνω εξάρτηση και να διευρύνει όπως και κατά το
παρελθόν την πελατειακή βάση. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο σημαντικοί αυτοί πελάτες της Εταιρίας είναι
μεγάλες αξιόπιστες εταιρίες, οι οποίες συμβάλουν τόσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όσο και στην επάρκεια
και ασφάλεια των ταμειακών της εισροών.
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Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα. Στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει
από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με την Εταιρία. Για την ελαχιστοποίηση
αυτού του πιστωτικού κινδύνου συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και αποπληρώνει το
σύνολο των υποχρεώσεών της εντός συμβατικών πλαισίων. Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με
την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή
έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.
Με το υφιστάμενο τραπεζικό «Capital Control» που θεσμοθετήθηκε με την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου και
γενικά την δυσμενή κατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας, όλα τα ανωτέρω ενδέχεται να αλλάξουν.
Στο ενδεχόμενο αρνητικών τροποποιήσεων των όρων συνεργασίας με τα πιστωτικά ιδρύματα, ο περιορισμός των
χορηγήσεων ενδέχεται να είναι η πρώτη δυσμενής μεταβολή. Σύμφωνα με τα σημερινά οικονομικά στοιχεία της
Εταιρίας, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα δεν προκύπτουν άμεσες ανάγκες δανειακών κεφαλαίων.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων
Η Εταιρία δεν έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία και κατά συνέπεια τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές
εισροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η χρηματοδότηση της Εταιρίας
διαμορφώνεται σύμφωνα με ένα συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο
κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο ταμειακών ροών.
Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
Η Οικονομική Διεύθυνση διαμορφώνει τον δείκτη σταθερού ‐ κυμαινόμενου επιτοκίου του καθαρού δανεισμού
σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Πολιτική της
Εταιρίας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών
αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου κόστους
ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια
συνάπτονται με κυμαινόμενα επιτόκια. Τα μεσο‐μακροπρόθεσμα δάνεια συνάπτονται είτε με σταθερά είτε με
μεταβλητά επιτόκια. Στην παρούσα φάση όλα τα τραπεζικά δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας είναι με κυμαινόμενα
επιτόκια.
Κίνδυνος τιμών
Η μέση τιμή της αναλωθείσης στην παραγωγή ιχθυοτροφής, η οποία αποτελεί σημαντική δαπάνη, το 2016
παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 1,64% έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής του 2015. Το πρώτο εξάμηνο του 2017 η
μέση τιμή της αναλωθείσης στην παραγωγή ιχθυοτροφής αυξήθηκε κατά 0,2% και αναμένεται να παραμείνει σταθερή
κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης.
Κίνδυνος αποθεμάτων
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές
καταστροφές, θνησιμότητα, κλοπές κλπ, η Εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα π.χ. ασφάλιση,
φύλαξη κλπ για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
Η Εταιρία επί του ιχθυοπληθυσμού πάχυνσης έχει συστήσει δικαίωμα ενεχύρου υπέρ Τραπεζικών Ιδρυμάτων,
λεπτομέρειες του γεγονότος αυτού αναφέρονται στην σημείωση 3.37 «Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη – ενέχυρα –
υποθήκες» των Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2017.
Τραπεζική Αργία και «Capital Controls»
Τα «Capital Controls» αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα και τα αποτελέσματα των ελληνικών εξαγωγικών
επιχειρήσεων και την χρήση 2017 λόγω των διαδικαστικών δυσχερειών που υφίστανται στην εισαγωγή πρώτων υλών.
Επίσης μια ενδεχόμενη παράταση των «Capital Controls» θα δυσχεράνει επιπλέον τις χρηματικές συναλλαγές αυτών
προς ελληνικές και προς τράπεζες του εξωτερικού και κατά συνέπεια της Εταιρίας μας. Η Εταιρία μας όμως, διαθέτει
τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, στον οποίον οι πελάτες εξωτερικού εξοφλούν τις υποχρεώσεις
τους προς την Εταιρία, ώστε να μην επηρεάζονται οι συνήθης χρηματικές συναλλαγές της για την εξόφληση
υποχρεώσεών της προς προμηθευτές κλπ του εσωτερικού και ειδικότερα του εξωτερικού. Έτσι, υπό τις παρούσες
χρηματοοικονομικές συνθήκες, ουσιαστικά δεν αναμένεται να περιοριστεί ή να επηρεαστεί αρνητικά η κίνηση
κεφαλαίων και κατ’ επέκταση η εμπορική δραστηριότητα καθώς και η λειτουργία της Εταιρίας.
Περαιτέρω, λόγω του ότι σχεδόν το σύνολο των πελατών της Εταιρίας προέρχεται από τις χώρες της Ε.Ε. ο πιστωτικός
κίνδυνος από τα παραπάνω γεγονότα είναι ουσιαστικά αμελητέος.
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Προοπτικές και στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ομίλου και της Εταιρίας
Κυρίαρχο ρόλο στη θέσπιση στόχων για την πορεία και την εξέλιξη του Ομίλου και της Εταιρίας διαδραματίζουν οι
διεθνής και οι εγχώριες εκάστοτε οικονομικές συνθήκες, καθώς επίσης και οι παρεμβάσεις των τραπεζών στη
δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με κεφαλαιακή ενίσχυση (μετοχικό κεφάλαιο) από τους υπάρχοντες
μετόχους τους εξαιτίας της συνεχούς απομόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα.
Έτσι, η Διοίκηση προσπαθεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας καταβάλλοντας προσπάθειες μείωσης ή/και περικοπής
εξόδων ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματά του Ομίλου από ενδεχόμενες
δυσμενείς εξελίξεις στις δραστηριότητές του, χωρίς όμως να επιβαρυνθεί ο πρωταρχικός σκοπός του, δηλαδή η
βελτίωση των υπηρεσιών και η ποιότητα των προϊόντων του. Επίσης, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των
Τμημάτων και Υπηρεσιών του και αξιοποιεί τις υποδομές του ώστε με τις εξαγωγές των προϊόντων του να συντελέσει
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, κατά τα τελευταία έτη, δεν επηρέασε ουσιαστικά την εμπορική δραστηριότητα του
Ομίλου και της Εταιρίας, λόγω του εξαγωγικού τους χαρακτήρα.
Στο τελευταίο τετράμηνο του 2017, αναμένεται μικρή πτώση στις τιμές πώλησης ετοίμου προϊόντος με πιθανότητα
αύξησης των ποσοτικών πωλήσεων, με συνέπεια τα κέρδη προ φόρων να παρουσιάσουν μικρή πτώση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Μέλη Διοίκησης – Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι επταμελές. Η εκλογή του έγινε στις 27 Ιουνίου 2017 από την 29η Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, του ν.3016/2002 και τα
άρθρα 9 και 11 του καταστατικού της Εταιρίας. Η συγκρότησή του και η ανάθεση των καθηκόντων στα μέλη του
αποφασίσθηκε κατά την πρώτη συνεδρίασή του στις 27.06.2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους
κάτωθι κ.κ.:
Ονοματεπώνυμο
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
Σπυρίδωνας Απ. Γιαννουλάτος
Κωνσταντίνος Γ. Μαρδάκης
Γεώργιος Κ. Ιακωβόπουλος
Άλκης – Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης
Χριστίνα Δ. Τσιάρα
Ανθίπη Χ. Χιώτη

Θέση
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος

Ιδιότητα
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρίας πριν την εξάντληση της εξαετίας, δηλαδή από Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το έτος
2023. Από την εκλογή του έως την ημερομηνία σύνταξης των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων – Οικονομική Έκθεση της 30ης Ιουνίου 2017 δεν επήλθε καμία μεταβολή στην σύνθεσή του.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στις σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, όπως αυτά
ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, περιλαμβάνονται:
α) οι συναλλαγές της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από
1.1.2017 έως 30.06.2017 και οι οποίες επηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της
Εταιρίας κατά την εν λόγω περίοδο,
β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένου με αυτήν προσώπου που
περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη
χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά την περίοδο από 1.1.2017 έως 30.06.2017.
Στις ως άνω συναλλαγές ακολουθεί αναφορά η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το ποσό των συναλλαγών για την περίοδο από 1.1.2017 έως 30.6.2017,
β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της ενδιάμεσης περιόδου (30.6.2017),
γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με την Εταιρία, και
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δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής
θέσης της Εταιρίας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό
τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Έτσι, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα νομικά και φυσικά πρόσωπα, όπως αυτά
ορίζονται από το ΔΛΠ 24, για την περίοδο 1.1 – 30.06.2017 έχουν ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών – Έσοδα
Υπηρεσίες σε θυγατρική «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ» (1)
Αγαθά σε συγγενή εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL SRL» (2)
Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών – Έξοδα
Υπηρεσίες από θυγατρική «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ» (1)
Υπηρεσίες και αγαθά από λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά
την έννοια του IAS 24
Υπόλοιπα τέλους περιόδου που προέρχονται από
πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Από θυγατρική «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Μ. ΕΠΕ» (1)
Από συγγενή εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL SRL» (2)
Υποχρεώσεις
Σε θυγατρική «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ.
ΕΠΕ» (1)
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του IAS 24
Παροχές προς τη Διοίκηση & Στελέχη της Εταιρίας κατά
την έννοια του IAS 24
Αμοιβές και Ωφελήματα για μέλη Δ.Σ., εγκεκριμένες από
Γ.Σ.
Αμοιβές και Ωφελήματα για Διευθ. Στελέχη
Απαιτήσεις από μέλη Διοίκησης και Διευθυντικών
στελεχών
Απαιτήσεις από μέλη Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τη Διοίκηση & Στελέχη της Εταιρίας
κατά την έννοια του IAS 24
Αμοιβές και Ωφελήματα για μέλη Δ.Σ. εγκεκριμένες από
Γ.Σ.
Δάνεια μελών Δ.Σ. και Διευθ. Στελεχών(3)
Αμοιβές και Ωφελήματα για Διευθ. Στελέχη

ΟΜΙΛΟΣ
1.1 ‐
1.1 ‐
30.06.2017
30.06.2016

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1 ‐
1.1 ‐
30.06.2017
30.06.2016

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

89.827,37

0,00

47.246,56

31.698,24

47.246,56

31.698,24

30.06.2017

30.06.2016

0,00
1.740.226,20

0,00
6.632,93
30.06.2017
25.000,02
143.241,66
31.12.2016
0,00

30.06.2017

30.06.2016

0,00
1.732.726,20

0,00
1.740.226,20

0,00
1.732.726,20

0,00
16.038,49

91.687,37
6.632,93

0,00
16.038,49

30.06.2016
25.000,00
142.968,80
31.12.2015
6.085,06

31.12.2016

31.12.2015

14.708,21
1.610.000,00
10.355,07

19.209,48
1.000,000,00
10.292,77

30.06.2017
25.000,02
143.241,66
31.12.2016
0,00

30.06.2016
25.000,00
142.968,80
31.12.2015
6.085,06

31.12.2016

31.12.2015

14.708,21
1.610.000,00
10.355,07

19.209,48
1.000.000,00
10.278,67

(1) Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρίας με τη θυγατρική εταιρία έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα
οικονομικά στοιχεία του Ομίλου της περιόδου 1.1 – 30.06.2017 και αφορούν αγορές ή πωλήσεις, έσοδα ή έξοδα από παροχή υπηρεσιών.
(2) Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι πωλήσεις – έσοδα και οι απαιτήσεις της Εταιρίας με την συγγενή εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL SRL» αφορούν
έσοδα και απαιτήσεις από πώληση προϊόντων (ιχθύων) της Εταιρίας προς την συγγενή εταιρία.
(3) α)Η Εταιρία στις 13.6.2016, δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέδωσε, βάσει των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 και του
Ν.3156/2003, κοινό έγχαρτο ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση προς τα
διευθυντικά στελέχη Α. Παντελεημονίτου και Σ. Γιαννουλάτο. Το εν λόγω δάνειο χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών
της Εταιρίας για την κάλυψη των επενδυτικών της δαπανών, είναι διάρκειας 17 μηνών, άνευ εξασφαλίσεων με επιτόκιο 5,25%. β)Η Εταιρία στις
28.9.2016, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, έλαβε δάνειο από την Πρόεδρο & Δ/νουσα Σύμβουλο ποσό ευρώ 700 χιλ. προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι ταμειακές της υποχρεώσεις. Η διάρκεια εξόφλησης αυτής της βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης (δάνειο), προς το συνδεδεμένο
μέρος, της Εταιρίας έχει οριστεί για δώδεκα (12) μήνες άνευ εξασφαλίσεων με επιτόκιο 5,25%. Οι συμβάσεις αυτές εγκρίθηκαν από την Γενική
Συνέλευση των Μετόχων στις 28.06.2016 (άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920).
Οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν μεταβολές
των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη
χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας για το Α’ Εξάμηνο του 2017.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρίας κατά το δεύτερο εξάμηνο
2017
Κυρίαρχο ρόλο στη θέσπιση στόχων για την πορεία και την εξέλιξη του Ομίλου και της Εταιρίας διαδραματίζουν οι
διεθνής και οι εγχώριες εκάστοτε οικονομικές συνθήκες, καθώς επίσης και οι παρεμβάσεις των τραπεζών στη
δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με κεφαλαιακή ενίσχυση (μετοχικό κεφάλαιο) από τους υπάρχοντες
μετόχους τους εξαιτίας της συνεχούς απομόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα.
Έτσι, η Διοίκηση προσπαθεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας καταβάλλοντας προσπάθειες μείωσης ή/και περικοπής
εξόδων ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματά του Ομίλου από ενδεχόμενες
δυσμενείς εξελίξεις στις δραστηριότητές του, χωρίς όμως να επιβαρυνθεί ο πρωταρχικός σκοπός του, δηλαδή η
βελτίωση των υπηρεσιών και η ποιότητα των προϊόντων του. Επίσης, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των
Τμημάτων και Υπηρεσιών του και αξιοποιεί τις υποδομές του ώστε με τις εξαγωγές των προϊόντων του να συντελέσει
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, κατά τα τελευταία έτη, δεν επηρέασε ουσιαστικά την εμπορική δραστηριότητα του
Ομίλου και της Εταιρίας, λόγω του εξαγωγικού τους χαρακτήρα.
Στο τελευταίο τετράμηνο του 2017, αναμένεται μικρή πτώση στις τιμές πώλησης ετοίμου προϊόντος με πιθανότητα
αύξησης των ποσοτικών πωλήσεων, με συνέπεια τα κέρδη προ φόρων να παρουσιάσουν μικρή πτώση.
Δεδηλωμένη παραμένει η δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρίας στη συνεχή βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων, στην καθετοποίηση των δραστηριοτήτων, την επικέντρωση στο
ανθρώπινο δυναμικό και στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.
Γαλαξίδι, 28 Σεπτεμβρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ακριβές απόσπασμα εκ’ του Βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

________________________________________________________________________________________________________________
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017)
Σελίδα 15 από 60

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 13946456000, (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τηλ: 2265041840

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρία»
Α.Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρία» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Ιουνίου 2017 και τις
σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής
θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επεξηγηματικές
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση
και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση
ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση
της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως
προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρία» και των
θυγατρικών της, κατά την 30η Ιουνίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για την
περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης
από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Ι. Κοροβέσης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16071
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση
ταμειακών ροών)

Ενδιάμεσες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017,
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα «ΔΛΠ» / ΔΠΧΠ που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο
της «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 28 Σεπτεμβρίου 2017 και έχουν αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.gmf‐sa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της EXAE – XA.

Εκ’ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Οι παρακάτω Οικονομικές Καταστάσεις αναφέρονται σε στοιχεία της Εταιρίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, της
οποίας η τρέχουσα οικονομική χρήση λήγει στις 31.12.2017.

Τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ ή όπως αλλιώς αναφέρεται ανά οικονομική κατάσταση ή πίνακα, με γνώμονα την
επάρκεια της πληροφόρησης και των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας.
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2.1 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2017 (περίοδος 1.1 – 30.06.2017)
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

Σημείωση

Ποσά
κλειόμενης
περιόδου
30.06.2017

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά
Ποσά
κλειόμενης
προηγούμενης
περιόδου
χρήσεως
30.06.2017
31.12.2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

3.6

11.153.979,80

11.060.201,64

11.074.280,30

10.970.151,64

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

3.7

49.479,34

50.737,66

49.479,34

50.737,66

Υπεραξία επιχείρησης

3.8

539.599,33

539.599,33

99.761,59

99.761,59

Επενδύσεις σε θυγατρικές

3.9.1

0,00

0,00

635.000,00

635.000,00

Επενδύσεις σε συγγενής επιχειρήσεις

3.9.2

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπές Επενδύσεις

3.9.3

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

52.700,00

52.700,00

52.700,00

52.700,00

36.948,44

37.148,44

36.885,34

37.085,34

11.832.706,91

11.740.387,07

11.948.106,57

11.845.436,23

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

3.13.1

33.235.689,04

36.069.482,04

33.235.689,04

36.069.482,04

Λοιπά αποθέματα

3.13.2

843.426,05

1.033.325,84

843.426,05

1.033.325,84

5.987.324,61

5.148.625,68

5.987.291,91

5.148.592,98

Απαιτήσεις από πελάτες

3.10

Προκαταβολές

3.12

153.166,34

92.113,80

153.166,34

92.113,80

Λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων

3.11

3.105.250,18

2.226.980,48

3.075.298,41

2.209.625,62

3.26

35.058,35

26.114,03

35.058,35

26.114,03

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

3.14

Σύνολο ενεργητικού

1.989.920,05

3.203.162,49

1.847.721,14

2.938.817,39

45.349.834,62

47.799.804,36

45.177.651,24

47.518.071,70

57.182.541,53

59.540.191,43

57.125.757,81

59.363.507,93

5.208.253,20

5.208.253,20

5.208.253,20

5.208.253,20

296.035,21

296.035,21

296.035,21

296.035,21

4.728.463,12

4.400.120,94

4.728.463,12

4.400.120,94

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

3.15

Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά

3.16

Κέρδη (ζημίες) εις νέον
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων

7.381.412,40

7.523.972,52

7.360.043,36

7.500.481,68

17.614.163,93

17.428.381,87

17.592.794,89

17.404.891,03

0,00

0,00

0,00

0,00

17.614.163,93

17.428.381,87

17.592.794,89

17.404.891,03

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

3.20

800.000,00

900.000,00

800.000,00

900.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους κατά την
έξοδο από την υπηρεσία

3.21

1.155.861,44

1.544.055,58

1.133.543,66

1.518.272,79

3.22

517.756,27

510.530,84

516.512,52

509.387,90

Επιχορηγήσεις

3.23

993.649,71

1.077.163,73

993.649,71

1.077.163,73

Προβλέψεις

3.24

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

37.000,00

37.000,00

7.000,000

7.000,00

3.504.267,42

4.068.750,15

3.450.705,89

4.011.824,42

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

3.17

12.468.445,15

15.673.872,19

12.546.386,97

15.634.089,16

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

3.20

20.160.427,45

20.197.897,71

20.160.427,45

20.197.897,71

Βραχυπρόθεσμο μέρος Μακρ/μων δανείων

3.20

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Φόροι πληρωτέοι

3.18

2.004.195,30

840.319,24

1.958.003,10

809.567,47

Λοιπές υποχρεώσεις

3.19

1.131.042,28

1.030.970,28

1.117.439,51

1.005.238,14

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

36.064.110,18

38.043.059,41

36.082.257,03

37.946.792,48

Σύνολο υποχρεώσεων

39.568.377,60

42.111.809,56

39.532.962,92

41.958.616,90

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

57.182.541,53

59.540.191,43

57.125.757,81

59.363.507,93
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2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 30ης Ιουνίου 2017
(περίοδος 1.1 ‐ 30.06.2017))
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σημείωση
Πωλήσεις μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

Ποσά Τρέχουσας
Περιόδου
1.1. ‐30.06.2017

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά
Συγκρίσιμης
Περιόδου
1.1– 30.06.2016

Ποσά Τρέχουσας
Περιόδου
1.1. ‐30.06.2017

Ποσά
Συγκρίσιμης
Περιόδου
1.1– 30.06.2016

3.192.811,28

3.638.761,69

3.192.811,28

3.638.761,69

21.530,039,80

23.433.286,43

21.530,039,80

23.433.286,43

24.722.851,08

27.072.048,12

24.722.851,08

27.072.048,12

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

(2.833.793,00)

(6.511.330,73)

(2.833.793,00)

(6.511.330,73)

Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

(1.116.408,64)

(251.954,98)

(1.116.408,64)

(251.954,98)

Κόστος πωληθέντων μη βιολογικών στοιχείων

(2.982.642,49)

(3.579.600,68)

(2.982.642,49)

(3.579.600,68)

(15.532.787,51)

(14.920.424,15)

(15.535.083,50)

(14.920.424,15)

2.257.219,44

1.808.737,58

2.254.923,45

1.808.737,58

Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο πωλήσεων (Κύκλος Εργασιών)

3.25

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μεικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Λοιπά έσοδα

3.26

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα

3.26

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Αναλογία κερδών /(ζημιών) από συγγενή εταιρία αποτιμώμενη με την μέθοδο της
καθαρής θέσης

3.30
3.9.2

Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

3.31

Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή, μετά από φόρους (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)

3.32

166.062,02

123.185,19

166.062,02

123.185,19

(866.734,59)

(852.662,96)

(863.682,98)

(852.662,96)

(424.852,10)

(361.463,82)

(424.852,10)

(361.463,82)

(53.461,25)

(48.579,59)

(51.350,40)

(48.579,59)

1.078.233,52

669.216,40

1.081.099,76

669.216,40

(558.622,68)

(593.926,56)

(558,616,07)

(593.926,56)

0,00

0,00

0,00

0,00

519.610,84

75.289,84

522.483,69

75.289,84

(333.828,78)

(55.977,17)

(334.579,83)

(55.977,17)

185.782,06

19.312,67

187.903,86

19.312,67

185.782,06

19.312,67

187.903,86

19.312,67

0,0132

0,0014

0,0133

0,0014

1.945.680,20

1.421.145,75

1.936.698,94

1.421.145,75
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 30ης Ιουνίου 2017
(περίοδος 1.1 ‐ 30.06.2017)

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Κατάσταση συνολικών εσόδων
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους

Σημείωση

Τρέχουσα

Συγκρίσιμη

Τρέχουσα

Συγκρίσιμη

περίοδος

περίοδος

περίοδος

περίοδος

1.1‐30.06.2017

1.1‐30.06.2016

1.1‐30.06.2017

1.1‐30.06.2016

185.782,06

19.312,67

187.903,86

19.312,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Καθαρές λοιπές συνολικές (ζημίες)/έσοδα που δεν ανακατατάσσονται στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους
Λοιπές συνολικές (ζημίες)/έσοδα χρήσης, μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά (ζημίες)/έσοδα χρήσης, μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

0,00

185.782,06

19.312,67

187.903,86

19.312,67

185.782,06

19.612,67

187.903,86

19.612,67

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας

________________________________________________________________________________________________________________
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ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 13946456000, (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)
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2.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30ης Ιουνίου 2017
(περίοδος 1.1 ‐ 30.06.2017)

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο την 31.12.2015
Κέρδος / (Ζημία) περιόδου 1.1–30.06.2016
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου
1.1–30.06.2016, μετά από φόρους

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Ίδιες Μετοχές

Διαφορές
Αναπροσ/γής
περιουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

5.208.253,20

296.035,21

0,00

647.426,36

3.656.256,91

6.627.498,86

0,00

16.435.470,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.312,67

0,00

19.312,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.312,67

0,00

19.312,67

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες)
περιόδου 1.1‐30.06.2016, μετά από φόρους
Σχηματισμός αποθεματικών βάσει απόφασης
28ης Τ.Γ.Σ. του Ιουνίου 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

96.437,67

(96.437,67)

0,00

0,00

Υπόλοιπο την 30.06.2016

5.208.253,20

296.035,21

0,00

647.426,36

3.752.694,58

6.550.373,86

0,00

16.454.783,21

Υπόλοιπο την 31.12.2016

5.208.253,20

296.035,21

0,00

647.426,36

3.752.694,58

7.523.972,52

0,00

17.428.381,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.782,06

0,00

185.782,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.782,06

0,00

185.782,06

Κέρδος / (Ζημία) περιόδου 1.1–30.06.2017
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου
1.1–30.06.2017, μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες)
περιόδου 1.1‐30.06.2017, μετά από φόρους
Σχηματισμός αποθεματικών βάσει απόφασης
29ης Τ.Γ.Σ. του Ιουνίου 2017
Υπόλοιπο την 30.06.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

328.342,18

(328.342,18)

0,00

0,00

5.208.253,20

296.035,21

0,00

647.426,36

4.081.036,76

7.381.412,40

0,00

17.614.163,93

________________________________________________________________________________________________________________
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 13946456000, (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τηλ: 2265041840

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30ης Ιουνίου 2017
(περίοδος 1.1 ‐ 30.06.2017)

ΕΤΑΙΡΙΑ
Υπόλοιπο την 31.12.2015
Κέρδος / (Ζημία) περιόδου 1.1‐30.06.2016
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου
1.1‐30.06.2016, μετά από φόρους

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Ίδιες Μετοχές

Διαφορές
Αναπροσ/γής
περιουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

5.208.253,20

296.035,21

0,00

647.426,36

3.656.256,91

6.627.498,86

16.435.470,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.312,67

19.312,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.312,67

19.312,67

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες)
περιόδου 1.1‐30.06.2016, μετά από φόρους
Σχηματισμός αποθεματικών βάσει απόφασης
28ης Τ.Γ.Σ. του Ιουνίου 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

96.437,67

(96.437,67)

0,00

Υπόλοιπο την 30.06.2016

5.208.253,20

296.035,21

0,00

647.426,36

3.752.694,58

6.550.373,86

16.454.783,21

Υπόλοιπο την 31.12.2016

5.208.253,20

296.035,21

0,00

647.426,36

3.752.694,58

7.500.481,68

17.404.891,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.903,86

187.903,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.903,86

187.903,86

Κέρδος / (Ζημία) περιόδου 1.1‐30.06.2017
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) περιόδου
1.1‐30.06.2017, μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες)
περιόδου 1.1‐30.06.2017, μετά από φόρους
Σχηματισμός αποθεματικών βάσει απόφασης
29ης Τ.Γ.Σ. του Ιουνίου 2017
Υπόλοιπο την 30.06.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

328.342,18

(328.342,18)

0,00

5.208.253,20

296.035,21

0,00

647.426,36

4.081.036,76

7.360.043,36

17.592,794,89
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ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 13946456000, (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)
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2.4 Κατάστασης Ταμειακών Ροών

Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30ης Ιουνίου 2017
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

Ο Μ Ι Λ Ο Σ
Ποσά
Τρέχουσας
Περιόδου
1.1 –
30.06.2017

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Προβλέψεις & Απομειώσεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
Μείον:
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Δάνεια από / (προς) συνδεδεμένα μέρη
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων
παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα
& ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Ποσά
Τρέχουσας
Περιόδου
1.1 –
30.06.2016

Ποσά
Τρέχουσας
Περιόδου
1.1 –
30.06.2017

Ποσά
Τρέχουσας
Περιόδου
1.1 –
30.06.2016

519.610,84

72.289,84

522.483,69

72.289,84

867.446,68
(83.514,02)
40.029,76

751.929,35
(88.974,33)
38.828,56

855.599,18
(83.514,02)
39.928,95

751.929,35
(88.974,33)
38.828,56

(9.135,14)
558.622,68

16.747,86
593.926,56

(9.135,14)
558.616,07

16.747,86
593.926,56

3.023.692,79
(1.334.108,02)
(3.131.253,67)

6.337.221,39
(2.087.252,64)
(4.274.339,51)

3.023.692,79
(1.336.097,59)
(2.999.539,45)

6.337.221,39
(2.087.252,64)
(4.274.339,51)

(32.804,33)
(529.175,17)
0,00

0,00
(576.670,44)
0,00

(32.804,33)
(529.168,56)
0,00

0,00
(576.670,44)
0,00

(110.587,60)

786.706,64

10.061,59

786.706,64

(90.000,00)

800.000,00

(90.000,00)

800.000,00

(959.775,70)
355,69

(738.063,15)
880,79

(958.278,70)
355,69

(738.063,15)
880,79

(1.049.420,01)

(62.817,64)

(1.047.923,01)

(62.817,64)

1.047.499,16
(1.100.733,99)
0,00

0,00
(1.407.524,26)
679.059,65

1.047.499,16
(1.100.733,99)
0,00

0,00
(1.407.524,26)
679.059,65

(53.234,83)

(728.464,61)

(53.234,83)

(728.464,61)

(1.213.242,44)

121.059,67

(1.091.096,25)

121.059,67

3.203.162,50
1.989.920,05

1.581.121,58
1.702.181,25

2.938.817,39
1.847.721,14

1.581.121,58
1.702.181,25

Οι σημειώσεις στις σελίδες 26 έως και 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
παραπάνω Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
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3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
3.1 Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρία
Η εταιρία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», εφεξής «η Εταιρία», ιδρύθηκε με μορφή
ανώνυμης εταιρίας στις 23 Οκτωβρίου 1987 (ΦΕΚ 2614/23.10.87), είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό: 13946456000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12) και η διάρκειά της έχει
ορισθεί σε 99 έτη, ήτοι μέχρι την 22 Οκτωβρίου 2086. Η έδρα της καθώς επίσης τα γραφεία της είναι στη θέση
«Ανεμοκάμπι» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών του Νομού Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52.
Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
Α. Η δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, η εμπορία και η εξαγωγή ιχθύων και
σχετικών προϊόντων.
Β. Η παροχή τεχνικών συμβουλών και η σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών σε σχετικά θέματα.
Γ. Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό και η συμμετοχή σε τέτοιες επιχειρήσεις.
Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία της Πρωτογενούς Παραγωγής. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των
ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριμένα: στην παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθμούς, στην εκτροφή
ευρύαλων μεσογειακών ψαριών (παραγωγή – πάχυνση ιχθύων) και εμπορία – διάθεση ετοίμου προϊόντος (νωπών
ιχθύων και γόνου) στην εσωτερική καθώς και στη διεθνή αγορά. Κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003, ο κυρίως κωδικός
δραστηριότητάς της είναι ο 050.2 με τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Παρακάτω, στην σημείωση 3.2.2 «Δραστηριότητες
Εταιρίας και εταιριών του Ομίλου της», γίνεται αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρίας καθώς
επίσης και των εταιριών του Ομίλου της.
Η παραγωγική δραστηριότητά του Ομίλου της (πλωτοί ιχθυοκλωβοί) αναπτύσσεται στο Γαλαξίδι Φωκίδας στον όρμο
«Ανεμοκάμπι», στον όρμο «Ροζίκι» και στον όρμο «Ανδρομάχη», στην περιοχή «Βαθιά λιμάνια» στον Πάνορμο
Φωκίδας, στο Ακρωτήριο «Τράχυλος» στη Δεσφίνα Φωκίδας και στη θέση «Λιμανάκι» του Ν. Βοιωτίας.
Τα γραφεία της Εταιρίας, ο ιχθυογεννητικός σταθμός και η μονάδα προπάχυνσης βρίσκονται στη θέση «Ανεμοκάμπι»
το δε συσκευαστήριο στη θέση «Βακλάθρα» της κτηματικής περιφέρειας του Γαλαξιδίου επί οικοπέδων συνολικής
έκτασης 22 στρεμμάτων περίπου. Επίσης, η Εταιρία διαθέτει ιχθυογεννητικό σταθμό στη θέση «Ακρωτήριο
Τράχυλος» στη Δεσφίνα Φωκίδας επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 25,5 στρεμμάτων.
Οι πλωτές και χερσαίες παραγωγικές δραστηριότητες του Ομίλου, γεωγραφικά προσδιορίζονται εντός του Δήμου
Δελφών Φωκίδας και στο Κυριάκι (Ταρσός) Βοιωτίας. Έτσι, επιτυγχάνεται το βέλτιστο των οικονομιών κλίμακος λόγω
της γεωγραφικής θέσης του συνόλου των παραγωγικών μονάδων και των λοιπών εγκαταστάσεων του Ομίλου και της
Εταιρίας.
Οι μετοχές της μητρικής Εταιρίας (Κ.Ο.) είναι εισηγμένες στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Υπέρ Κλάδος ICB «Τρόφιμα & Ποτά» κωδ. 3500, Υπό Κλάδος ICB «Γεωργία & Αλιεία»
κωδ. 3573) με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΓΑΛΑΞ» και ISIN GRS442003000.
Η ιστοσελίδα της μητρικής Εταιρίας είναι: http://www.gmf‐sa.gr
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις – Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκαν, ομόφωνα, από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας στην από 28 Σεπτεμβρίου 2017 συνεδρίασή του.

3.2. Όμιλος «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
3.2.1 Δομή του Ομίλου «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
Η μητρική εταιρία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» στις 8.12.2016 εξαγόρασε το σύνολο των εταιρικών
μεριδίων της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με έδρα τη θέση
«Λιμανάκια», Κυριάκι (Ταρσός) Τ.Κ. 320 06 Καρυά Βοιωτίας. Έτσι, για τη χρήση 2016 συντάσσει και δημοσιεύει
ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στις οποίες ενσωματώνεται για πρώτη φορά η παραπάνω θυγατρική
εταιρία. Το γεγονός αυτό δεν επέφερε μεταβολή συνολικά άνω του 25% στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας.
Η άμεση ή/και έμμεση συμμετοχή και το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» στο κεφάλαιο άλλων εταιριών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Επιπλέον, στον πίνακα
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αυτόν αναφέρεται η μέθοδος ενοποίησης που εφαρμόσθηκε για κάθε εταιρία, πλέον της μητρικής, που
περιλαμβάνεται στις παρούσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η χώρα εγκατάστασης – έδρα των
εταιριών αυτών.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΔΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΣΧΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ‐ (ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ)

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ

ΕΛΛΑΔΑ ‐ (ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ

ΦΩΚΙΔΑΣ)

ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.

