
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 

1 

 

 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28    Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 
ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
για τη χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 

 
 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 

2 

 

 

Περιεχόμενα 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ................................................................. 4 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2020 ................................................................. - 19 - 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2020 – 31/12/2020 ........................................ - 20 - 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2020 – 31/12/2020 ..................... - 21 - 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2020 – 31/12/2020 ............................................ - 22 - 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ............................................................... - 23 - 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .......................................................................................... - 23 - 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ........................................................... - 24 - 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ............................................................................................ - 25 - 

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΡΜΗΝΙΩΝ ................................................................................................................................ - 37 - 

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ................................................. - 40 - 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ....................................................................................................... - 42 - 

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EBITDA ........................................................................................................ - 43 - 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ..................................................................... - 44 - 

9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ................................................................ - 45 - 

9.1. Ενσώματα πάγια και Άυλα περιουσιακά στοιχεία ................................................................. - 45 - 

9.2. Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 46 

9.3. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ........................................................................................ 46 

9.4. Αποθέματα ................................................................................................................................ 47 

9.5. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ................................................................................................. 47 

9.6. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ......................................................................................... 48 

9.7. Μετοχικό Κεφάλαιο................................................................................................................... 48 

9.8. Αποθεματικά Εύλογης Αξίας ..................................................................................................... 49 

9.9. Λοιπά Αποθεματικά ................................................................................................................... 49 

9.10. Δανειακές Υποχρεώσεις ............................................................................................................ 49 

9.11. Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις .......................................................................... 50 

9.12. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ............................................................................. 51 

9.13. Προβλέψεις σε παροχές στους εργαζομένους .......................................................................... 51 

9.14. Λοιπές Προβλέψεις ................................................................................................................... 52 

9.15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις...................................................................................... 52 

9.16. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ..................................................................................... 52 

9.17. Κύκλος Εργασιών ...................................................................................................................... 53 

9.18. Κόστος Πωλήσεων .................................................................................................................... 53 

9.19. Άλλα Έσοδα .............................................................................................................................. 53 

9.20. Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης ................................................................................................. 53 

9.21. Άλλα Έξοδα ............................................................................................................................... 54 

9.22. Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα ........................................................................................ 54 

9.23. Φόρος Εισοδήματος .................................................................................................................. 55 

9.24. Αποσβέσεις................................................................................................................................ 55 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 

3 

 

9.25. Κόστος Μισθοδοσίας ................................................................................................................. 55 

10. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ................................................................................................................ 56 

11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ................................................................................... 56 

12. ΕΝΔΟΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ................................................................................................ 57 

12.1. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ........................................................................................... 57 

12.2. Δικαστικές Αγωγές .................................................................................................................... 57 

12.3. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις ............................................................................................. 57 

13. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ................................................................ 58 

13.1. Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις ............................................................................ 58 

13.2. Εγγυήσεις .................................................................................................................................. 58 

13.3. Εμπράγματα βάρη ..................................................................................................................... 58 

14. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ................................................................................................. 58 

15. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ .................................................................. 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 

4 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
για τη χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
Ως συνεπεία της συντελεσθείσας έγκρισης διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο 
Αθηνών βάσει της υπ’αριθμ.11/889/31-8-2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και το εν γένει από το πλαίσιο 
των ανωνύμων εταιρειών που δεν είναι δημοσίου ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου οι οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις (άρθρο 145 Ν.4548/2018 και επόμενα) και θα 
υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας και τις εγκριτικές διαδικασίες που ορίζει ο Νόμος.  
 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης 
Δεκεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή και περιλαμβάνει, τις ελεγμένες ετήσιες 
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου 
των ορκωτών Ελεγκτών λογιστών.  Η παρούσα έκθεση επίσης περιλαμβάνει την πραγματική απεικόνιση της 
εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής θέσης της κατά την 
περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, τους στόχους και την στρατηγική της, την αναφορά των 
σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το 2020, καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα μετά τη λήξη 
της χρήσης. Τέλος η έκθεση περιέχει την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την 
επόμενη χρήση, μη χρηματοοικονομικά στοιχεία - έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης, την παράθεση των σημαντικών 
συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα της μέρη, καθώς και επιπρόσθετη πληροφόρηση όπως ζητείται 
από τη σχετική νομοθεσία. 
 
Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 
 
Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Επιδόσεις και επεξήγηση αποτελεσμάτων 
Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε € 65,04 εκ., έναντι € 48,35 εκ. της αντίστοιχης περσινής χρήσης του 2019, 
σημειώνοντας αύξηση κατά € 16, 69 εκ. ή 35% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το Περιθώριο μικτού 
κέρδους ανήλθε σε 11,4% από 17,5% της προηγούμενης χρήσης. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 
€ 2,20 εκ. από € 4,09 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μεταβολή -46,24%. Τα Κέρδη μετά από 
φόρους διαμορφώθηκαν σε € 1,71 εκ. έναντι € 3,09 εκ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση € 
1,38 εκ.. Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 
(EBITDA ) ανήλθαν σε € 4,26 εκ. έναντι € 5,52 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μεταβολή -
22,69%.  
 