ΙΤΑΛΙΑ ‐ (ΡΩΜΗ)

Μητρική

100% (άμεση)
50% (άμεση)

Ολική
ενοποίηση
Ολική

Μητρική
Θυγατρική

ενοποίηση
Καθαρής θέσης

Συνδεδεμένη

Οι παραπάνω εταιρίες που συμμετέχει η «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» είναι μη εισηγμένες σε
Χρηματιστήριο. Οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις δεν αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ή
του ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της 30.06.2017 της Εταιρίας.
3.2.2 Δραστηριότητες Εταιρίας και εταιριών του Ομίλου της
Δραστηριότητες Εταιρίας
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της μητρικής Εταιρίας προέρχεται από την πώληση γόνου που παράγεται σε
ιχθυογεννητικούς σταθμούς και κυρίως από την πώληση έτοιμων προϊόντων (ιχθύων) που εκτρέφουν και
επεξεργάζονται. Τα προϊόντα αυτά αφορούν κυρίως στην τσιπούρα και το λαβράκι. Η παραγωγική διαδικασία
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α) Ιχθυογέννηση: αναπαράγεται και αναπτύσσεται ο γόνος μέχρι βάρους 100mg σε ειδικά διαμορφωμένες δεξαμενές
στις εγκαταστάσεις των ιχθυογεννητικών σταθμών της Εταιρίας. Ο παραγωγικός κύκλος αρχίζει από τους γεννήτορες
(μάνες), οι οποίοι γεννούν αβγά που εκκολάπτονται στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς του Ομίλου. Μετά την αρχική
εκκόλαψη των αβγών, τα ιχθύδια παραμένουν στις χερσαίες δεξαμενές για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από
120 έως 140 ημέρες. Στην αρχή εκτρέφονται με ζωντανές τροφές που καλλιεργεί ο Όμιλος, ενώ στη συνέχεια με
ειδικές τυποποιημένες τροφές τις οποίες προμηθεύεται από την ελληνική ή την παγκόσμια αγορά.
Η παραγωγική διαδικασία της ιχθυογέννησης διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια:
• Τμήμα γεννητόρων, όπου οι μάνες, κάτω από κατάλληλες συνθήκες φωτός και θερμοκρασίας, γεννούν αβγά, τα
οποία μεταφέρονται και εκκολάπτονται σε δεξαμενές των χερσαίων εγκαταστάσεων των ιχθυογεννητικών
σταθμών του Ομίλου.
• Τμήμα λαρβών, όπου εκκολάπτονται τα αβγά και γίνονται λάρβες (μικροσκοπικά ψάρια μήκους από 3 έως 4mm
και βάρους περίπου 100mg), οι οποίες εκτρέφονται με ζωντανή τροφή μέχρι να απογαλακτιστούν και να
συνηθίσουν την τυποποιημένη τροφή οπότε και μεταφέρονται στο τμήμα προπάχυνσης.
• Τμήμα ζωντανής τροφής, όπου γίνεται η καλλιέργεια ζωντανής τροφής: φυτοπλαγκτόν, ρότιφερς και αρτέμια
κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, με σκοπό τη διατροφή των λαρβών μέχρι τον απογαλακτισμό.
• Τμήμα προπάχυνσης, όπου γίνεται η τελική προετοιμασία των ιχθυδίων πριν από την μεταφορά τους στους
κλωβούς ανοιχτής θαλάσσης (ιχθυοκλωβούς) για την τελική πάχυνση των ψαριών (όταν το βάρος τους φτάσει τα 1
– 3gr). Στο τμήμα αυτό τα ιχθύδια αναπτύσσονται σε προστατευμένο περιβάλλον (θερμοκρασία, ποιότητα νερού)
που ευνοεί την ταχεία και ασφαλή ανάπτυξή τους, την πρόληψη ασθενειών και τη μείωση θνησιμότητας. Μετά
την επίτευξη του επιθυμητού μεγέθους, τα ιχθύδια μεταφέρονται στις πλωτές μονάδες πάχυνσης.
β) Πάχυνση: πρόκειται για το στάδιο εκτροφής των ιχθυδίων, όπου γίνεται εισαγωγή του γόνου ψαριών στις πλωτές
εγκαταστάσεις και η εκτροφή τους μέχρι να εξαλιευθούν. Στο στάδιο αυτό εκτρέφονται με τυποποιημένες τροφές
υψηλής θρεπτικής αξίας και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και βιταμίνες. Ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος
εκτροφής για να φτάσουν τα ψάρια σε εμπορεύσιμο μέγεθος (π.χ. μέσο βάρος 350gr) κυμαίνεται από 17 μέχρι και 21
μήνες, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και το είδος των ψαριών.
γ) Συσκευασία – Επεξεργασία: αφού εξαλιευθούν τα ψάρια από τις πλωτές μονάδες πάχυνσης, μεταφέρονται στις
χερσαίες εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου όπου διαλέγονται και ταξινομούνται ανά μέγεθος και στη συνέχεια
συσκευάζονται σε κιβώτια φελιζόλ επεξεργασμένα ή μη. Η επεξεργασία των ιχθύων αφορά μόνο την διαδικασία της
απεντέρωσης ή/ και της απολέπισης αυτών. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του νέου συσκευαστηρίου το
2006, στη θέση «Βακλάθρα» Γαλαξιδίου, οι δραστηριότητές επεκτάθηκαν περαιτέρω με τη διάθεση
φιλετοποιημένων προϊόντων ιχθύων.
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Η Εταιρία πέραν της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού ερευνά και αναπτύσσει και άλλα είδη ιχθύων όπως:
φαγκρί, μυτάκι, και κρανιό. Το 2007 ξεκίνησε μια καινοτόμο προσπάθεια για την βιολογική παραγωγή τσιπούρας και
λαβρακιού, οι πωλήσεις της οποίας ξεκίνησαν στο τέλος του 2008 και έκτοτε παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Ο
Όμιλος επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη των ειδών αυτών τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε έρευνα.
Δραστηριότητες εταιριών Ομίλου
Οι δραστηριότητες των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» που ενσωματώνονται στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας είναι οι εξής:
• Η θυγατρική εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ» με αντικείμενο εργασιών την ίδρυση,
ανέγερση, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας για την εκκόλαψη, παραγωγή γόνου, πάχυνση
και εμπορία θαλασσίων ειδών (ψαριών, οστρακοειδών κλπ), καθώς και κάθε άλλη συναφή ή σχετική εργασία.
• Η συγγενείς εμπορική επιχείρηση «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» με αντικείμενο εργασιών την εμπορία και
διάθεση νωπών αλιευμάτων στις αγορές της Ιταλίας.
3.3 Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταιρία κατά την κατάρτιση των Οικονομικών
Καταστάσεων
3.3.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας καλύπτουν την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017.
Έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος, με εξαίρεση τα γήπεδα, τα κτίρια, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία
τους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων. Επίσης,
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), τα οποία έχουν εκδοθεί από
το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) του I.A.S.B. και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Η κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία έχουν γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται
κατωτέρω.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2017, είναι οι ίδιες με εκείνες που περιγράφονται στις δημοσιευμένες ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2016, αφού ληφθούν υπόψη και τα προβλεπόμενα από τις κατωτέρω
τροποποιήσεις των προτύπων, τα νέα πρότυπα και οι νέες Διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από
1.1.2017.

3.3.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων
α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία εκδόθηκαν
από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την
01/01/2017, και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και να είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017.
β) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων υποχρεωτικά για
μεταγενέστερες περιόδους.
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και οι Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα
Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων Προτύπων, των αναθεωρήσεων
υφιστάμενων Προτύπων, και των Διερμηνειών, στις οικονομικές της καταστάσεις. Συγκεκριμένα:
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες
ζημιές”
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”
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Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που
επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και
μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση
και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες
τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με
βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον
πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει
αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει επίδραση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο που
αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που
εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Το
νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια
σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του
ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις του προτύπου θα
εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της
οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων).
Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων,
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης
και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς η εφαρμογή του
εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία
των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες
τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη
σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για
κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση)
«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» ‐ Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ
του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ολόκληρο
το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε αφορούν σε μια
θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού
που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε μια θυγατρική. Η
τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση
συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους
που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς
τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει
να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις
όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των
εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις
φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική
οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν
ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον
ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη
της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»
Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την
πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η
οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που
προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό
περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του
καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών
προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές
πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές
βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους
φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με
το ΔΛΠ 12. Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014‐2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014‐2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, και δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις
γνωστοποιήσεις, ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση,
εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως κατεχόμενα για πώληση, ως
κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».
ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενείς ή σε κοινοπραξίες που κατέχονται
από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που πληροί
τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια
επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
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3.3.3 Βάση Ενοποίησης
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας καθώς
και των θυγατρικών της στις οποίες αυτή έχει δυνατότητα άσκησης ελέγχου κατά τη λήξη της υπό αναφοράς
περιόδου.
Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όταν ο Όμιλος εκτίθεται, ή έχει δικαιώματα, πάνω στις κυμαινόμενες αποδόσεις από την
συμμετοχή του σε μία οικονομική οντότητα (εκδότρια) και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις µέσω της
εξουσίας του επί αυτής.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ελέγχει την οικονομική οντότητα (εκδότρια) εάν και µόνο διαθέτει όλα τα ακόλουθα:
• Εξουσία επί αυτής (έχει δηλαδή δικαιώματα που του παρέχουν την τρέχουσα ικανότητα να διευθύνει τις συναφείς
δραστηριότητες, δηλαδή τις δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις της κλπ).
• Τοποθετήσεις, ή δικαιώματα, µε μεταβλητές αποδόσεις από την συμμετοχή του σε αυτήν, και
• Δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία του επί αυτής 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 στις Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις, 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.
Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Ομίλου, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα, τα έξοδα και οι
ταμειακές ροές που σχετίζονται µε τις συναλλαγές μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου απαλείφονται πλήρως κατά
την ενοποίηση. Τα απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου διαγράφονται. Οι
απραγματοποίητες ζημιές, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης, του μεταβιβασθέντος
περιουσιακού στοιχείου.
Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια
με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο.
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενής είναι η οικονομική μονάδα στην οποία η Εταιρία έχει την δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι
έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται μέσω της συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές και
λειτουργικές αποφάσεις της οικονομικής μονάδας.
Τα αποτελέσματα και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μιας συγγενούς, ενσωματώνονται στις
Οικονομικές Καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Με βάση αυτή τη μέθοδο, η συμμετοχή στην
συνδεδεμένη καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον των μεταβολών στο ποσοστό της Εταιρίας στην καθαρή τους
θέση μετά την αρχική ημερομηνία κτήσεως, μείον τυχόν προβλέψεις για απομείωση αξίας. Η Κατάσταση
Αποτελεσμάτων απεικονίζει την αναλογία της Εταιρίας στα αποτελέσματα της συνδεδεμένης. Ζημίες συγγενών
επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωμάτων της Εταιρίας σε αυτές, δεν καταχωρούνται, με εξαίρεση την περίπτωση που
έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς.
Το κόστος της απόκτησης μιας συγγενούς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία της αναλογίας του
αποκτώμενου καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόμενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία
στη χρήση στην οποία έγινε η απόκτηση, περιλαμβανόμενο στο λογαριασμό των επενδύσεων σε συγγενείς
επιχειρήσεις.
Στην περίπτωση που το κόστος απόκτησης είναι μικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας αυτή η διαφορά
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η απόκτηση.
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Απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συγγενών διαγράφονται κατά το ποσοστό
συμμετοχής της εταιρίας στις συγγενείς. Απραγματοποίητες ζημιές διαγράφονται, με την προϋπόθεση ότι δεν
υπάρχει ένδειξη απομειώσεως του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.
Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας, αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης.

3.3.4 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 κατά την απόκτηση καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Κατά την ημερομηνία της απόκτησης,
ο Όμιλος εκτιμά τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις προκειμένου για τη
κατάλληλη ταξινόμησή τους και τον προσδιορισμό 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 με τη
διαφορά να μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσης.
Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που μεταβιβάζεται από τον αποκτών θα 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, θα αναγνωρίζονται σύμφωνα
με το ΔΛΠ 39 είτε στα αποτελέσματα χρήσης είτε ως μεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Εάν το ενδεχόμενο
αντάλλαγμα κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης, δεν θα επιμετράται έως την τελική τακτοποίησή του
μέσω της καθαρής θέσης.
Η υπεραξία αρχικά αποτιμάται στο κόστος και αποτελεί το υπερβάλλον του αθροίσματος του ανταλλάγματος που
μεταβιβάζεται συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως μη ελέγχουσα συμμετοχή, 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
επαναεξετάζει 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 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 σωρευμένες ζημιές απομείωσης. Για
σκοπούς ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία η οποία έχει αποκτηθεί σε μία συνένωση επιχειρήσεων, κατανέμεται, από
την ημερομηνία απόκτησης, στις Μονάδες Δημιουργίας Ταμειακών Ροών του Ομίλου οι οποίες αναμένεται να
επωφεληθούν από τη συνένωση, ανεξαρτήτως εάν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις της αποκτηθείσας
Εταιρίας έχουν κατανεμηθεί στις συγκεκριμένες μονάδες δημιουργίας Ταμειακών ροών.
Όταν η υπεραξία αποτελεί μέρος της Μονάδας Δημιουργίας 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 εναπομένουσας μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών.

3.3.5 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 δικαίωμα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προέρχεται από
ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νομικής πράξης.
Η Εταιρία καταχωρεί ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή μία γεωργική παραγωγή όταν και μόνο όταν :
• Ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος.
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• Πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην
Εταιρία.
• Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
• Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ημερομηνία κάθε
ισολογισμού στην εύλογη αξία του μείον τα εκτιμώμενα κόστη του σημείου πώλησης, εκτός από την περίπτωση όπου
η εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Η Εταιρία μετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιμά κατά την ημερομηνία
κάθε μεταγενέστερης κατάστασης οικονομικής θέσης στην εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα κόστη έως του σημείου
πώλησης. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, τότε
αποτιμώνται στο κόστος τους μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και κάθε σωρευμένη ζημία απομείωσης.
Κέρδη ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου και
τη μεταγενέστερη αποτίμησή του (μείον τα εκτιμώμενα κόστη του σημείου πώλησης και στις δύο περιπτώσεις),
καταχωρούνται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος μπορεί να προκύπτει και κατά την
αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου, όπως για παράδειγμα η γέννηση ενός ζωντανού
οργανισμού.
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας ώστε να
είναι δυνατό οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να ενημερωθούν για το χρόνο των μελλοντικών Ταμειακών
ροών τις οποίες η Εταιρία προσδοκά να έχει από την εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων. Τα βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τον Ιχθυοπληθυσμό (Τσιπούρας, λαβρακιού κλπ) άνω των 200 γραμμαρίων
(ώριμα βιολογικά στοιχεία), τον Ιχθυοπληθυσμό (Τσιπούρας, λαβρακιού κλπ) κάτω των 200 γραμμαρίων (ανώριμα
βιολογικά στοιχεία) και το γόνο (ιχθύδια τσιπούρας και λαβρακιού).
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα ώριμα, τα ανώριμα και τον γόνο όπου και εκτιμούνται, κατά
το τέλος της περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με το ΔΛΠ 41 και ΔΠΧΑ 13 ως εξής:
Γόνος
Ο γόνος προσμετρείται σε τεμάχια (αρ. ιχθυδίων), τα οποία προκύπτουν από την αναμενόμενη ποσότητα αφού
αφαιρεθεί η συνολική θνησιμότητά του. Η συνολική ποσότητα του παραγόμενου γόνου επαληθεύεται, σε τελικό
στάδιο, με φυσικό τρόπο δηλαδή με την ποσότητα του γόνου η οποία έχει πωληθεί και την ποσότητα του γόνου η
οποία αναλώνεται από την Εταιρία για ίδια χρήση (παραγωγή – πάχυνση νωπών ψαριών).
Ώριμα και ανώριμα βιολογικά στοιχεία
Η συνολική ιχθυομάζα υπολογίζεται και προκύπτει ως εξής:
(α) Με ειδικό πρόγραμμα – λογισμικό το οποίο διαθέτει η Εταιρία μπορεί, με αξιόπιστο τρόπο, να υπολογίζει την
βιομάζα των ιχθύων (ψαριών) αφού λάβει υπόψη του εκτιμητικά βιολογικά μοντέλα ανάπτυξης ιχθύων της Εταιρίας,
δηλαδή παράγοντες και τελεστές όπως: αναλωθείσα ιχθυοτροφή, τρέχουσα θερμοκρασία νερού, τυχόν θνησιμότητα,
πωλήσεις, μέγεθος ιχθύων καθώς επίσης και μερικών περιβαλλοντικών – καιρικών συνθηκών (π.χ. ρεύματα
θαλάσσης, ύψος κύματος και οξυγόνο), και
(β) με φυσική και περιοδική δειγματοληψία ιχθύων (ίδιου είδους και μεγέθους), ανά ιχθυοκλωβό, με τη μέθοδο του
ζυγίσματος μπορεί αξιόπιστα να υπολογιστεί το μέσο βάρος ανά ιχθύ. Το υπολογισθέν μέσο βάρος ανά ιχθύ αφού
πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό των ιχθύων, ανά ιχθυοκλωβό, δίνει τη συνολική ιχθυομάζα σε κάθε ιχθυοκλωβό.
(γ) Η Εταιρία επιμετρά και συγκρίνει τις τυχόν αποκλίσεις που προκύπτουν από τα απολογιστικά στοιχεία των
ιχθυοκλωβών που εξαλιεύονται πλήρως με τα δεδομένα των ανωτέρω στοιχείων (α) και (β) για τυχόν απαιτούμενες
τροποποιήσεις και ενημέρωσης των στατιστικών αρχείων της παραγωγής της και των εκτιμητικών βιολογικών
μοντέλων ανάπτυξης ιχθύων.
Όγκος βιομάζας
Ο καθορισμός του όγκου της βιομάζας είναι από μόνος του μια εκτίμηση με βάση τον αριθμό του γόνου που
τοποθετήθηκε στη θάλασσα / ιχθυοκλωβούς, την αναμενόμενη ανάπτυξη από τη στιγμή της τοποθέτησης, την
ακρίβεια του βιολογικού μοντέλου της Εταιρίας, και την τυχόν ημερήσια θνησιμότητα κλπ. Η αβεβαιότητα σε σχέση
με τον όγκο της βιομάζας είναι συνήθως χαμηλή, ωστόσο μπορεί να είναι υψηλότερη μόνο σε περιπτώσεις που
υπάρχει περιστατικό το οποίο να έχει οδηγήσει σε μαζική θνησιμότητα, ειδικά στην αρχή του κύκλου παραγωγής, ή
αν η κατάσταση της υγείας των ψαριών περιορίζει το χειρισμό του ψαριού.
Η Δ/νση Παραγωγικής Διαδικασίας της Εταιρίας παρακολουθεί συνεχώς τις τυχόν αποκλίσεις μεταξύ του
εκτιμώμενου όγκου βιομάζας και των απολογιστικών στοιχείων από τις εξαλιεύσεις, στην περίπτωση που
προκύπτουν σημαντικές διαφορές τροποποιεί και ενημερώνει ανάλογα τα εκτιμητικά βιολογικά μοντέλα ανάπτυξης
ιχθύων της Εταιρίας.
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Αποτίμηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Α) Τα αποθέματα των ιχθύων βάρους από 201 γρ. και άνω (ώριμα), επειδή δεν υφίσταται οργανωμένη ενεργός
αγορά, ομαδοποιημένα σε ομάδες ανάλογα με το βάρος π.χ. 201‐300 γρ., 301‐400 γρ. κλπ, αποτιμώνται στην εύλογη
αξία τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση την μέση τρέχουσα τιμή πώλησης η οποία ισχύει την τελευταία
εβδομάδα της περιόδου (Ιεραρχία της εύλογης αξίας επιπέδου 2), μείον τα κόστη της πώλησης.
Β) Τα αποθέματα ιχθύων βάρους μικρότερου των 200 γρ. (ανώριμα), επειδή δεν υφίστανται παρατηρίσιμα δεδομένα
(τιμές) βάσει των οποίων να εκτιμηθεί η εύλογη αξία τους, αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εμπεριεχομένου γόνου
πλέον τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανάπτυξής του (Ιεραρχία της εύλογης αξίας επιπέδου 3).
Όσον αφορά την κύρια αγορά, και δεδομένου ότι δεν υφίσταται κύρια οργανωμένη ενεργός αγορά για τα βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας μας και γενικότερα της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, η Διοίκηση της Εταιρίας
λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις διαμορφούμενες αγορές για
την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, θεωρεί ως κύρια αγορά το σύνολο της Ευρωζώνης για τον ιχθυοπληθυσμό άνω των
200γρ, και την Ελλάδα ειδικότερα για το γόνο.

3.3.6 Πληροφόρηση κατά τομέα
Η Εταιρία με αφετηρία τη χρήση 2009, εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 14
«Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα Δραστηριότητας». Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 8, ο καθορισμός των
λειτουργικών τομέων βασίζεται στην «διοικητική προσέγγιση». Η προσέγγιση αυτή επιβάλλει η πληροφόρηση που
θα γνωστοποιείται εξωτερικά για τους λειτουργικούς τομείς να είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές
οργανωτικές και διοικητικές δομές της Εταιρίας και στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονομικών αναφορών
που δίνονται στην επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων η οποία, στην περίπτωση της Εταιρίας μας,
θεωρείται ότι είναι η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος που είναι υπεύθυνη για την επιμέτρηση της επιχειρηματικής
απόδοσης των λειτουργικών τομέων.
Για διοικητικούς σκοπούς η Εταιρία είναι οργανωμένη σε ένα ενιαίο κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας την
ιχθυοκαλλιέργεια και λοιπές συναφείς υπηρεσίες. Γεωγραφικά δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην
Ευρωζώνη και σε λοιπές χώρες.
3.3.7 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της
συναλλαγής.
Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα,
καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
3.3.8 Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια και ειδικότερα τα μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και τα έπιπλα αποτιμώνται στην αξία κτήσεως
μείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων αυτών. Τα λοιπά ενσώματα πάγια και ειδικότερα τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στην εύλογη αξία,
μείον αποσβέσεις για τα κτίρια.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων μόνον αν
πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρία και το κόστος τους μπορεί να
αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται, με την σταθερή μέθοδο, με
βάση την ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
‐ Κτίρια
‐ Μηχανολογικός εξοπλισμός
‐ Πλωτά μέσα ‐ Οχήματα
‐ Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός
‐ Λογισμικό

25 έως 50 έτη
3 έως 10 έτη
6 έως 20 έτη
3 έως 8 έτη
10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία καταρτίσεως Οικονομικών Καταστάσεων.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση)
καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα.
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Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.

3.3.9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
(α) Λογισμικό
Το λογισμικό αποτιμάται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή
μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 10 έτη.
(β) Έρευνα και ανάπτυξη
Οι εκάστοτε γενόμενες δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

3.3.10 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων.
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο κόστος και έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν
αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ετησίως.
Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο κόστος υπόκεινται και σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η
μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως.
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες
δημιουργίας Ταμειακών ροών.
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα όταν προκύπτουν.

3.3.11 Αποθέματα
Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ) αποτιμώνται στην κατ’ είδος
χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Για τον
προσδιορισμό της αξίας κτήσεως χρησιμοποιείται η μέθοδος FIFO.

3.3.12 Επενδύσεις
Οι Επενδύσεις (χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην
περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, κόστη συναλλαγών που αποδίδονται άμεσα στην απόκτηση τους.
Για σκοπούς επιμέτρησης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μετά την αρχική αναγνώριση, τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρούμενες στ’
αποτελέσματα.
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με σκοπό την
κερδοσκοπία συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων.
(β) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις.
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.
Αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
(γ) Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά και των οποίων η
εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα και παράγωγα που συνδέονται και πρέπει να διακανονίζονται με
την παράδοση τέτοιων συμμετοχικών τίτλων, και αποτιμώνται στο κόστος τους.
(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε
κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η
Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.
Αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με αναγνώριση των μεταβολών απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
Oλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από εκείνα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων υπόκεινται σε έλεγχο για απομείωση.

3.3.13 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει με την ονομαστική
αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
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καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων
μελλοντικών Ταμειακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα.

3.3.14 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις (3) μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.

3.3.15 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται, μετά την
αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της Διαφοράς
υπέρ το άρτιο.
Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία
κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.
Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται
αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από
πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει
περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.

3.3.16 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.

3.3.17. Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που
σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του
μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων.
Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης
της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της
υποχρέωσης.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα.
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί τους κινδύνους και όλα τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικές. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην
κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

3.3.18 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις, που καλύπτουν έξοδα, καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων
μέσα σε μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα έξοδα που προορίζονται να καλύψουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, με τη
σταθερή μέθοδο, με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.

3.3.19 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων.
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Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να ισχύει κατά το
χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία προβλέπεται να υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

3.3.20 Παροχές στο προσωπικό
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2112/20 η Εταιρία καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή απολυόμενους
υπαλλήλους του, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των
αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω
συνταξιοδότησης, το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού
που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία
εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων».
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό, σε σχέση με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
συνταξιοδότησης, είναι η τρέχουσα αξία της καθορισμένης υποχρέωσης παροχών κατά την ημερομηνία Ισολογισμού
μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η υποχρέωση καθορισμένων παροχών
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές βάσει της Μεθόδου της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδος
(projected unit credit method). Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται μέσω της
προεξόφλησης των προσδοκώμενων μελλοντικών Ταμειακών εκροών.
Σύμφωνα με τα ΔΛΠ 19, το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παρουσών αξιών των
συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (δηλ. το Προεξοφλητικό Επιτόκιο) θα πρέπει να προσδιορίζεται με σημείο
αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια
αγορά ή έχει μικρό βάθος, τότε το προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις
τρέχουσες αποδόσεις κυβερνητικών ή ευρωπαϊκών ομολόγων.
Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αντανακλά το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των
παροχών.
Επειδή το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών προσεγγίζει τα 40 έτη, η αντίστοιχη καμπύλη των
επιτοκίων ομοιόμορφης κατανομής που σχεδιάστηκε ούτως ώστε να εκτιμηθεί τόσο η μέση σταθμική διάρκεια
αποπληρωμής των παροχών (weighted average duration) όσο και η τιμή του προεξοφλητικού επιτοκίου, έχει ως
δομικό σημείο αναφοράς τα ακόλουθα:
α) Για χρηματοροές έως και τα 10 έτη χρησιμοποιήθηκαν τα Corporate Iboxx AA με μέση ωρίμανση να αγγίζει έως και
τα 10 έτη
β) Εν συνεχεία για λόγους ληκτότητας για τις ροές άνω των 20 ετών και με δεδομένο την έλλειψη άλλων ομολόγων,
χρησιμοποιήθηκαν οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από αναπροσαρμογές και μεταβολές σε αναλογιστικές
υποθέσεις αναγνωρίζονται στο σύνολό τους στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων και μέσω αυτών στο
υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον.

3.3.21 Καταχώρηση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το
εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
(δ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται
από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που είναι το κατά νόμο αρμόδιο όργανο να τα χορηγεί.
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3.3.22 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Η Εταιρία επιμετρά τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων, στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Επιμετρά επίσης στην εύλογη αξία τα
Λειτουργικά του ακίνητα (Οικόπεδα και Κτίρια) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Δ.Λ.Π. 16.
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 και 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, ή
‐ Σε περίπτωση απουσίας μιας κύριας αγοράς, στην πιο συμφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την
υποχρέωση.
Η κύρια ή η πλέον συμφέρουσα αγορά θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στην Εταιρία.
Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης επιμετράται στη 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. Η Εταιρία 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 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 οι εισροές που είναι σημαντικές για την επιμέτρηση της εύλογης
αξίας, εκτός των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο 1ο επίπεδο, είναι άμεσα ή έμμεσα
παρατηρήσιμες.
Επίπεδο 3 ‐ τεχνικές αποτίμησης, για τις οποίες οι εισροές που είναι σημαντικές για την επιμέτρηση της εύλογης
αξίας είναι μη παρατηρήσιμες.
Για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, σε τακτική βάση, η
Εταιρία καθορίζει εάν έχουν επέλθει μεταβιβάσεις μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας στο τέλος της κάθε περιόδου
αναφοράς.
Ανεξάρτητοι εκτιμητές συμμετέχουν στην αποτίμηση των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (όπως
τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία).
Για το σκοπό των γνωστοποιήσεων της εύλογης αξίας, η Εταιρία προσδιορίζει τις κατηγορίες των περιουσιακών
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων με βάση την φύση, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης και το επίπεδο της ιεραρχίας της εύλογης αξίας, όπως εξηγήθηκε
παραπάνω.

3.3.23 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση στις Οικονομικές Καταστάσεις
όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

3.3.24 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγουμένης περιόδου, αναπροσαρμόζονται για να
καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρεχούσης περιόδου.
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3.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
3.4.1 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Γενικά
Ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίθενται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (μεταβολές τιμών,
επιτοκίων), κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό κίνδυνο. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην χρηματοοικονομική του απόδοση.
Οι διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνονται από τις οικονομικές υπηρεσίες σύμφωνα με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ή
συναλλασσόμενος με χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προέρχεται
κυρίως από απαιτήσεις από πελάτες και σε σημαντικά μικρότερο βαθμό από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Εταιρία και ο Όμιλος, στη λήξη της υπό αναφορά
περιόδου, αναλύεται ως εξής:
Πελάτες (εσωτερικού & εξωτερικού)
Διαθέσιμα στις Τράπεζες

ΟΜΙΛΟΣ
5.987.324,61
1.989.920,05

ΕΤΑΙΡΙΑ
5.987.291,91
1.844.975,26

Σύνολο

7.977.244,66

7.832.267,17

Οι χονδρικές πωλήσεις που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων, με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, γίνονται
κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. Η
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς και αξιολογείται από την Οικονομική
Διεύθυνση. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Το
μηχανογραφικό μας σύστημα ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των
λογαριασμών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση.
Η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από
κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα. Στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει
από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με την Εταιρία. Για την
ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου η Εταιρία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Ακολούθως γίνεται ανάλυση της ενηλικίωσης των μη απομειωμένων απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας, ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Απαιτήσεις από
πελάτες
Έως 30 ημέρες
Έως 60 ημέρες
Έως 90 ημέρες
Έως 120 ημέρες
Έως 150 ημέρες
Έως 180 ημέρες
Έως 365 ημέρες
Άνω του έτους
Σύνολο:

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
69.464,62
34.473,42
19.927,97
572,03
9.460,18
9.219,86
14.948,22
7.662,90
165.729,20

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
4.345.600,16
733.047,56
135.773,82
14.023,70
0,00
2.580,31
14.546,26
565.265,60
5.810.837,41

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ
0,00
10.758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.758,00

ΣΥΝΟΛΟ
4.415.064,78
778.278,98
155.701,79
14.595,73
9.460,18
11.800,17
29.494,48
572.928,50
5.987.324,61
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ΕΤΑΙΡΙΑ
Απαιτήσεις από
πελάτες
Έως 30 ημέρες
Έως 60 ημέρες
Έως 90 ημέρες
Έως 120 ημέρες
Έως 150 ημέρες
Έως 180 ημέρες
Έως 365 ημέρες
Άνω του έτους
Σύνολο:

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
69.464,62
34.473,42
19.927,97
572,03
9.460,18
9.219,86
14.948,22
7.630,20
165.696,50

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
4.345.600,16
733.047,56
135.773,82
14.023,70
0,00
2.580,31
14.546,26
565.265,60
5.810.837,41

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ
0,00
10.758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.758,00

ΣΥΝΟΛΟ
4.415.064,78
778.278,98
155.701,79
14.595,73
9.460,18
11.800,17
29.494,48
572.895,80
5.987.291,91

Στη λήξη της υπό αναφορά περιόδου, οι άνω του έτους εμπορικές απαιτήσεις, που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες
αλλά δεν είχαν απομειωθεί, ανέρχονταν στο ποσό των € 196 χιλ. περίπου. Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν πελάτες
εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίοι δεν είχαν εμφανίσει κατά το παρελθόν δυσμενή οικονομικά στοιχεία και η
καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεών μας οφείλετε κυρίως στην γενικότερη οικονομική κατάσταση.