Τα Αποθέματα διαμορφώθηκαν σε € 2,65 εκ. από € 1,96 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας 
μεταβολή 25,79%. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 23,30% σε σχέση με την 31/12/2019 
και διαμορφώθηκαν σε € 64,1 εκ. Τα Ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε € 4,87 εκ. έναντι € 3,60 εκ. την 
31/12/2019, σημειώνοντας αύξηση κατά € 25,96%. Οι Συνολικές υποχρεώσεις παρουσίασαν μεταβολή 
24,13% και διαμορφώθηκαν σε € 53,99 εκ. από € 40,96 εκ. την 31/12/2019. Τα μακροπρόθεσμα τραπεζικά 
δάνεια διαμορφώθηκαν σε € 19,00 εκ. από € 13,68 εκ. την 31/12/2019, αυξημένα κατά 28,00%, ενώ τα 
βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε € 6,92 εκ. από € 2,8 εκ. την 31/12/2019, αυξημένα κατά 
€ 4,12 εκ. λόγω της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών της Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση 
και στην αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. 
 
  1/1- 31/12/2020 1/1- 31/12/2019 % Δ (2020 /2019 )                  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 65.038.855 48.350.723 35% 
MIKTA ΚΕΡΔΗ 7.429.101 8.457.718 (12%) 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.197.800 4.088.223 (46%) 
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ  1.711.950 3.088.713 (45%) 
EBITDA (Σημ. 7).  4.268.451 5.521.451 (23%) 
  31/12/2020 31/12/2019 % Δ (2020 /2019 )                  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 82.252.792 70.429.509 17% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 28.261.523 29.466.498 (4%) 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 53.991.268 40.963.011 32% 

 
2. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες μέτρησης απόδοσης που παρακολουθεί η εταιρεία για     
τις δύο τελευταίες χρήσεις: 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

Περιθωρίων Κέρδους (%)   
Περιθώριο Μικτού Κέρδους 11,42% 17,49% 
Περιθώριο κερδών προ φόρων 3,38% 8,46% 
Περιθώριο κερδών μετά φόρων 2,63% 6,39% 
Περιθώριο Κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 

6,56% 11,42% 

Αποτελεσματικότητας   
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού (Πωλ./Συν. Ενεργ.) 0,79 0,69 
Κεφαλαιακής Δομής & Δανειακής Επιβάρυνσης   
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,91 1,39 
Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια 0,66 0,58 
Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός / Ίδια κεφάλαια (Σύνολο δανείων μείον ταμειακά 
διαθέσιμα/ Ι.Κ) 

74,47% 43,68% 

Ρευστότητας   
Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφ. Ενεργ./Βραχ. Υποχρ.) 2,17 2,31 
Ειδική Ρευστότητα (Διαθέσιμα/Βραχ. Υποχρ.) 0,14 0,14 
Αποδοτικότητας προ φόρων (%)   
ROE (EBT/ Ι.Κ.) 7,78% 13,87% 

 
3. Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 6.355.037,12 είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται 
σε 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,37 η κάθε μία. 
 
Η μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31/12/2020 και 31/12/2019 ήταν η εξής: 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

%       

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

%       

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ANDROMEDA SEAFOOD S.L.* 10.048.120 58,5% - - 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 7.127.656 41,5% 7.127.656 41% 
WISE MANAGEMENT SA - - 7.150.662 42% 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - - 1.034.447 6% 
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - - 1.863.011 11% 

Σύνολα 17.175.776 100% 17.175.776 100% 

*Μετονομάστηκε στην χρήση 2021 ως AVRAMAR SEAFOOD S.L. 

 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
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4. Σημαντικά γεγονότα της κλειόμενης οικονομικής χρήσης 2020 
Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2020 καθώς και η επίδρασή τους στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 
 
Αγοραπωλησία πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εταιρείας: Την 17/12/2019 μεταξύ των μετόχων WISE 
MANAGEMENT S.A. και Γεώργιου Αντύπα υπογράφτηκε ιδιωτικό συμφωνητικό για την πώληση του συνόλου 
των μετοχών που κατείχαν επί του μετοχικού κεφαλαίου της Περσεύς στην εταιρεία Andromeda Seafood S.L. 
Η τελική συμφωνία υπογράφτηκε την 15/4/2020. Με την απόκτηση των ως άνω μετοχών από την Andromeda 
Seafood S.L., συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που κατείχε μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία 
Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε., καθώς και την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης  η Andromeda Seafood 
S.L. απέκτησε το 100% των μετοχών της Περσεύς.  
 
Διαγραφή των μετοχών της Περσεύς από το Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάσει της υπ’αριθμ.11/889/31-8-
2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίστηκε η διαγραφή των 
μετοχών της Περσεύς από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
Πρόωρη αποπληρωμή δανεισμού και κατάρτιση νέου ομολογιακού δανείου: Η Εταιρεία 
ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις των δανειακών της συμβάσεων, προέβη την 12/8/2021 σε πρόωρη ολική 
αποπληρωμή του Ομολογιακού της δανείου και δη ποσού 16.364.000 € ενώ παράλληλα προέβη στη σύναψη 
νέου ομολογιακού δανείου ύψους 20.000.000 €. 
 