(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος και η Εταιρία διατηρούν επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και
αποπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους εντός συμβατικών πλαισίων. Η συνετή διαχείριση της
ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων
τραπεζικών πιστώσεων.
Διαχειρίζονται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να
υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες
εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη Ταμειακών
διαθεσίμων.
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και παρά την ύπαρξη των «Capital Controls» και την
δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα, ο Όμιλος και η Εταιρία δεν
αντιμετώπισαν πρόβλημα να χρησιμοποιήσουν μέρος των εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας, ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

ΔΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Έως 30 ημέρες

3.766.205,62

20.634,63

1.840.692,33

0,00

5.627.532,58

Έως 90 ημέρες

699.781,07

11.580,35

3.672.022,20

0,00

4.383.383,62

Έως 150 ημέρες
Έως 180 ημέρες

377.805,14
190.816,45

100.630,49
0,00

1.708.984,28
0,00

0,00
0,00

2.187.419,91
190.816,45

Έως 365 ημέρες

1.871,00

2.629,77

0,00

20.160.427,45

20.164.928,22

Από 1 έως 2 έτη

6.578,21

0,00

0,00

800.000,00

806.578,21

Από 3 έως 5 έτη

57.571,97

10.641,64

0,00

300.000,00

368.312,61

Άνω των 5 ετών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.100.629,46

146.116,88

7.221.698,81

21.260.427,45

33.728.872,60

Σύνολο:
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ΕΤΑΙΡΙΑ
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

ΔΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Έως 30 ημέρες

3.796.867,58

20.634,63

1.840.692,33

0,00

5.658.194,54

Έως 90 ημέρες
Έως 150 ημέρες

707.221,07
412.065,00

11.580,35
100.630,49

3.672.022,20
1.708.984,28

0,00
0,00

4.390.823,62
2.221.679,77

Έως 180 ημέρες

194.536,45

0,00

0,00

0,00

194.536,45

Έως 365 ημέρες

3.731,00

2.629,77

0,00

20.160.427,45

20.166.788,22

Από 1 έως 2 έτη

6.578,21

0,00

0,00

800.000,00

806.578,21

Από 3 έως 5 έτη

57.571,97

10.641,64

0,00

300.000,00

368.213,61

Άνω των 5 ετών
Σύνολο:

0,00
5.178.571,28

0,00
146.116,88

0,00
7.221.698,81

0,00
21.260.427,45

0,00
33.806.814,42

(γ) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο ότι οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών και πρώτων υλών, θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρίας ή την αξία
των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει.
Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρίας στους κινδύνους αυτούς
στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, ενώ παράλληλα βελτιστοποιεί τις αποδόσεις.
(δ) Κίνδυνος αλλαγής επιτοκίων
Η χρηματοδότηση της Εταιρίας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο συνδυασμό σταθερών και
κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων. Δάνεια με μεταβλητό
επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο Ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε
κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
Η Οικονομική Διεύθυνση διαμορφώνει τον δείκτη σταθερού ‐ κυμαινόμενου επιτοκίου του καθαρού δανεισμού
σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Πολιτική της Εταιρίας
είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών.
Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου
δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.
Ως εκ τούτου, όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία μεταβάλλονται ανά
τρίμηνο. Τα μέσο‐μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί είτε με σταθερά είτε με κυμαινόμενα επιτόκια.
Τα δάνεια που έχει λάβει ο Όμιλος και η Εταιρία (λογιστικά υπόλοιπα) αναλύονται παρακάτω, ως εξής:
Σταθερού επιτοκίου
Μεταβλητού επιτοκίου
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1.610.000,00
19.650.427,45
21.260.427,45

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.610.000,00
19.650.427,45
21.260.427,45

Αν τα επιτόκια αυξάνονταν κατά 1% η επίπτωση στα Αποτελέσματα μετά από φόρους και στα Ίδια Κεφάλαια τόσο για
τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία θα ήταν 96.164,72 ευρώ.

(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα χαμηλός, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών
είναι σε ευρώ. Οι συναλλαγές δε σε άλλα νομίσματα είναι μικρής αξίας.

3.4.2 Διαχείριση άλλων κινδύνων
Κίνδυνος αποθεμάτων
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές
καταστροφές, θνησιμότητα, κλοπές κλπ, ο Όμιλος και η Εταιρία λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα πχ
ασφάλιση, φύλαξη κλπ για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
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3.5 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις
προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Ο Όμιλος και η Εταιρία προβαίνουν σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων
οι οποίες σπάνια θα ταυτιστούν με τα απολογιστικά αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις
που αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των Οικονομικών
Καταστάσεων μετά την λήξη της υπό αναφοράς περιόδου, αφορούν κυρίως τις εκτιμήσεις των ποσοτήτων και
επιμετρήσεις των εύλογων αξιών των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους
και λοιπές υποχρεώσεις, προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων και απαιτήσεων, αποτιμήσεις της εύλογης αξίας των
ακινήτων καθώς και εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων.
Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της
Εταιρίας. Η Διοίκηση προτίθεται να αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιμες ζωές καταστούν μικρότερες σε σχέση
με τις προηγούμενες εκτιμήσεις ή να μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων
που δεν είναι πλέον στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.
Κατά την άποψη της Διοίκησης δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
στους επόμενους 12 μήνες.

3.6 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η κίνηση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
των Οικονομικών Καταστάσεων έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
1.1 ‐ 31.12.2016
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Αγορά θυγατρικής
Πωλήσεις – Διαγραφές
Μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωλήσεων
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2016

Οικόπεδα‐
Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητ/σεις
Υπό Εκτέλεση

Σύνολο

3.822.618,10
10.500,00
41.420,93
0,00
148.077,90
(116.506,03)
0,00

5.079.629,06
1.290.357,31
45.364,93
(19.896,58)
200.131,08
(1.192.569,79)
18.411,39

1.093.558,77
46.879,06
1.547,26
(1.009,65)
261.008,97
(164.567,05)
1.009,65

240.325,44
94.201,59
3.300,82
(20.604,12)
13.468,97
(73.956,73)
20.429,37

60.041,09
779.716,82
0,00
0,00
(622.686,92)
0,00
0,00

10.296.172,46
2.221.654,78
91.633,94
(41.510,35)
0,00
(1.547.599,60)
39.850,41

3.906.110,90

5.421.427,40

1.238.427,01

277.165,34

217.070,99

11.060.201,64

3.906.110,90

5.421.427,40

1.238.427,01

277.165,34

217.070,99

11.060.201,64

Προσθήκες

0,00

525.395,68

37.182,26

52.660,17

341.906,78

957.144,89

Πωλήσεις – Διαγραφές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές

155.332,53

200.403,20

41.404,05

28.299,41

(425.439,19)

0,00

Αποσβέσεις περιόδου

(62.570,50)

(665.246,09)

(90.641,81)

(44.908,33)

0,00

(863.366,73)

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.998.872,93

5.481.980,19

1.226.371,51

313.538,58

133.538,58

11.153.979,80

1.1 ‐ 30.06.2017
Υπόλοιπο έναρξης

Αποσβέσεις πωλήσεων
Αναπόσβεστη αξία
30.06.2017

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών
στοιχείων του Ομίλου.
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ΕΤΑΙΡΙΑ

Οικόπεδα‐
Κτίρια

1.1 ‐ 31.12.2016
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις – Διαγραφές
Μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωλήσεων
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2016

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητ/σεις
Υπό Εκτέλεση

Σύνολο

3.822.618,10
10.500,00
0,00
148.077,90
(116.210,10)
0,00

5.079.629,06
1.290.357,31
(19.896,58)
200.131,08
(1.191.429,86)
18.411,39

1.093.558,77
46.879,06
(1.009,65)
261.008,97
(164.519,79)
1.009,65

240.325,44
94.201,59
(20.604,12)
13.468,97
(73.855,91)
20.429,37

60.041,09
779.716,82
0,00
622.686,92
0,00
0,00

10.296.172,46
2.221.654,78
(41.510,35)
0,00
(1.546.015,66)
39.850,41

3.864.985,90

5.377.202,40

1.236.927,01

273.965,34

217.070,99

10.970.151,64

3.864.985,90

5.377.202,40

1.236.927,01

273.965,34

217.070,99

10.970.151,64

Προσθήκες

0,00

525.395,68

37.182,26

51.163,17

341.906,78

955.647,89

Πωλήσεις – Διαγραφές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές

155.332,53

200.403,20

41.404,05

28.299,41

(425.439,19)

0,00

Αποσβέσεις περιόδου

(60.233,00)

(656.911,09)

(90.266,81)

(44.108,33)

0,00

(851.519,23)

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.960.085,43

5.446.090,19

1.225.246,51

309.319,59

133.538,58

11.074.280,30

1.1 ‐ 30.06.2017
Υπόλοιπο έναρξης

Αποσβέσεις πωλήσεων
Αναπόσβεστη αξία
30.06.2017

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρίας.
Εάν τα Οικόπεδα και τα Κτίρια επιμετρούνταν στο κόστος, η αναπόσβεστη αξία αυτών, στη λήξη της υπό αναφορά
περιόδου, θα ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 2.750,8 χιλ.

3.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρίας
έχει ως εξής:
1.1 ‐ 31.12.2016
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Μεταφορές

36.870,70
8.068,86
0,00
(6.570,90)
12.369,00

36.870,70
8.068,86
0,00
(6.570,90)
12.369,00

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016

50.737,66

50.737,66

50.737,66
2.630,81
0,00
(4.079,94)
190,81
49.479,34

50.737,66
2.630,81
0,00
(4.079,94)
190,81
49.479,34

1.1 ‐ 30.06.2017
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Μεταφορές
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2017

3.8 Υπεραξία επιχείρησης
Η κίνηση της Υπεραξίας επιχείρησης που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρίας και του
Ομίλου, έχει ως εξής:
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Υπόλοιπο 31.12.2016
Προσθήκες
Πωλήσεις
Απομειώσεις

ΟΜΙΛΟΣ
539.599,33
0,00
0,00
0,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
99.761,59
0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο 30.06.2017

539.599,33

99.761,59

Η ως άνω Υπεραξία προέκυψε : α) στην χρήση 2010 κατά την εξαγορά του 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.», η οποία στη συνέχεια απορροφήθηκε από τη μητρική εταιρεία, και β) στη
παρούσα χρήση (8.12.2016) κατά την εξαγορά του 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». (βλ. σημείωση 3.9.1).
H εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των αναληφθεισών υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών κατά την ημερομηνία απόκτησης των, έχει ως ακολούθως:
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Ενσώματα πάγια
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Προμηθευτές & Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο υποχρεώσεων
Αποκτηθέντα καθαρά περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία επιχείρησης
Τίμημα εξαγοράς θυγατρικής

425.170,00
4.946,07
263.212,17
1.261,91
159,81
694.749,96
40.222,43
5.230,33
17.020,00
15.000,00
298.868,64
244.170,15
620.511,55
74.238,41
99.761,59
174.000,00

Η καθαρή ταμειακή εκροή που προέκυψε από την εν λόγω εξαγορά έχει ως εξής :
Ταμιακά διαθέσιμα αποκτηθείσας θυγατρικής
Καταβληθέν τίμημα τοις μετρητοίς
Καθαρή ταμειακή εκροή

159,81
174.000,00
173.840,19

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Ενσώματα πάγια
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Προβλέψεις
Προμηθευτές & Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Φόροι πληρωτέοι
Σύνολο υποχρεώσεων
Αποκτηθέντα καθαρά περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία επιχείρησης
Τίμημα εξαγοράς θυγατρικής

91.633,94
63,10
0,00
17.419,91
419.497,37
528.614,32
26.242,13
1.142,94
30.000,00
165.172,43
73.835,94
37.058,62
333.452,06
195.162,26
439.837,74
635.000,00
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Η καθαρή ταμειακή εκροή που προέκυψε από την εν λόγω εξαγορά έχει ως εξής :
Ταμιακά διαθέσιμα αποκτηθείσας θυγατρικής
Καταβληθέν τίμημα τοις μετρητοίς
Καθαρή ταμειακή εκροή

419.497,37
635.000,00
215.502,63

Η ως άνω προκύψασα Υπεραξία επιχείρησης σχετίζεται κυρίως με συνέργειες και οικονομίες κλίμακας λόγω
γεωγραφικής εγγύτητας, μεταξύ των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου.
Ο Όµιλος πραγµατοποίησε ετήσιο έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας των παραπάνω Μονάδων Δημιουργίας
Ταμειακών Ροών στις 31 ∆εκεµβρίου 2016.
Σαν αποτέλεσμα της ανάλυσης, η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναγνώρισε καμία απομείωση υπεραξίας, καθώς η αξία
χρήσης ήταν μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων τις 30.06.2017 δεν υπάρχει ένδειξη
απομείωσης της ως ανωτέρω υπεραξίας. Ο υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος απομείωσης θα πραγματοποιηθεί στο
τέλος της τρέχουσας χρήσης.

3.9 Επενδύσεις
3.9.1. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
Η Εταιρία στις 8.12.2016 προέβη στην εξαγορά του συνόλου (100%) των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας
«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος ποσού ευρώ 635 χιλ.
το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας. Η εταιρία έχει μοναδικό εταίρο την μητρική
εταιρία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και ορίσθηκε διαχειρίστρια αυτής η Πρόεδρος & Δ/νουσα
Σύμβουλος της μητρικής εταιρίας η κα. Αθανασία Παντελεημονίτου. Η έδρα της θυγατρικής εταιρίας είναι στο
Γαλαξίδι Φωκίδας. Το εταιρικό της κεφάλαιο είναι ευρώ 90,6 χιλ. και η συμμετοχή της «ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε.» στο εταιρικό
της κεφάλαιο είναι 100,00%. Η παρούσα παραγωγική δυναμικότητα της εταιρίας είναι 150 τόνοι ετησίως.
Η εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.» ενοποιήθηκε στις παρούσες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης με ημερομηνία 30.06.2017. Για λόγους
ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού παραθέτουμε ορισμένα βασικά οικονομικά στοιχεία της θυγατρικής εταιρίας,
ως εξής:

(ποσά σε ευρώ)
Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

30.06.2017
79.762,60

31.12.2016
90.113,10

Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

263.870,75

283.592,66

Σύνολο Ενεργητικού

343.633,35

373.705,76

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

53.561,53

56.925,73

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

73.540,52

98.126,93

Σύνολο υποχρεώσεων

127.102,05

155.052,66

Ίδια κεφάλαια

216.531,30

218.653,10

Κύκλος εργασιών
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (έξοδα)
χρήσης, μετά από φόρους

1.1‐
30.06.2017
72.441,43

8/12 ‐
31/12/2016
15.100,00

2.121,80

23.490,84

0,00

0,00

2.121,80

23.490,84

Οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.», οι οποίες
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, δεν αντιπροσωπεύουν ποσοστό
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μεγαλύτερο από 5% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ή του ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων
αποτελεσμάτων της 30.06.2017.

3.9.2. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
Οι επενδύσεις της Εταιρίας σε συγγενείς επιχειρήσεις αφορούν την άμεση συμμετοχή της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», κατά 50%, στο κεφάλαιο της εταιρίας «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» η οποία είναι
εγκαταστημένη στην Ρώμη Ιταλία και ελέγχεται από Ιταλό διαχειριστή.
•
•
•
•
•
•
•

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο της 31.12.2015
Κινήσεις 1.1 ‐ 30.06.2016
Υπόλοιπο της 30.06.2016
Κινήσεις 1.7 ‐ 31.12.2016
Υπόλοιπο της 31.12.2016
Κινήσεις 1.1 ‐ 30.06.2017
Υπόλοιπο της 30.06.2017

Η συγγενής εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» συμπεριλαμβάνεται στις παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρίας με τη μέθοδο της καθαρής θέσης με βάσει τον ισολογισμό της με ημερομηνία 30.06.2017.
Η Εταιρία επέλεξε να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για την λογιστικοποίηση στις ατομικές της
οικονομικές καταστάσεις των επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες, αλλά να συνεχίσει να
λογιστικοποιεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στο κόστος.
Η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης και η αναδρομική της εφαρμογή, δεν είχε επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις, τόσο στα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου, όσο και στα αντίστοιχα κονδύλια των προηγούμενων
περιόδων της συγκριτικής πληροφόρησης, καθότι τόσο η αξία κτήσεως της συμμετοχής της στην συγγενή εταιρία όσο
και η προβλεπόμενη από το ΔΛΠ 28 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης αξία είναι μηδενικές.
Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένα βασικά οικονομικά στοιχεία της συγγενούς εταιρίας, η οποία είναι μη εισηγμένη
σε χρηματιστηριακή αγορά.

(ποσά σε ευρώ)
Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.1 –
30.06.2017

1.1 –
31.12.2016

44.380

44.082

Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

568.174

587.336

Σύνολο Ενεργητικού

612.554

631.418

0

0

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.815.234

1.834.706

Σύνολο υποχρεώσεων

1.815.234

1.834.706

(1.202.680)

(1.203.288)

0

0

(13.274)

(151.178)

0

0

(13.274)

(151.178)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ίδια κεφάλαια

Κύκλος εργασιών
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (έξοδα)
περιόδου, μετά από φόρους

Η Εταιρία δεν έχει επιβαρυνθεί με νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις και δεν έχει προβεί σε πληρωμές για
λογαριασμό της συγγενούς εταιρίας. Κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζει τις πρόσθετες ζημίες που προέκυψαν μετά το
μηδενισμό της αξίας της συμμετοχής του στην εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.».
Η Εταιρία στα πλαίσια του επανασχεδιασμού της στρατηγικής της, επανεκτίμα τον τρόπο με τον οποίο θα
δραστηριοποιείται εφεξής στην αγορά της Ιταλίας. Αποφασίστηκε ότι κάτω από τις παρούσες συνθήκες, είναι
προτιμότερο να δραστηριοποιηθεί στη γειτονική αγορά απευθείας, όπως σταδιακά και με επιτυχία συμβαίνει τα
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τελευταία χρόνια, και να περιορίσει επίσης σταδιακά τη συμμετοχή της συγγενούς εταιρείας «ASTIR INTERNATIONAL
S.R.L.» στις δραστηριότητές της στη γειτονική αγορά, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.
Για τους παραπάνω λόγους έχει ολοσχερώς απομειωθεί η αξία της συγγενούς εταιρίας στα βιβλία της Εταιρίας.
Όπως είχε γνωστοποιηθεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 30.06.2016, η συγγενής εταιρία
υπέβαλε αίτηση «ρευστοποίησης της εταιρίας» στις ιταλικές αρμόδιες αρχές, η οποία εγκρίθηκε και άρχισε η
διαδικασία «ρευστοποίησης της εταιρίας» στις 4η Απριλίου 2017.

3.9.3. Λοιπές Επενδύσεις
Οι λοιπές επενδύσεις της Εταιρίας αφορούν την άμεση συμμετοχή της Εταιρίας στο κεφάλαιο της ειδικού σκοπού –
εταιρίας με επωνυμία «Εταιρία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Φωκίδας Α.Ε.», Δ.Τ. «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. ΑΕ» που είναι
εγκαταστημένη στην Ελλάδα με έδρα τη Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Φωκίδας.
Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.» συστάθηκε με σκοπό την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών θαλάσσιων ειδών στην παράκτια ζώνη και στα θαλάσσια ύδατα των ακτών των νομών Φωκίδας
και Βοιωτίας στον Κορινθιακό Κόλπο, με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον.
Το αρχικό πιστοποιημένο μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 80.000 και έλαβε αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:
136521056000 στις 20.10.2015. Στην «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. Α.Ε.» εκτός της Εταιρίας συμμετέχουν όλες οι εταιρίες
ιχθυοκαλλιέργειας του Νομού Φωκίδας συμπεριλαμβανομένων και δυο αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών ΟΤΑ. Η
συμμετοχή της Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 52,7χιλ., ήτοι
65,875% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η εταιρία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο
εκπροσωπούνται όλοι οι Μέτοχοι ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής τους. Η Εταιρία δεν ελέγχει την οικονομική
αυτή οντότητα.
Το έτος 2015 η εταιρία υπέβαλε αίτημα ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών), με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση
Χωροταξικού Σχεδιασμού). Μέχρι την έκδοση του Πρ. Δ/τος ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ., με το οποίο αναμένεται να οριστεί
ως Φορέας Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., δεν έχει ενεργή δραστηριότητα και αντικείμενο λειτουργίας.
Η μέγιστη έκθεση της Εταιρίας από τη συμμετοχή της στην εν λόγω οντότητα εξαντλείται στο ύψος της συμμετοχής
της. Πέραν της συμμετοχής αυτής δεν υπάρχουν στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις που να σχετίζονται με την συγκεκριμένη οικονομική οντότητα.
Η ανωτέρω επένδυση επιμετράτε στο κόστος, καθότι οι συμμετοχικοί αυτοί τίτλοι δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε
ενεργό αγορά και η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.

3.10 Απαιτήσεις από πελάτες
Ακολούθως παρουσιάζονται οι απαιτήσεις πελατών (εσωτερικού και εξωτερικού) που έχουν ως εξής:

Πελάτες
Πελάτες factoring
Σύνολο Πελατών:
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Πελάτες (εισπράξιμες απαιτήσεις)
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
31.12.2016
7.911.645,53
7.076.449,40
0,00
0,00
7.911.645,53
7.076.449,40
(1.935.078,92)
5.976.566,61
10.758,00
5.987.324,61

(1.935.078,92)
5.141.370,48
7.255,20
5.148.625,68

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
31.12.2016
7.911.612,83
7.076.416,70
0,00
0,00
7.911.612,83
7.076.416,70
(1.935.078,92)
5.976.533,91
10.758,00
5.987.291,91

(1.935.078,92)
5.141.337,78
7.255,20
5.148.592,98

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων από πελάτες συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.
Η κίνηση των Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων, έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 31.12.2015
Πρόβλεψη περιόδου 1.1 – 31.12.2016
Διαγραφές επισφαλών υπολοίπων περιόδου 1.1 – 31.12.2016
Υπόλοιπο 31.12.2016
Πρόβλεψη περιόδου 1.1 – 30.06.2017
Διαγραφές επισφαλών υπολοίπων περιόδου 1.1 – 30.06.2017
Υπόλοιπο 30.06.2017

ΟΜΙΛΟΣ
1.935.078,92
0,00
0,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.935.078,92
0,00
0,00

1.935.078,92
0,00

1.935.078,92
0,00

0,00

0,00

1.935.078,92

1.935.078,92
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3.11 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, αφορούν:
ΟΜΙΛΟΣ

Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α. εισπρακτέος
Ελληνικό Δημόσιο προκαταβολή Φόρου
Εισοδήματος
Ελληνικό Δημόσιο παρακρ/νοι φόροι
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Απαιτήσεις από προσωπικό, μέλη Δ.Σ. και
διευθυντές
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

1.765.201,26

1.531.553,34

1.765.201,26

1.531.553,34

983.174,13
10.532,53
226.354,31
10.242,62

575.892,97
10.733,88
26.766,60
0,00

953.222,36
10.532,53
226.354,31
10.242,62

558.667,67
10.733,88
26.637,04
0,00

19.508,62
90.236,71
3.105.250,18

0,00
82.033,69
2.226.980,48

19.508,62
90.236,71
3.075.298,41

0,00
82.033,69
2.209.625,62

Οι εύλογες αξίες των λοιπών απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.

3.12 Προκαταβολές
Οι προκαταβολές που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, αφορούν:
Προκαταβολές προσωπικού
Πάγιες προκαταβολές
Προκαταβολές για αγορές πρώτων
υλών
Προκαταβολές κτήσεως παγίων
Λοιπές προκαταβολές
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
31.12.2016
14.357,19
850,00
381,52
381,52

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
31.12.2016
14.357,19
850,00
381,52
381,52

10.335,50
126.650,28
1.441,85

10.090,09
79.770,02
1.022,17

10.335,50
126.650,28
1.441,85

10.090,09
79.770,02
1.022,17

153.166,34

92.113,80

153.166,34

92.113,80

Οι εύλογες αξίες των προκαταβολών συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.

3.13 Αποθέματα
3.13.1 Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.
Τα αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα αποθέματα ψαριών και γόνου στην συγκεκριμένη χρονική
στιγμή και αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους με βάση το πρότυπο 41 των ΔΠΧΠ. Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας
της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων αρχής και λήξης της τρέχουσας περιόδου.
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
30.06.2016
Αξία αναλώσιμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
αρχής περιόδου (1.1.2017 και 1.1.2016 αντίστοιχα)
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Κέρδος από μεταβολή στην εύλογη αξία
Αξία αναλώσιμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
λήξης περιόδου (30.06.2017 και 30.06.2016 αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
30.06.2016

36.069.482,04
1.116.408,64

39.580.621,54
251.954,98

36.069.482,04
1.116.408,64

39.580.621,54
251.954,98

(21.530,039,80)
17.579.838,16

(23.433.286,43)
16.670.000,72

(21.530,039,80)
17.579.838,16

(23.433.286,43)
16.670.000,72

33.235.689,04

33.069.290,81

33.235.689,04

33.069.290,81

Η Εταιρία επί του ιχθυοπληθυσμού πάχυνσης έχει συστήσει δικαίωμα ενεχύρου υπέρ Τραπεζικού Ιδρύματος,
λεπτομέρειες αναφέρονται στην σημείωση 3.37 «Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη – ενέχυρα – υποθήκες».
Η λογιστική αξία των Αναλωσίμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως εξής :
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30.06.2017
20.558.570,09
12.677.118,95
33.235.689,04

Ώριμα βιολογικά στοιχεία (Ιχθυοπληθυσμός άνω των 200γρ.)
Ανώριμα βιολογικά στοιχεία (Ιχθυοπληθυσμός κάτω των 200γρ. και γόνος)
Σύνολο

31.12.2016
24.377.246,44
11.692.235,60
36.069.482,04

Η ετήσια παραγωγή βιομάζας το Α’ Εξάμηνο 2016 ήταν 2.173τον., ενώ αντίστοιχα το Α’ Εξάμηνο 2016 ήταν 2.097τον.

3.13.2 Λοιπά αποθέματα.
Τα λοιπά αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
Α’ Ύλες
Υλικά Συσκευασίας
Αναλώσιμα Υλικά
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

753.821,96

741.798,50

753.821,96

741.798,50

64.984,82

18.379,34

64.984,82

18.379,34

24.619,27
843.426,05

29.338,51
789.516,35

24.619,27
843.426,05

29.338,51
789.516,35

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των λοιπών αποθεμάτων της Εταιρίας.

3.14 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα στις τράπεζες

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
31.12.2016
20.187,70
19.319,86
1.969.732,35
3.183.842,63

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
31.12.2016
2.745,88
1.567,59
1.844.975,26
2.937.249,80

Σύνολο

1.989.920,05

1.847.721,14

3.203.162,49

2.938.817,39

3.15 Μετοχικό Κεφάλαιο & Μετοχές
3.15.1 Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Πέντε εκατομμύρια Διακόσιες Οκτώ χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Τρία
ευρώ και Είκοσι λεπτά (€ 5.208.253,20) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε Δέκα Τέσσερα
εκατομμύρια Εβδομήντα Έξι χιλιάδες Τριακόσιες Εξήντα (14.076.360) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας Τριάντα Επτά λεπτά (€ 0,37) η κάθε μια.

Υπόλοιπο
31.12.2015
Κινήσεις 1.1
30.06.2016
Υπόλοιπο
30.06.2016
Κινήσεις 1.7
31.12.2016
Υπόλοιπο
31.12.2016
Κινήσεις 1.1
30.06.2017
Υπόλοιπο
30.06.2017

ΟΜΙΛΟΣ
Ίδιες
μετοχές

Υπέρ Το
Άρτιο

Σύνολο

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

0,00

296.035,21

5.504.288,41

14.076.360

5.208.253,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.076.360

5.208.253,20

0,00

296.035,21

5.504.288,41

0,00

0,00

0,00

0,00

14.076.360

5.208.253,20

0,00

0,00

0,00

14.076.360

5.208.253,20

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

14.076.360

5.208.253,20

0,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ίδιες
Μετοχές

Υπέρ Το
Άρτιο

Σύνολο

0,00

296.035,21

5.504.288,41

0,00

0,00

0,00

0,00

14.076.360

5.208.253,20

0,00

296.035,21

5.504.288,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296.035,21

5.504.288,41

14.076.360

5.208.253,20

0,00

296.035,21

5.504.288,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296.035,21

5.504.288,41

14.076.360

5.208.253,20

0,00

296.035,21

5.504.288,41

–

–

–

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την λήξη της υπό αναφορά περιόδου έχει ως κάτωθι:
Μέτοχος
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη
Ευρύ επενδυτικό κοινό 2
Σύνολο:

Αριθμός μετοχών
8.321.151
1.483.250
818.178
3.453.781
14.076.360

Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου (%)
59,1
10,5
5,8
24,6
100,0
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Η εταιρία «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έπειτα
από αποκτήσεις μετοχών κατόπιν Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία είναι σε εξέλιξη.
2
Εξ’ όσων γνωρίζουμε, κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό ίσο ή
μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

3.15.2 Μετοχές της Εταιρίας
Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τιμή εισαγωγής 3,72
ευρώ εκάστη στις 20 Μαρτίου 2002.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, κάθε μετοχή έχει πλήρως εξοφληθεί, έχει δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση
των Μετόχων και συμμετέχει στην διανομή των κερδών. Οι μετοχές, κοινές ονομαστικές, αριθμούνται σε Δέκα
Τέσσερα εκατομμύρια Εβδομήντα Έξι χιλιάδες Τριακόσιες Εξήντα (14.076.360). Είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες
στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Υπέρ Κλάδος ICB «Τρόφιμα & Ποτά» κωδ. 3500, Υπό Κλάδος ICB
«Γεωργία & Αλιεία» κωδ. 3573) με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΓΑΛΑΞ» και ISIN «GRS442003000».
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας (Χρ. Αξία μετοχής Χ 14.076.360 μετοχές) ανήλθε στις 30.06.2017 σε
9.853.452 ευρώ. Ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει το υπόλοιπο των μετοχών της Εταιρίας σε κυκλοφορία.

1 Ιανουαρίου 2016
30 Ιουνίου 2016
31 Δεκεμβρίου 2016
1 Ιανουαρίου 2017
30 Ιουνίου 2017

Αριθμός
Κοινών
μετοχών
14.076.360
14.076.360
14.076.360
14.076.360
14.076.360

Ίδιες
Μετοχές
0
0
0
0
0

Υπόλοιπο
μετοχών σε
κυκλοφορία
14.076.360
14.076.360
14.076.360
14.076.360
14.076.360

Η μητρική εταιρία καθώς και οι εταιρίες που αυτή συμμετέχει, δεν κατέχουν μετοχές της «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».
Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία, στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου είναι 14.076.360
μετοχές. Ακολούθως, παρουσιάζεται πίνακας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία με στοιχεία
30ης Ιουνίου για τις χρήσεις 2017, 2016, 2015, 2014 και 2013 αντίστοιχα:

30.06.2017
14.076.360

Μέσος σταθμισμένος σε κυκλοφορία αριθμός μετοχών
30.06.2016
30.06.2015
30.06.2014
30.06.2013
14.076.360
14.076.360
14.076.360
14.076.360

Στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου, η μετοχή της Εταιρίας δεν αποτελεί υποκειμενική αξία παραγώγου το οποίο
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Από τις 22.10.2012 η μετοχή της Εταιρίας συμπεριλαμβανόταν στο δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών «FTSE/XA Mid
& Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών» καθώς και στην Ομάδα Δεικτών του ΧΑ «FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης»
των οποίων ο υπολογισμός ξεκίνησε στις 29.10.2012 και στις 3.12.2012 αντίστοιχα. Όμως, μετά την προαιρετική
δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τους μετόχους της Εταιρίας για την
απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους και των πράξεων απόκτησης μετοχών
της Εταιρίας που ακολούθησαν από την εταιρία «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», λαμβάνοντας υπόψη και τις
μετοχές της Εταιρίας που κατέχουν τα συντονισμένα πρόσωπα – μέτοχοι που αναφέρονται στο σχετικό
πληροφοριακό δελτίο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, η διασπορά των μετοχών της Εταιρίας κατήλθε του 10%.
Έτσι, βάσει του κανονισμού του Χ.Α. οι μετοχές της Εταιρίας εισήλθαν στην κατηγορία «χαμηλής διασποράς» και από
τις 7.7.2017 η μετοχή της Εταιρίας διεγράφη από τους ανωτέρω Δείκτες του ΧΑ.
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3.16 Αποθεματικά (διάφορα)
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποθεματικό από εκποίηση ιδίων
μετοχών
Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
Διαφορές αναπροσαρμογής ΔΛΠ 16
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
31.12.2016
891.129,72
850.129,72
154,81
154,81
3.051.538,00
2.764.195,82
92.982,53
45.231,70
647.426,36
4.728.463,12

92.982,53
45.231,70
647.426,36
4.400.120,94

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
31.12.2016
891.129,72
850.129,72
154,81
154,81
3.051.538,00
2.764.195,82
92.982,53
45.231,70
647.426,36
4.728.463,12

92.982,53
45.231,70
647.426,36
4.400.120,94

3.17 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
Προμηθευτές (Εσωτερικού‐
Εξωτερικού)
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

5.246.746,34
7.221.698,81

3.929.678,85
11.744.193,34

5.324.688,16
7.221.698,81

3.889.895,82
11.744.193,34

12.468.445,15

15.673.872,19

12.546.386,97

15.634.089,16

3.18 Φόροι πληρωτέοι

Φόρος εισοδήματος περιόδου
Φόρος εισοδήματος προηγ. χρήσεων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
31.12.2016
570.999,40
840.319,24
1.433.195,90
0,00
2.004.195,30
840.319,24

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
31.12.2016
570.999,40
809.567,47
1.387.003,70
0,00
1.958.003,10
809.567,47

Για τη χρήση 2015, όπως και κατά τις προηγούμενες χρήσεις 2011 έως 2014, η Εταιρία υπήχθη στο φορολογικό
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013. Τα
φορολογικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δεν είχαν καμία επιφύλαξη.
Για τη χρήση 2016, ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2017. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
Όσον αφορά τις προηγούμενες χρήσεις:
α) η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 2009. Συνεπώς εκκρεμεί προς έλεγχο από τις
φορολογικές αρχές η χρήση 2010,
β) η απορροφηθείσα θυγατρική εταιρία «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ ‐ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» περαίωσε σύμφωνα με το Ν.3888/2010 τις
χρήσεις 2007, 2008 και 2009, συνεπώς εκκρεμεί προς έλεγχο από τις φορολογικές αρχές η χρήση 2010 καθώς και η
περίοδος από 1.1.2015 έως 30.9.2015 (ημερομηνία συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία),
γ) η απορροφηθείσα θυγατρική εταιρία «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» περαίωσε σύμφωνα με
το Ν.3888/2010 τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009, συνεπώς εκκρεμεί προς έλεγχο από τις φορολογικές αρχές η χρήση
2010 καθώς και η περίοδος από 1.1.2011 έως 29.7.2011 (ημερομηνία συγχώνευσης με απορρόφηση από την
Εταιρία).
δ) η νέο εξαγορασθείσα θυγατρική εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ» περαίωσε σύμφωνα
με το Ν.3888/2010 τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010, συνεπώς εκκρεμούν προς έλεγχο από τις φορολογικές αρχές οι
χρήσεις 2011 έως και 2016 και
‐ Η συγγενής εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» έχει ελεγχθεί από τις Ιταλικές φορολογικές αρχές έως και την
χρήση 2005, συνεπώς εκκρεμούν προς έλεγχο από τις Ιταλικές φορολογικές αρχές οι χρήσεις 2006 έως και 2016.
Παρότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, δεδομένου ότι συχνά η
ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές,
χρησιμοποιώντας ιστορικά και στατιστικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθουσών ελεγμένων
φορολογικά χρήσεων, ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
που πιθανόν να προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων παρελθουσών χρήσεων. Η συνολική
πρόβλεψη κατά την 30.06.2017 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 37 χιλ. και 7 χιλ. αντίστοιχα, σημείωση 3.24 «Προβλέψεις».
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3.19 Λοιπές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
31.12.2016
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού
Ασφαλιστικά ταμεία
Δουλευμένα έξοδα πληρωτέα
Λοιποί φόροι – τέλη
πλην εισοδήματος
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
31.12.2016