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάσταση μελών: Την 15η Ιανουαρίου 2020, 
πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία ενέκρινε την εκλογή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Λεωνίδα Κολιούλη και Δημήτριου Δημητρίου σε αντικατάσταση των κ.κ. Μιχαήλ 
Παναγή και Αδαμαντίνης Λάζαρη, που έλαβε χώρα την 29/11/2019. Επίσης αποφάσισε όπως η νέα Επιτροπή 
Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας για την εκλογή των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο νόμο. 
 
Κατόπιν της από 15/4/2020 παραίτησης του κ. Μπουγιουκλή Χρήστου από την ιδιότητά του ως Διευθύνων 
Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 17/4/2021 
συνεδρίασή του αποφάσισε την αντικατάστασή του από τον κ. Χατζημανωλάκη Μιλτιάδη του Κωνσταντίνου. 
 
Κατόπιν των παραιτήσεων τριών εκ των μελών του Δ.Σ., ήτοι των κ.κ. Δημητρίου Σμυρνή, Αριστείδη Χρόνη 
και Σωτηρίου Πάνου, με ημερομηνία ισχύος την 31/8/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου περί μη αντικατάστασης των άνω παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ..  
 
Κατόπιν της από 30/10/2020 παραίτησης του Προέδρου κ. Γεώργιου Αντύπα, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας κατά την από 30/10/2020 συνεδρίασή του και κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου περί 
μη αντικατάστασης των άνω παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ., κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα στην τελευταία 
παράγραφό του άρθρου 8 του καταστατικού αποφάσισε την μη αντικατάσταση αυτού και έλαβε απόφαση για 
την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων. 
 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις παραπάνω αλλαγές έχει ως εξής: 

1. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ.ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 
2. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, Mη Εκτελεστικό Μέλος 
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Mη Εκτελεστικό Μέλος 

 
Παγκόσμια πανδημίας Covid-19:  Εντός του 2020, η ραγδαία εξάπλωση της αναπνευστικής πανδημίας που 
προκλήθηκε από τον κορονοϊό (Covid-19) επέφερε αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε όλο τον κόσμο και 
στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό οι περισσότερες χώρες και η Ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησαν έκτακτα μέτρα 
κοινωνικής αποστασιοποίησης μεγάλης διάρκειας διαταράσσοντας την οικονομία και οδηγώντας σε μεγάλη 
μείωση της ζήτησης. Η ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει σε 
αυξημένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενώ έχει προκαλέσει διατάραξη και διακοπή λειτουργίας πολλών 
επιχειρήσεων.  
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Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την επιδημία 
και ακολουθεί την καθοδήγηση των ελληνικών και άλλων σχετικών τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις 
απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση και άλλες τοπικές κυβερνήσεις. 
 
Η συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID‐19 πιθανόν να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, ή άλλα 
απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, 
στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, αλλά η Διοίκηση πιστεύει 
εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τη δεδομένη χρηματοοικονομική 
υποστήριξη της μητρικής της εταιρείας Andromeda Seafood S.L., ότι η Εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους 
πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο προβλέψιμο μέλλον και την ικανότητα να εκπληρώσει τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 
 
5. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους, όπως κίνδυνο μεταβολής τιμών Α΄& Β΄υλών, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο μεταβολών λόγω των επιτοκίων.  
 
Κίνδυνοι μεταβολής τιμών 
Μεταβολές της αξίας εισηγμένων μετοχών που κατέχονται: Σε περιόδους ανοδικής / καθοδικής πορείας 
των τιμών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών επηρεάζεται θετικά / αρνητικά η αποτίμηση 
τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται / επιβαρύνεται η καθαρή θέση της Εταιρείας από μεταβολές 
που προκύπτουν στην εύλογης αξία του χαρτοφυλακίου της. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι στην παρούσα χρήση 
τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας μειώθηκαν κατά € 1,48 εκ. λόγω της αρνητικής μεταβολής της εύλογης αξίας 
των κατεχόμενων μετοχών. Με βάση τα κατεχόμενα την 31/12/2020 χρεόγραφα, μία αύξηση / (μείωση) των 
τιμών τους κατά 10% θα επέφερε αύξηση / (μείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης 2020 κατά περίπου € 
108 χιλ. 
 
Κίνδυνος μεταβολής τιμών A’ και B’ υλών: Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους παραγωγής αποτελούν 
οι Α’ και Β’ ύλες. Ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των Α’ και Β’ υλών, που χρησιμοποιούνται κατά την 
παραγωγική διαδικασία, συνεπάγεται και αντίστοιχη αύξηση του κόστους παραγωγής. Ο συγκεκριμένος 
κίνδυνος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα καθώς πολιτική της Εταιρείας είναι να αναπροσαρμόζει την τιμή 
πώλησης του τελικού προϊόντος όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να καλύπτεται η όποια επιβάρυνση 
από τυχόν αύξηση των τιμών των A’ και B’ υλών. Το κόστος αναλωθεισών A’ και B’ υλών και υλικών 
συσκευασίας για τη χρήση 2020 ανήλθε σε € 54,1 εκ. και για την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανήλθε στο ποσό 
των € 36,4 εκ.  
 