292.487,27
291.522,58
334.387,70

337.061,96
322.528,97
105.569,81

289.607,42
287.222,21
334.387,70

333.892,33
319.308,41
103.603,74

102.892,69
29.759,49
79.992,55

166.645,96
0,00
99.163,57

96.494,37
29.759,49
79.968,42

164.094,50
0,00
84.339,16

1.131.042,28

1.030.970,27

1.117.439,51

1.005.238,14

3.20 Δάνεια
Όλα τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας είναι σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, τα ποσά των δανείων που
είναι πληρωτέα εντός του επόμενου έτους χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ εκείνα που είναι πληρωτέα μετά
από ένα έτος χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα.
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
30.06.2017
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών
Άλλα δάνεια (από συνδεδεμένα μέρη)
Σύνολο μακρ/μων δανειακών
υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων δανείων
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Άλλα δάνεια (από συνδεδεμένα
πρόσωπα)
Σύνολο βραχ/μων δανειακών
υποχρεώσεων
Σύνολο δανείων

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
31.12.2016

800.000,00
0,00

900.000,00
0,00

800.000,00
0,00

900.000,00
0,00

800.000,00

900.000,00

800.000,00

900.000,00

18.550.427,45

18.497.897,71

18.550.427,45

18.497.897,71

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.610.000,00

1.700.000,00

1.610.000,00

1.700.000,00

20.460.427,45
21.260.427,45

20.497.897,71
21.397.897,71

20.460.427,45
21.260.427,45

20.497.897,71
21.397.897,71

Η λήξη των μακροπροθέσμων δανείων έχει ως εξής:
• Μεταξύ 1 και 2 ετών
• Μεταξύ 3 και 5 ετών
• Άνω των 5 ετών

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
31.12.2016
800.000,00
700.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
800.000,00

900.000,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
31.12.2016
800.000,00
700.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
800.000,00

900.000,00

Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες τραπεζικού δανεισμού, τις οποίες κατά την λήξη της υπό αναφορά
περιόδου δεν είχε χρησιμοποιήσει:

• Με λήξη μέσα σε ένα έτος

30.06.2017
3.014.483,83

31.12.2016
4.165.795,54

3.014.483,83

4.165.795,54
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Οι δανειακές δυνατότητες του Ομίλου και της Εταιρίας είναι ετήσιες και υποκείμενες σε επανεξέταση. Οι εύλογες
αξίες των δανείων ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές αξίες.
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και παρά την ύπαρξη των «Capital Controls» καθώς
επίσης την δυσχερή θέση του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα, ο Όμιλος δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στο να
χρησιμοποιήσει μέρος των δυνατοτήτων του τραπεζικού δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης τόσο στη χρήση 2016 όσο
στην τρέχουσα χρήση.
Η Εταιρία για μέρος του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού της δανεισμού έχει συστήσει δικαίωμα ενεχύρου υπέρ
Τραπεζικού Ιδρύματος επί του ιχθυοπληθυσμού πάχυνσης, λεπτομέρειες αναφέρονται στην σημείωση 3.37
«Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη – ενέχυρα – υποθήκες».

3.21 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις εφόσον
υπάρχει δικαίωμα για συμψηφισμό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά
έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
(ποσά σε ευρώ)

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

836.064,53

851.027,87

835.703,85

850.696,42

(1.991.925,97)

(2.395.083,44)

(1.969.247,51)

(2.368.969,21)

(1.155.861,44)

(1.544.055,57)

(1.133.543,66)

(1.518.272,79)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Ο ΜΙ Λ Ο Σ
Ενσώματα πάγια

ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπόλοιπο
31.12.2016

Χρεώσεις –
Πιστώσεις
Αποτελεσμάτων

Χρεώσεις –
Πιστώσεις στα
Λοιπ. Συνολικά
έσοδα

Υπόλοιπο
30.06.2017

251.890,57

(66.108,66)

0,00

185.781,92

Διαφορά εύλογης αξίας Δ.Λ.Π. 41

2.143.192,87

(337.048,82)

0,00

1.806.144,05

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

(113.532,19)

1.949,40

0,00

(111.582,79)

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου

(145.961,10)

(2.095,37)

0,00

(148.056,47)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(561.172,89)

0,00

0,00

(561.172,89)

(8.510,64)

2.596,85

0,00

(5.916,79)

(21.851,05)

12.515,46

0,00

(9.335,59)

1.544.055,57

(388.194,14)

0,00

1.155.861,44

Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών
Λοιπά

ΕΤΑΙΡΙ Α
Ενσώματα πάγια

Υπόλοιπο
31.12.2016

Χρεώσεις –
Πιστώσεις
Αποτελεσμάτων

Χρεώσεις –
Πιστώσεις στα
Λοιπ. Συνολικά
έσοδα

Υπόλοιπο
30.06.2017

225.776,34

(62.672,88)

0,00

163.103,46

Διαφορά εύλογης αξίας Δ.Λ.Π. 41

2.143.192,87

(337.048,82)

0,00

1.806.144,05

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

(113.532,19)

1.949.40

0,00

(111.582,79)

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου

(145.629,65)

(2.066,14)

0,00

(147.695,79)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(561.172,89)

0,00

0,00

(561.172,89)

(8.510,64)

2.593,85

0,00

(5.916,79)

(21.851,05)

12.515,46

0,00

(9.335,59)

1.518.272,79

(384.729,13)

0,00

1.133.543,66

Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών
Λοιπά
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3.22 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού (Ν. 2112/20)
Ο Όμιλος αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία την παρούσα αξία της
νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημιώσεως στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδοτήσεως. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης των λογιστικών εγγραφών
βάσει του ΔΛΠ 19. Η αναλογιστική μελέτη διενεργείται κατά πάγια τακτική του Ομίλου και της Εταιρίας στο τέλος του
έτους, οπότε και καθορίζονται τα μεγέθη και τα δεδομένα ώστε να υπολογιστεί η αναλογιστική υποχρέωση.
Η κίνηση της σχετικής υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρίας προκύπτει ως ακολούθως:
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2016
Αγορά θυγατρικής
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1‐31.12.2016
Κόστος προϋπηρεσίας λόγω τροποποιήσεων
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1‐31.12.2016
Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / τερματικές παροχές περιόδου
1.1 ‐ 31.12.2016
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1‐31.12.2016
Αναλογιστικό (έσοδο) / έξοδο περιόδου 1.1 – 31.12.2016
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2016
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1‐30.06.2017
Κόστος προϋπηρεσίας λόγω τροποποιήσεων
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1‐30.06.2017
Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / τερματικές παροχές περιόδου
1.1‐30.06.2017
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1‐30.06.2017
Αναλογιστικό (έσοδο) / έξοδο περιόδου 1.1–30.06.2017
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.06.2017

ΟΜΙΛΟΣ
453.207,89
1.142,94
29.764,40
0,00
9.064,16

ΕΤΑΙΡΙΑ
453.207,89
0,00
29.764,40
0,00
9.064,16

(1.081,58)

(1.081,58)

(8.352,48)
26.785,51
510.530,84
32.371,79
0,00
7.657,97

(8.352,48)
26.785,51
509.387,90
32.288,13
0,00
7.640,82

0,00

0,00

(32.804,33)
0,00
517.756,27

(32.804,33)
0,00
516.512,52

Οι κύριες αναλογιστικές οικονομικές και άλλες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία αποτίμησης
(30.06.2017) της αναλογιστικής μελέτης, έχουν ως εξής:
• Πίνακας θνησιμότητας

EVK 2000

• Μέσος ετήσιος ρυθμός μακρ. αύξησης
πληθωρισμού:
• Προεξοφλητικό επιτόκιο:

1,75% (σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης της Ε.Ε. ‐ Στρατηγική της
Λισαβόνας‐)
1,5% κατά την 31.12.2016, με μέση αναμενόμενη διάρκεια αποπληρωμής
των παροχών (weighted average duration): 16,34

• Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση
μισθολογίου που λαμβάνεται υπόψη για
την αποζημίωση του Ν.212/20 σύμφωνα
με την προηγ. αναλογιστική μελέτη:
• Περιουσιακά στοιχεία για την
αποζημίωση του Ν.2112/20 βάσει IAS 19
κατά την ημερομηνία αποτίμησης:

2,75% = Μέσος Ετήσιος Μακροχρόνιος Πληθωρισμός + 1%

Μηδέν

3.23 Κρατικές επιχορηγήσεις
Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων, τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρίας, έχει ως ακολούθως:

Υπόλοιπο την 01.01.2016
Αναγνωρισθείσες επιχορηγήσεις περιόδου 1.1‐31.12.2016
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων περιόδου 1.1 – 31.12.2016
Υπόλοιπο την 31.12.2016
Αναγνωρισθείσες επιχορηγήσεις περιόδου 1.1‐30.06.2017
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων περιόδου 1.1 – 30.06.2017
Υπόλοιπο την 30.06.2017

ΟΜΙΛΟΣ
1.255.112,37
0,00
(177.948,64)
1.166.138,04
0,00
(172.488,33)
993.649,71

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.255.112,37
0,00
(177.948,64)
1.166.138,04
0,00
(172.488,33)
993.649,71

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν μέρος των επενδύσεων του Ομίλου και της Εταιρίας σε ιχθυοκλωβούς,
δικτυοκλωβούς και λοιπό τεχνολογικό εξοπλισμό πάχυνσης ιχθύων.

3.24 Προβλέψεις
O Όμιλος και η Εταιρία έχουν διενεργήσει προβλέψεις για την κάλυψη μελλοντικών διαφορών φόρων από
φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων χρήσεων ύψους ποσού ευρώ 37 χιλ. και 7 χιλ. αντίστοιχα.
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3.25 Πληροφόρηση κατά τομέα
Στη χρήση 2009 η Διοίκηση της Εταιρίας εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί Τομείς»,
με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι αυτές δεν συντρέχουν. Ιδιαίτερα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του
Προτύπου, στις οποίες προβλέπεται ότι λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης του οποίου τα
λειτουργικά αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από την «Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων» που
στην περίπτωση της Εταιρίας είναι η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος της Εταιρίας, προκειμένου να ληφθούν
αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων σε αυτόν και να εκτιμηθεί η αποδοτικότητά του και για τον οποίο
υπάρχουν διαθέσιμες χωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Συνεπώς οι δραστηριότητες του Ομίλου και της
Εταιρίας παρουσιάζονται ως ένας τομέας.
Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών (πωλήσεις) τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρίας, κατά ομάδες
προϊόντων, έχει ως εξής:
Πωλήσεις ΟΜΙΛΟΥ
1.1 – 30.06.2017

Χώρα
Ισπανία
Ιταλία
Γαλλία
Ελβετία
Ελλάδα
Λοιπές
χώρες
Σύνολο
Πωλήσεων

1.1 – 30.06.2016

Βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία
Ιχθείς
Γόνος
15.565.786,65
0,00
2.847.948,39
0,00
1.343.780,18
0,00
678.327,45
0,00
443.767,22
0,00

Μη Βιολογικά
περιουσιακά
στοιχεία
3.038.379,20
130.116,60
3.451,92
615,60
16.166,28

Σύνολο
18.604.165,85
2.978.064,99
1.347.232,10
678.943,05
459.933,50

650.429,91

0,00

4.081,68

654.511,59

417.790,71

21.530.039,80

0,00

3.192.811,28

24.722.851,08

23.202.886,43

Μη Βιολογικά
περιουσιακά
στοιχεία
3.564.316,80
50.116,05
451,00
0,00
23.877,84

Σύνολο
19.643.802,00
3.604.523,86
1.225.675,43
1.005.604,69
1.174.651,43

0,00

0,00

417.790,71

230.400,00

3.638.761,69

27.072.048,12

Βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία
Ιχθείς
Γόνος
15.887.515,20
191.970,00
3.515.977,81
38.430,00
1.225.224,43
0,00
1.005.604,69
0,00
1.150.773,59
0,00

Πωλήσεις ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Χώρα
Ισπανία
Ιταλία
Γαλλία
Ελβετία
Ελλάδα
Λοιπές
χώρες
Σύνολο
Πωλήσεων

1.1 – 30.06.2017
Μη
Βιολογικά περιουσιακά
Βιολογικά
στοιχεία
περιουσιακά
Ιχθείς
Γόνος
στοιχεία
15.565.786,65
0,00
3.038.379,20
2.847.948,39
0,00
130.116,60
1.343.780,18
0,00
3.451,92
678.327,45
0,00
615,60
443.767,22
0,00
16.166,28

1.1 – 30.06.2016

Σύνολο
18.604.165,85
2.978.064,99
1.347.232,10
678.943,05
459.933,50

Βιολογικά περιουσιακά
Στοιχεία
Ιχθείς
Γόνος
15.887.515,20
191.970,00
3.515.977,81
38.430,00
1.225.224,43
0,00
1.005.604,69
0,00
1.150.773,59
0,00

Μη Βιολογικά
περιουσιακά
στοιχεία
3.564.316,80
50.116,05
451,00
0,00
23.877,84

Σύνολο
19.643.802,00
3.604.523,86
1.225.675,43
1.005.604,69
1.174.651,43

650.429,91

0,00

4.081,68

654.511,59

417.790,71

0,00

0,00

417.790,71

21.530.039,80

0,00

3.192.811,28

24.722.851,08

23.202.886,43

230.400,00

3.638.761,69

27.072.048,12

Στην υπό αναφορά περίοδο, δύο πελάτες αντιπροσωπεύουν πωλήσεις άνω του 10% των συνολικών πωλήσεων του
Ομίλου και της Εταιρίας, ήτοι ευρώ 10.504,6 χιλ. και ευρώ 7.427,7 χιλ. έκαστος.
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3.26 Άλλα έσοδα / (έξοδα)
Τα άλλα έσοδα καθώς και τα άλλα έξοδα που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών
Καταστάσεων, έχουν ως εξής:
30.06.2017

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2016

30.06.2017

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2016

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
• Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων
• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
• Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις

83.514,02
0,00
0,00

88.974,33
0,00
247,59

83.514,02
0,00
0,00

88.974,33
0,00
247,59

• Επιστροφή δασμών & λοιπών επιβαρύνσεων

48.814,00

18.480,00

48.814,00

18.480,00

• Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα
• Έσοδα – επιχορηγήσεις για μελέτες ‐ έρευνες
• Εισπράξεις αποσβ/νων απαιτήσεων και
διαγραφές υποχρεώσεων
• Κέρδη αποτίμησης Χρηματοοικονομικών
στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
• Λοιπά έσοδα
Σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης:
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
• Έξοδα μελετών και επεκτάσεως και αγοράς
συμμ/χων & χρεογράφων
• Έξοδα για συμμετοχή σε μελέτες ‐ έρευνες
• Ζημία αποτίμησης Χρηματοοικονομικών
στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
• Ζημιές από καταστροφές – απώλειες αποθεμάτων
• Πρόστιμα & προσαυξήσεις
• Προβλέψεις επισφαλών πελατών
• Λοιπά έξοδα
Σύνολο εξόδων εκμεταλλεύσεως:
Άλλα έσοδα / (έξοδα) ‐ Καθαρά

0,00

0,00

0,00

0,00

21.590,34

0,00

21.590,34

0,00

0,00

10,36

0,00

10,36

8.944,32
3.199,34
166.062,02

0,00
15.472,91
123.185,19

8.944,32
3.199,34
166.062,02

0,00
15.472,91
123.185,19

(2.000,00)
(30.753,77)

(2.288,26)
0,00

0,00
(30.753,77)

(2.288,26)
0,00

0,00
(15.804,54)
(2.057,00)
0,00
(2.845,94)
(53.461,25)
111.350,78

(15.217,33)
0,00
(13.554,88)
0,00
(17.519,12)
(48.579,59)
74.605,60

0,00
(15.804,54)
(1.953,38)
0,00
(2.838,94)
(51.350,63)
113.461,40

(15.217,33)
0,00
(13.554,88)
0,00
(17.519,12)
(48.579,59)
74.605,60

Το κέρδος αποτίμησης Χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αφορά την μεταβολή
της εύλογης αξίας, κατά την λήξη της υπό αναφορά περιόδου: 100.777 μετοχών της «ΕΤΕ ‐ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (Κ.Ο.)» και 6.755 μετοχών της «ΔΙΧΘ ‐ ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕΒΕ (Κ.Ο.)» νυν «ΣΕΛΟ –
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (Κ.Ο.)».