Ενδεχόμενη ανατίμηση / (υποτίμηση) των βασικών A’ υλών κατά 10% θα επέφερε μείωση / αύξηση των 
κερδών της χρήσης 2020 κατά € 5,41 εκ. περίπου και μείωση / αύξηση των κερδών της χρήσης 2019 κατά € 
3,64 εκ. περίπου.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας διέρχεται κρίση με τις τιμές των ιχθύων να είναι μειωμένες λόγω του μεγάλου 
ανταγωνισμού από την αυξημένη παραγωγή ιχθύων στην γειτονική Τουρκία. Επιλογή της Διοίκησης είναι οι 
πωλήσεις να πραγματοποιούνται σε πελάτες με πιστοληπτική αξιοπιστία και παράλληλα να επιδιώκει τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλιση των πωλήσεών της, προκειμένου να εξασφαλίζονται σε μεγάλο ποσοστό οι 
απαιτήσεις και να περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες  
(του Ομίλου Avramar) αντιπροσωπεύουν περίπου το 96% (2019: 82%) των συνολικών πωλήσεων. H έκθεση 
της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 
τα οποία κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.872.563 3.607.841 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 64.121.617 49.178.891 

Σύνολα 68.994.180 52.786.733 
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Η ληκτότητα των εμπορικών απαιτήσεων, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών 
απαιτήσεων της Εταιρείας κατά την 31/12/2019, αναλύεται ως εξής: 
 
31.12.2020 0 έως 6 6 έως 9 9 έως 12 άνω των 12 

Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες 55.996.642 1.696.292 264.111 9.299.565 

Απομειωμένες - - - (6.318.853) 

Σύνολα 55.996.642 1.696.292 264.111 2.980.712 

     

     
31.12.2019 0 έως 6 6 έως 9 9 έως 12 άνω των 12 

Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες 32.690.384 9.767.518 876.104 7.439.189 
Απομειωμένες - - - (5.539.698) 

Σύνολα 32.690.384 9.767.518 876.104 1.899.491 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Με δεδομένο ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας χαρακτηρίζονται ως εντάσεως κεφαλαίου, για τον περιορισμό 
του κινδύνου ρευστότητας διατηρούνται επαρκή εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από τις τράπεζες με τις οποίες 
συνεργάζεται. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινομημένες με βάση τον ορίζοντα αποπληρωμής τους, 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 
 
31/12/2020 Έως 1 έτος  Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών 

Δανεισμός 6.918.282 19.000.000 - 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 6.622 69.952 53.020 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25.808.433 - - 

Σύνολα 32.733.337 19.069.952 53.020 

    
31/12/2019 Έως 1 έτος  Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών 

Δανεισμός 2.800.000 13.679.500 - 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 20.440 77.395 72.032 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21.080.331 - - 
Σύνολα 23.900.772 13.756.895 72.032 
 
Η Εταιρεία ταξινομεί το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τις λοιπές υποχρεώσεις προς τις 
φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία αξιολογεί τις 
μελλοντικές της ανάγκες και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την κάλυψη αυτών. 
 
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών λόγω των επιτοκίων  
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών 
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της 
αγοράς. 
 
Επιδίωξη της Εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ του κόστους δανεισμού και των τυχόν 
επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές, που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Η 
Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Την 
31/12/2020, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές του επιτοκίου όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισμό, 
ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου με βάση τις επίσημες τιμές Euribor. Μία ενδεχόμενη 
αύξηση / μείωση των επιτοκίων κατά 1% θα οδηγούσε σε μείωση των κερδών προ φόρων κατά € 200 χιλ. τη 
χρήση 2020 έναντι € 165 χιλ. τη χρήση 2019.  
 
6. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για τη χρήση 2021. 
Οι προοπτικές της Εταιρείας είναι άμεσα συνυφασμένες με τις προοπτικές του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας 
καθώς και με τις προοπτικές του Ομίλου Avramar στον οποίο ανήκει και πουλάει πλέον επι το πλείστων το 
μεγαλύτερο μέρος των ιχθυοτροφών που παράγει.  
 
Το περιβάλλον είναι πολύ ασταθές και απρόβλεπτο. Οι ελληνικές εταιρείες της ιχθυοκαλλιέργειας δέχονται, 
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πολύ σοβαρές ανταγωνιστικές πιέσεις από τις τουρκικές εταιρείες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει 
με υψηλούς ρυθμούς την παραγωγή τους. Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος Avramar 
αναζητά νέες ευκαιρίες και  αγορές προσαρμόζοντας την προσφορά των προϊόντων του στα συνεχώς 
μεταβαλλόμενα πρότυπα ζήτησης της αγοράς. 
 
Με τον αντίκτυπο της παγκόσμιας πανδημίας, και με συνεχόμενα lockdowns και την περιορισμένη 
δραστηριότητα στα κανάλια HORECA στις περισσότερες χώρες ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά παρά τις αντίξοες 
συνθήκες. Παρότι οι συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον είναι πιο δυσμενείς από τις αναμενόμενες, τα 
οικονομικά αποτελέσματά του πρώτου εξαμήνου του 2021 συμβαδίζουν με τους στόχους του Ομίλου. Ωστόσο, 
ο ανταγωνισμός παραμένει πολύ ισχυρός και οι τιμές στην αγορά είναι χαμηλότερες από αυτές που είχαν 
εκτιμηθεί. 
 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ο Όμιλος κατάρτισε ένα αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο για 
την περίοδο 2022-2023, με βάση την ήδη υπάρχουσα στρατηγική του Ομίλου για την τετραετία, προκειμένου 
να εξασφαλίσει ότι ο Όμιλος προβαίνει στα απαραίτητα βήματα για να προσαρμοστεί στην τρέχουσα 
κατάσταση της αγοράς. Παρά τις προκλήσεις του περιβάλλοντος λοιπόν, ο Όμιλος συνεχίζει να στοχεύει στην 
ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης επιχείρησης για το μέλλον. 
 
Συγκεκριμένα η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψιν το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου, στόχος της είναι, να 
βελτιώσει της υφιστάμενες εγκαταστάσεις τις, να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα (αύξηση του όγκου 
πωλήσεων σε εταιρείες του Ομίλου) και παράλληλα να μειώσει του κόστος παραγωγής της. 
 
7. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Τα συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, και με τα οποία η Εταιρεία έχει 
πραγματοποιήσει συναλλαγές στη χρήση 2020 είναι τα κάτωθι: 
 
1) Avramar Seafood S.L: Βασικός Μέτοχος της Εταιρείας κατά 58,5% 
2) Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ: Βασικός Μέτοχος της Εταιρείας κατά 41,50%. 
3) Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.: Συνδεδεμένη Εταιρεία (ανήκει κατά 100% στην Avramar Seafood S.L.) 
 
Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν κυρίως σε πωλήσεις ιχθυοτροφών και ιχθύων καθώς 
και σε αγορές πρώτων υλών για την παραγωγή των ιχθυοτροφών. Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες 
εταιρείες πραγματοποιούνται σε όρους της αγοράς.   
 
Οι κάτωθι πίνακες παρουσιάζουν τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τα 
συνδεδεμένα μέρη για τις χρήσεις 2020 και 2019 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των 
υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών κατά την 31/12/2020  και την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο: 
 

 1/1 -31/12/2020 1/1/ - 31/12/2019 

Συναλλαγές   

Πωλήσεις Αγαθών 65.646.644 40.641.141 

Πωλήσεις υπηρεσιών – μισθώματα 41.372 38.365 

Έσοδα από τόκους 39.000 281.684 

Αγορές αγαθών (3.504.963) (1.654.689) 

Λήψη υπηρεσιών (545.079) (434.568) 

Πωλήσεις παγίων - 101.166 

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις   

Απαιτήσεις 58.487.083 36.741.019 

Υποχρεώσεις 9.950.496 6.555.201 
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Τέλος, οι συναλλαγές και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της 
Εταιρείας, για την περίοδο 1/1/2020 – 31/12/2020, και την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, αναλύονται στον 
παρακάτω πίνακα:  
 
Παροχές στην Διοίκηση 1/1 -31/12/2020 1/1/ - 31/12/2019 
Μισθοί διευθυντικών στελεχών και αμοιβές ΔΣ 1.227.765 1.417.401 
Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία  90.363 118.947 
Λοιπές παροχές 38.716 44.049 
Σύνολα 1.356.844 1.580.397 

   

Αριθμός διευθυντικών στελεχών 3 4 
 
 
8. Σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης μέχρι τη δημοσίευση 
 
Παγκόσμια πανδημία Covid-19 
Στις αρχές του 2020, η ραγδαία εξάπλωση της αναπνευστικής πανδημίας που προκλήθηκε από τον κορονοϊό 
(Covid-19) επέφερε αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό οι 
περισσότερες χώρες και η Ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησαν έκτακτα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 
μεγάλης διάρκειας διαταράσσοντας την οικονομία και οδηγώντας σε μεγάλη μείωση της ζήτησης. Η ραγδαία 
εξάπλωση της επιδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα από τις αρχές του έτους 2020, έχει οδηγήσει σε 
αυξημένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενώ έχει προκαλέσει διατάραξη και διακοπή λειτουργίας πολλών 
επιχειρήσεων.  
 
Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την επιδημία 
και ο ακολουθεί την καθοδήγηση των ελληνικών και άλλων σχετικών τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί 
τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση και άλλες τοπικές αρχές. Η συνεχιζόμενη 
εξάπλωση του COVID‐19 πιθανόν να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, ή άλλα απρόβλεπτα 
γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα 
αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρεία αλλά η Διοίκηση πιστεύει εύλογα, 
λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τη δεδομένη χρηματοοικονομική υποστήριξη 
της μητρικής της εταιρείας Andromeda Seafood S.L., ότι η Εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να 
συνεχίσει να λειτουργεί στο προβλέψιμο μέλλον και την ικανότητα να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα 
οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 
 