Η κίνηση έχει ως ακολούθως, (ποσά σε ευρώ):
Εύλογη αξία 31.12.2016
Αγορές
Μεταβολή εύλογης αξίας
Εύλογη αξία 30.06.2017

26.114,03
0,00
8.944,32
35.058,35
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3.27 Έξοδα κατ’ είδος
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2016
30.06.2017
• Μεταφορικά
• Ασφάλιστρα
• Ενοίκια
• Αμοιβές μελών Δ. Σ.
• Αμοιβές και έξοδα τρίτων
• Προμήθειες τρίτων
• Επεξεργασίες από τρίτους
• Επισκευές και συντηρήσεις
• Φόροι ‐ Τέλη
• Έξοδα ταξιδίων
• Έξοδα προβολής και διαφήμισης, εκθέσεων
και φιλοξενίας
• Συνδρομές – εισφορές
• Δωρεές – επιχορηγήσεις
• Έντυπα και γραφική ύλη
• Υλικά άμεσης ανάλωσης
• Έξοδα δημοσιεύσεων
• ΔΕΗ – Τηλεφωνικά – Ταχυδρομικά
• Λοιπά έξοδα
Σύνολο:

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017

30.06.2016

389.594,22
211.897,87
45.440,05
25.000,02
750.132,98
52.338,64
52.419,51
582.786,14
31.678,49
25.562,79

335.423,65
194.406,49
37.647,83
25.000,00
523.785,28
57.300,92
32.889,97
580.613,13
19.804,92
8.086,72

387.668,00
211.705,84
42.065,05
25.000,02
742.182,98
52.338,64
124.860,94
562.615,06
31.439,62
25.562,79

335.423,65
194.406,49
37.647,83
25.000,00
523.785,28
57.300,92
32.889,97
580.613,13
19.804,92
8.086,72

47.296,59
8.800,26
127.962,56
28.541,82
422.356,26
255,00
213.025,20
30.891,89
3.045.980,29

27.695,34
6.402,85
130.140,42
17.465,39
498.252,90
70,00
225.824,42
19.234,67
2.740.044,90

47.296,59
8.650,26
127.762,56
28.441,02
422.356,26
255,00
211.449,68
29.193,51
3.080.843,82

27.695,34
6.402,85
130.140,42
17.465,39
498.252,90
70,00
225.824,42
19.234,67
2.740.044,90

3.28 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις που βάρυναν τα αποτελέσματα των περιόδων 1.1 ‐ 30.06.2017 και 1.1 ‐ 30.06.2016 έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2016
30.06.2017
•
•

Αποσβέσεις περιόδου ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις περιόδου άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Σύνολο:

30.06.2017

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2016

863.366,74

748.838,57

851.519,24

748.838,57

4.079,94
867.446,68

3.090,78
751.929,35

4.079,94
855.599,18

3.090,78
751.929,35

3.29 Παροχές σε εργαζομένους

•
•
•
•

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές
Πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού
Σύνολο:

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2016
30.06.2017
2.604.045,29
2.422.000,12
557.818,25
420.944,74
116.878,64
134.500,93
7.225,43
3.285.967,61

38.828,56
3.016.274,35

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
30.06.2016
2.582.924,53
2.422.000,12
553.177,10
420.944,74
116.878,64
134.500,93
7.124,62
3.260.104,89

38.828,56
3.016.274,35

________________________________________________________________________________________________________________
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017)
Σελίδα 55 από 60

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 13946456000, (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τηλ: 2265041840

3.30 Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος, όπως αυτό παρουσιάζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών
Καταστάσεων, αναλύεται ως εξής:

• Χρεωστικοί τόκοι δανείων Τραπεζών
• Χρεωστικοί τόκοι λοιπών δανείων
• Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις
έξοδα
• Συναλλαγματικές διαφορές έξοδα
• Συναλλαγματικές διαφορές (έσοδα)
• Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο:

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
30.06.2016
553.433,05
577.398,21
0,00
10.500,00
5.659,29
0,00
0,00
(469,66)
558.622,68

6.909,14
0,00
0,00
(880,79)
593.629,56

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017
30.06.2016
553.433,05
577.398,21
0,00
10.500,00
5.538,71
0,00
0,00
(355,69)
558.616,07

6.909,14
0,00
0,00
(880,79)
593.629,56

3.31 Φόρος εισοδήματος
Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος, όπως αυτός παρουσιάζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών
Καταστάσεων, αναλύεται ως εξής:

• Τρέχων φόρος περιόδου
• Αναβαλλόμενος φόρος
• Διαφορά φόρου προηγ. Χρήσης & λοιποί
φόροι
Σύνολο:

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2016
30.06.2017

30.06.2017

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2016

573.663,36
(388.194,14)

302.937,72
(252.103,67)

570.999,40
(384.729,13)

302.937,72
(252.103,67)

148.359,56
333.828,78

5.143,12
55.977,17

148.309,56
334.579,83

5.143,12
55.977,17

Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη του Ομίλου και της Εταιρίας διαφέρει από το ποσό που θα προέκυπτε
εάν εφαρμόζαμε τον φορολογικό συντελεστή που ισχύει στη χώρα που έχει έδρα η μητρική εταιρία, ως εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2017

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου, προ φόρων
Φόρος εισοδήματος με τον φορολογικό
συντελεστή της εταιρίας 2017: 29%
Φόρος επί αποτελεσμάτων που δεν
αναγνωρίζεται φορολογικά
Διαφορά φόρου προηγ. Χρήσης & λοιποί φόροι
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

519.610,84

521.233,70

150.687,14

151.1557,77

34.782,08
148.359,56

34.750,00
148.309,67

333.828,87

334.579,83

3.32 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρίας, με
τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών
μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).

ΟΜΙΛΟΣ
Κέρδη / (Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας
Ίδιες μετοχές
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη κατά μετοχή

30.06.2017
185.782,06
0
14.076.360
0,0132

30.06.2016
19.312,67
0
14.076.360
0,0014
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ΕΤΑΙΡΙΑ
Κέρδη / (Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας
Ίδιες μετοχές
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη κατά μετοχή

30.06.2017
187.903,86
0
14.076.360
0,0133

30.06.2016
19.312,67
0
14.076.360
0,0014

3.33 Επίδικες Διαφορές & Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία των εταιριών του Ομίλου.
Ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς τους. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν αναμένεται να
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες μίσθωσης θαλάσσιων χώρων με το Ελληνικό Δημόσιο που λήγουν σε διάφορες
ημερομηνίες μέχρι το 2036. Οι ελάχιστες μελλοντικές υποχρεώσεις βάσει τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις, κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2016, έχουν ως κάτωθι:
Έως 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών

45.944,56
180.778,24
312.940,61
539.663,41

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Δεδομένου ότι τα επενδυτικά σχέδια της Εταιρίας έχουν ολοκληρωθεί, δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που
έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά την ημερομηνία αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

3.34 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και
τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της υπό αναφορά περιόδου (περίοδος 1.1 –
30.06.2017), που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ
24, παρουσιάζονται ακολούθως:
Α) Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με την θυγατρική εταιρία του Ομίλου «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ».
i)

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
ΟΜΙΛΟΣ
Αγορές προϊόντων και εμπορευμάτων
Αγορές λοιπών υπηρεσιών
• ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ
Σύνολο αγορών λοιπών υπηρεσιών:
Σύνολο Αγορών:

ii)

ΕΤΑΙΡΙΑ
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

89.827,37
89.827,37
89.827,37

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ΟΜΙΛΟΣ
Πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων
Πωλήσεις λοιπών υπηρεσιών
• ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ
Σύνολο πωλήσεων λοιπών υπηρεσιών:
Σύνολο Πωλήσεων:

ΕΤΑΙΡΙΑ
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν βάσει εμπορικών όρων της αγοράς.
iii)

Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρίες
ΟΜΙΛΟΣ
• ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ
Σύνολο Απαιτήσεων:

ΕΤΑΙΡΙΑ
0,00
0,00

0,00
0,00
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iv)

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες
ΟΜΙΛΟΣ
• ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μ. ΕΠΕ
Σύνολο Υποχρεώσεων:

ΕΤΑΙΡΙΑ
0,00
0,00

91.687,37
91.687,37

Οι ανωτέρω συναλλαγές και τα υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.
Β) Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συγγενή εταιρία και λοιπά συνδεδεμένα μέρη.
v)
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Πωλήσεις αγαθών σε συγγενή εταιρία
• ASTIR INTERNATIONAL SRL

vi)

0,00
0,00

ΟΜΙΛΟΣ
8.332,80
28.378,49
10.535,27
47.246,56

ΕΤΑΙΡΙΑ
8.332,80
28.378,49
10.535,27
47.246,56

Απαιτήσεις
Από πωλήσεις αγαθών σε συγγενή εταιρία
• ASTIR INTERNATIONAL SRL

viii)

ΕΤΑΙΡΙΑ
0,00
0,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές υπηρεσιών από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
• ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.
• Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.
• ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΑΕΒΕ

vii)

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ
1.740.226,20
1.740.226,20

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.740.226,20
1.740.226,20

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Υποχρεώσεις
Από αγορές υπηρεσιών από λοιπά συνδεδεμένα
• ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.
• Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.
• ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΑΕΒΕ

0,00
1.222,49
5.410,44
6.632,93

0,00
1.222,49
5.410,44
6.632,93

ix)
Αποζημίωση διευθυντικών στελεχών
Τα διευθυντικά στελέχη αποτελούνται από εργαζόμενους της Εταιρίας που έχουν οριστεί ως βασικά διοικητικά
στελέχη της.
ΟΜΙΛΟΣ και ΕΤΑΙΡΙΑ
(ποσά σε ευρώ)
Συναλλαγές και Αμοιβές μελών Διοίκησης και διευθυντικών
στελεχών
Αμοιβές μελών της Διοίκησης (Δ.Σ.), εγκεκριμένες από Γ.Σ.
Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο Συναλλαγών και Αμοιβών
Απαιτήσεις από μέλη Διοίκησης και διευθυντικών στελεχών
Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης (Δ.Σ.)
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
Σύνολο Απαιτήσεων
Υποχρεώσεις προς μέλη Διοίκησης και διευθυντικά στελέχη
Αμοιβές μελών της Διοίκησης (Δ.Σ.), εγκεκριμένες από Γ.Σ.
Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη, εγκεκριμένα από Γ.Σ.
Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο Υποχρεώσεων

1.1 ‐ 30.06.2017

1.1 ‐ 30.06.2016

25.000,02
143.241,66
168.241,68

25.000,00
142.968,80
167.968,80

0,00
0,00
0,00

6.085,06
0,00
6.085,06

14.708,21
1.610.000,00
10.355,07
1.635,063,28

19.209,48
200.000,00
11.243,92
231.210,61

x) Λοιπά στοιχεία Συνδεδεμένων μερών
• Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις απομείωσης από συνδεδεμένα μέρη κατά την 30.06.2017 συνολικού ποσού ευρώ
1.527 χιλ.
• Η Εταιρία στις 13.6.2016, δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέδωσε, βάσει των διατάξεων
του κ.ν.2190/1920 και του Ν.3156/2003, κοινό έγχαρτο ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας ενός
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εκατομμυρίου ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση προς τα διευθυντικά στελέχη Α. Παντελεημονίτου και Σ. Γιαννουλάτο.
Το εν λόγω δάνειο χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών της Εταιρίας για την κάλυψη
των επενδυτικών της δαπανών και είναι διάρκειας 17 μηνών άνευ εξασφαλίσεων με επιτόκιο 5,25%.
Οι ανωτέρω σύμβαση εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.06.2016 (κατ’ άρθρο 23α του
κ.ν.2190/1920).
• Η Εταιρία στις 28.9.2016, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, έλαβε δάνειο από την Πρόεδρο & Δ/νουσα Σύμβουλο
ποσό ευρώ 700 χιλ. προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ταμειακές της υποχρεώσεις. Η διάρκεια εξόφλησης αυτής της
βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης (δάνειο), προς το συνδεδεμένο μέρος, της Εταιρίας έχει οριστεί για δώδεκα (12) μήνες
άνευ εξασφαλίσεων με επιτόκιο 5,25%.

3.35 Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Ο Όμιλος και η Εταιρία, στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου (30.06.2017), δεν είχε ληξιπρόθεσμες δανειακές ή
άλλες υποχρεώσεις.

3.36 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2017 συνολικά ήταν, στον Όμιλο 301 υπάλληλοι και
στην Εταιρία 297 υπάλληλοι, έναντι 254 υπαλλήλων στις 30.06.2016 αντίστοιχα.
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του απασχολούμενου προσωπικού, ανά κατηγορία, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

• Μισθωτοί

93

85

93

85

• Ημερομίσθιοι

208

169

204

169

Σύνολο προσωπικού

301

254

297

254

3.37 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη – ενέχυρα – υποθήκες
Ενέχυρο ιχθυοπληθυσμού
i) Η Εταιρία από τη χρήση 2013 (26.2.2013), για μέρος του τραπεζικού της δανεισμού αξίας ευρώ 9.400χιλ, έχει
συστήσει δικαίωμα ενεχύρου υπέρ ALPHA – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΑΝΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2844/2000 όπως
ισχύει, μέχρι του ποσού ευρώ 10.280χιλ επί του ιχθυοπληθυσμού πάχυνσης.
ii) Για την χρηματοδότηση της επένδυσης ύψους ευρώ 2 εκατ. περίπου η Εταιρία το Δεκέμβριο 2014 έλαβε μεσο‐
μακροπρόθεσμο δάνειο από την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα συνολικού ύψους ευρώ 1,9 εκατ. και η εξόφλησή του θα γίνει με
δόσεις: α)ποσό ευρώ 700χιλ. σε δυο έτη και β)ποσό ευρώ 1,2εκατ έως το 2020. Η σύμβαση δανείου προβλέπει
σύσταση δικαιώματος ενεχύρου επί του ιχθυοπληθυσμού πάχυνσης της Εταιρίας μέχρι του ποσού ευρώ 2 εκατ.
Εκτός των παραπάνω ενεχύρων ιχθυοπληθυσμού πάχυνσης της Εταιρίας, δεν υφίστανται άλλα εμπράγματα βάρη,
εγγυήσεις υπέρ τρίτων, υποθήκες επί των παγίων στοιχείων ή για την εξασφάλιση υποχρεώσεων ή απαιτήσεων της
Εταιρίας και του Ομίλου της.

3.38 Επιμέτρηση των Εύλογων Αξιών
Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει την ιεραρχία των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων της Εταιρίας.
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
επιμετρούμενα στην εύλογη αξία
• Κτίρια και Οικόπεδα
• Ανώριμα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
• Ώριμα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων

Σημ.
3.6
3.13.1
3.13.1

Ημερομηνία
επιμέτρησης
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017

3.26

30.06.2017

Ποσό
(σε χιλ. €)
3.960,09
12.677,12
20.558,57
8,94

Επίπεδο
1
‐
‐
‐

Επίπεδο
2
‐
‐
√

Επίπεδο
3
√
√
‐

√

‐

‐
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• Η εύλογη αξία των κτιρίων και οικοπέδων του επιπέδου 3, επιμετράται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Οι εκτιμήσεις
της εύλογης αξίας πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εύλογη αξία δεν
διαφέρει σημαντικά από την λογιστική τους αξία.
• Τα βιολογικά αποθέματα αποτιμούνται στην εύλογη αξία αυτών σύμφωνα με το ΔΛΠ 41 και το ΔΠΧΑ 13, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στη σημείωση 3.3.5.
• Η εύλογη αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων βασίζεται στην
τρέχουσα αξία αγοράς τους, στην αγορά διαπραγμάτευσής τους.
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία στην έκθεση οικονομικής
κατάστασης αλλά για τα οποία γνωστοποιείται η εύλογη αξία.
Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων δανείων της Εταιρίας κατά την 30.06.2017, όπως εμφανίζεται στις Οικονομικές
Καταστάσεις, δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία.
Η Διοίκηση εκτίμησε ότι η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων, των πελατών, των προμηθευτών, των
βραχυπρόθεσμων δανείων και των τραπεζικών υπεραναλήψεων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους, κυρίως λόγω
των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους.

3.39 Σημαντικά γεγονότα περιόδου & Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Η 28η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 27ης Ιουνίου 2017, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τη μη
διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας από τα κέρδη της Χρήσεως 2015, με πρόθεση τα μη διανεμόμενα
κέρδη να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017 γεγονότα, που να αφορούν τον Όμιλο ή την Εταιρία, τα οποία θα
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Α028617

ΓΑΛΑΞΙΔΙ, 28 Σεπτεμβρίου 2017
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΚΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ531834

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ995644

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ989053
Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 12528 /Α’ Τάξεως
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