Β. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Επιχειρηματικό Μοντέλο 
Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση ιχθυοτροφών και κατέχει ηγετική 
θέση στον κλάδο. Από το 1994 μέχρι και σήμερα η Εταιρεία σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένες ιχθυοτροφές 
με την εμπορική επωνυμία ΙΧΘΥΣ καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες των ιχθυδίων σε όλα τα στάδια της 
ανάπτυξής τους. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 22.000 τ.μ. στο Ζευγολατιό 
Κορινθίας.  
Η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος είναι αδιαμφισβήτητη και εξασφαλίζεται από α) την επιλογή των 
κατάλληλων α’ υλών, τον εργαστηριακό έλεγχο και την πιστοποίηση βάσει αυστηρών προδιαγραφών κατά την 
παραλαβή τους, β) την παρασκευή ισορροπημένων μιγμάτων ανάλογα με το είδος του ψαριού και τη χρονική 
φάση εκτροφής του, καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο τις διαιτητικές ανάγκες και γ) την υψηλή ποιότητα 
παραγωγής που βασίζεται στην τεχνογνωσία, την τεχνολογία και τις διαδικασίες κατά ISO και GLOBAL GAP 
με τις οποίες έχει πιστοποιηθεί η Εταιρεία. 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτουν επίσης τον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και πιο 
συγκεκριμένα την διαχείριση ιχθύων (παραγωγή και διάθεση τσιπούρας και λαβράκι). Η Εταιρεία έχει 
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προχωρήσει από το 2017 στην παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσής τους έναντι ετήσιου 
μισθώματος στην συνδεδεμένη εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. 
 
Η Εταιρεία έχει σε ισχύ τα παρακάτω συστήματα ISO: 

 ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. 
 ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. 
 ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
 OHSAS 18001:2007 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 
 GLOBAL G.A.P. 

 
Κατά την 31/12/2020 η Εταιρεία απασχολούσε 68 άτομα, έναντι 73 ατόμων την 31/12/2019. 
 
2. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου  
Η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») υιοθετεί διαδικασίες και 
εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες αποσκοπούν στην εγκατάσταση και διατήρηση συστημάτων που βελτιστοποιούν 
την αναγνώριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων τους οποίους δύναται να 
αντιμετωπίσει η Εταιρεία, στην αποτελεσματική διαχείριση αυτών και συμβάλλουν στην αξιοπιστία της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο διενέργει περιοδικούς ελέγχους και ενημερώνεται τακτικά 
αναφορικά με την ύπαρξη οιωνδήποτε ζητημάτων τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές οικονομικές και 
επιχειρηματικές συνέπειες για την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε επισκόπηση των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα: 

 Θέτοντας την επιχειρησιακή στρατηγική σε επίπεδο Εταιρείας και διευθύνσεων και στο πλαίσιο της 
έγκρισης ενός ετήσιου προϋπολογισμού με μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις. Βασικό σημείο αυτής της 
άσκησης είναι η επισκόπηση των επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών και τα μέτρα που 
λαμβάνονται για τη διαχείρισή τους. 

 Επιθεωρώντας σε τακτική βάση τη λειτουργική και χρηματοοικονομική απόδοση καθώς και τις 
τελευταίες εκτιμήσεις για την τρέχουσα περίοδο. 

 Διατηρώντας την πρωταρχική ευθύνη για τις εξαγορές και τις εκποιήσεις και την παροχή εγκρίσεων 
για μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες, σημαντικά συμβόλαια και χρηματοδοτικές συμφωνίες.  

 Πραγματοποιώντας αναθεώρηση των προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας της 
Εταιρείας. 

 
Πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχουν σαφώς καθορισμένες διοικητικές αρμοδιότητες για την έγκριση 
κεφαλαιουχικών δαπανών, σημαντικών συμβολαίων, εξαγορών, επενδύσεων και εκποιήσεων, οι οποίες 
συνδυάζονται με ένα προκαθορισμένο πλαίσιο αξιολόγησης τους, που περιλαμβάνει σχέδιο ανάλυσης 
κινδύνων και αξιολόγηση της εφαρμογής τους καθώς και διαδικασία επισκόπησης εξαγορών, όπου αυτή 
απαιτείται. 
Περαιτέρω, η Εταιρεία διαθέτει συστήματα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων, 
όσον αφορά την υποβολή αναφορών και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 
Τα ανωτέρω συστήματα και διαδικασίες περιλαμβάνουν: 

 Τη δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενιαίων λογιστικών εφαρμογών και διαδικασιών. 
 Την επισκόπηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόζονται και τη 

διασφάλιση ότι είναι ενημερωμένες και γνωστοποιούνται στο κατάλληλο προσωπικό. 
 Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 Την ύπαρξη πολιτικών, τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα υπό-τμήματα, που να διέπουν τη 

διατήρηση των λογιστικών βιβλίων, την παρουσίαση των συναλλαγών καθώς και τις κύριες διαδικασίες 
χρηματοοικονομικού ελέγχου. 

 Την πραγματοποίηση συνεδριάσεων σε μηνιαία βάση, οι οποίες περιλαμβάνουν επισκόπηση των 
εσωτερικών θεμάτων χρηματοοικονομικής αναφοράς και παρακολούθηση των διαδικασιών 
χρηματοοικονομικού ελέγχου. 

 Τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού. 
 Διαδικασίες κλεισίματος, οι οποίες περιλαμβάνουν προθεσμίες υποβολής, αρμοδιότητες, ταξινόμηση 

λογαριασμών και ενημέρωση για απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 
 Την εφαρμογή μιας ενιαίας μορφής εταιρικής αναφοράς, τόσο για σκοπούς χρηματοοικονομικής 
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αναφοράς όσο και για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης. 
 Διαδικασίες περιορισμού της δυνατότητας πρόσβασης και μεταβολής του λογιστικού σχεδίου που 

χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητά του. 
 Την πραγματοποίηση διαγραφών και τον σχηματισμό αποθεματικών / προβλέψεων με σαφήνεια, 

συνέπεια και σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας. 
 Τη διενέργεια, σε μηνιαία βάση, ανάλυσης των αποκλίσεων ανάμεσα στα πραγματικά αποτελέσματα, 

τα προϋπολογισμένα και τα συγκριτικά, για να εντοπίζονται μη συνήθεις συναλλαγές και να 
διασφαλίζεται η ακρίβεια και η πληρότητα των αποτελεσμάτων. 

 Την ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για κάθε κύρια περιοχή, όπως είναι οι σημαντικές συμφωνίες, 
οι διαδικασίες απογραφής των αποθεμάτων, οι διαδικασίες πληρωμών, οι διαδικασίες διαχωρισμού 
καθηκόντων κ.α. 

 Προϋπολογισμός για την επόμενη χρήση: καταρτίζεται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση ο 
ενοποιημένος αλλά και οι ατομικοί, ανά δραστηριότητα της Εταιρείας, προϋπολογισμοί για το επόμενο 
οικονομικό έτος, οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Εκτίμηση για την τρέχουσα χρήση: καταρτίζεται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση ο ενοποιημένος αλλά 
και οι ατομικοί, ανά δραστηριότητα της Εταιρείας, προϋπολογισμοί για την τρέχουσα χρήση 
επιχειρηματικού πλάνου. 

 
3. Επιχειρηματική Ευθύνη και υπευθυνότητα 
Η Εταιρεία διακρίνεται για την επαγγελματική ηθική και τις διαχρονικές αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε 
έκφανση της δραστηριότητάς της, οπουδήποτε και αν αυτή πραγματώνεται και οι οποίες ενσωματώνονται στον 
Κώδικα Δεοντολογίας και δίνει το στίγμα της Εταιρείας προς κάθε μέτοχο, συνεργάτη, συναλλασσόμενο και 
εργαζόμενο, αποτελώντας δέσμευση της Εταιρείας για πρότυπη συμπεριφορά και συνεχή προσπάθεια σε 
κάθε τομέα. Σταθερή δέσμευση της Εταιρείας είναι να διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με 
ακεραιότητα, σύμφωνα με τα πρότυπα ηθικής και εφαρμόζοντας τους ισχύοντες νόμους. 
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που 
εφαρμόζει η Εταιρεία, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους μετόχους της και τη διαρκή 
βελτίωση του εταιρικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της και της ανταγωνιστικότητάς της. 
Περαιτέρω, ο Κώδικας στοχεύει στην καταγραφή του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας και στην καθιέρωση 
κανόνων και διαδικασιών διοίκησης που αφορούν στις σχέσεις ανάμεσα στη διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, 
τους μετόχους της Εταιρείας και τα λοιπά πρόσωπα που συνδέονται και επηρεάζονται από τις πράξεις των 
οργάνων της. 
 
Στόχος της εφαρμογής του Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας είναι, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση ενός 
πλαισίου επιχειρησιακής λειτουργίας σύμφωνα με αρχές και κανόνες ηθικής και διαφάνειας, η συμμόρφωση 
με το διεθνές εμπορικό δίκαιο και το εφαρμοστέο δίκαιο των κρατών στα οποία η Εταιρεία δραστηριοποιείται, 
η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, η βελτίωση της κερδοφορίας της, η 
ανάπτυξη ενός φιλικού προς το περιβάλλον λειτουργικού πλαισίου και η διαφύλαξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσω της παροχής ίσων δικαιωμάτων και αποφυγής διακριτικής μεταχείρισης όσων συνδέονται 
με την Εταιρεία. 
 
4. Περιβαλλοντική πολιτική 
Η Περιβαλλοντική Πολιτική, αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η 
συνεχής βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον αποτελεί βασικό οδηγό για την 
εκτέλεση όλων των εργασιών, που συνθέτουν τις υπηρεσίες που η Εταιρεία παρέχει. 
 
Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί  προτεραιότητα της Εταιρείας. Η Περιβαλλοντική δέσμευση στοχεύει στον 
μετριασμό και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της εταιρείας και την 
προσφορά μεγαλύτερου οφέλους με την ενεργό συμμετοχή σε αξιόλογες πρωτοβουλίες σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Η Εταιρεία στοχεύει στα εξής: 

 Συμμόρφωση με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς  κανονισμούς και νομοθεσία ως ελάχιστη 
δέσμευση. 

 Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και δράσεων της σε όλα τα επίπεδα. 

 Αποτίμηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία των γραφείων και κάθε 
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χώρου εργασίας και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
χώρου. 

 Ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων για την αποδοτική χρήση ενέργειας και 
φυσικών πόρων και τον περιορισμό εκπομπών. 

 Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, όταν είναι αυτό δυνατό και ανάπτυξη - προώθηση της 
ανακύκλωσης. 

 Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και υπεύθυνης συμπεριφοράς από όλους τους 
εργαζομένους και ενθάρρυνση των προμηθευτών, πελατών και συνεργατών στο να υιοθετήσουν 
παρόμοιες πρακτικές. 

 
Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Πτυχών  
Στα πλαίσια του σχεδιασμού του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, έχει αναπτυχθεί μεθοδολογία, η 
οποία επιτρέπει τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό των περιβαλλοντικών πτυχών. Ο όρος «περιβαλλοντική 
πτυχή» περιλαμβάνει κάθε στοιχείο δραστηριότητας, προϊόντος ή υπηρεσίας της Εταιρείας, το οποίο μπορεί 
να αλληλοεπιδράσει με το περιβάλλον. Η αναγνώριση των Περιβαλλοντικών Πτυχών γίνεται από τον 
Προϊστάμενο Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο 
Παραγωγής. Για κάθε μια από τις Περιβαλλοντικές Πτυχές, οι οποίες αναγνωρίζονται ανά δραστηριότητα, 
ανιχνεύεται και η επίπτωση, η οποία μπορεί να υπάρξει στο περιβάλλον. 
 
Οι περιβαλλοντικές πτυχές, οι οποίες εμπίπτουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας, ανάλογα με τις αλλαγές 
που προκαλούν στο περιβάλλον, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

 Εκπομπές στην ατμόσφαιρα 
 Υγρά απόβλητα 
 Στερεά απόβλητα 
 Χρήση Φυσικών Πόρων 
 Ηχορύπανση και τοπικά θέματα 

 
Η αξιολόγηση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών πτυχών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Ποσοτικά κριτήρια 
 Επιτρεπόμενες Μέγιστες Τιμές 
 Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος στην γύρω περιοχή 
 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιοχής 
 Νομοθεσία 
 Άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 
 Αποτελέσματα από τα αρχεία επικοινωνίας 

 
Η αξιολόγηση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών πτυχών γίνεται στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής 
Ομάδας και η μέθοδος της  αξιολόγησης βασίζεται στην εκτίμηση του κινδύνου αυτών. 
 
Ο Προϊστάμενος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για την αναγνώριση των διατάξεων, οι οποίες αφορούν 
τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Στα πλαίσια ανάπτυξης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 
Εταιρείας, μετά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών καθώς και τον καθορισμό του τρόπου δράσης 
της Εταιρείας, με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, έχει αναπτυχθεί διαδικασία, στην οποία 
καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Εταιρείας. 
 
Κύριοι και μόνιμοι περιβαλλοντικοί στόχοι της Εταιρείας είναι η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων και η εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τέτοιων 
καταστάσεων. Οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι, οι οποίοι τίθενται, εξασφαλίζουν τόσο την προστασία του 
περιβάλλοντος, μεριμνώντας παράλληλα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά, 
παρατίθενται διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει η Εταιρεία και οι οποίες συνδέονται με τους Περιβαλλοντικούς 
Στόχους: 

 Περιβαλλοντική Διαδικασία για τον έλεγχο των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 
 Περιβαλλοντική Διαδικασία για την Διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 
 Περιβαλλοντική Διαδικασία για την Παρακολούθηση των φυσικών Πόρων. 
 Περιβαλλοντική Διαδικασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που προκαλούν επιπτώσεις 

στο περιβάλλον. 
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Δείκτες Απόδοσης Ολικής Ποιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης 
Η εταιρεία συλλέγει και αναλύει πληροφορίες για την σύνταξη των Δεικτών Απόδοσης Ολικής Ποιότητας και 
Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας. Οι κύριοι δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης που παρακολουθεί είναι οι 
κάτωθι: 

 Φορτία απορριμμάτων. 
 Κατανάλωση φυσικών πόρων (κατανάλωση νερού, ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, προπάνιο). 

 
Οι Δείκτες παρακολουθούνται, ανασκοπούνται / επαναπροσδιορίζονται και αποτελούν εισερχόμενο της 
Ανασκόπησης της Διοίκησης.  
 
5. Εργασιακά θέματα & Ανθρώπινα δικαιώματα 
Η ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. βρίσκεται σε μια περίοδο εξέλιξης με μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, επιδιώκοντας 
υψηλότερους στόχους και επιδόσεις. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η επιτυχία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τις δεξιότητες, την εμπειρία και τη λήψη αποφάσεων από κάθε εργαζόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλκυση 
και διατήρηση διαφορετικών και ταλαντούχων εργαζομένων, η επένδυση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτων τους και η ενθάρρυνσή τους να λειτουργούν στο μέγιστο εύρος των δυνατοτήτων τους 
αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη του στρατηγικού επιχειρησιακού οράματος. Παράλληλα, η 
διασφάλιση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η ανάπτυξη εργασιακών σχέσεων που 
προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την αμφίδρομη επικοινωνία και την αναγνώριση, 
συμβάλλουν στην ατομική βελτίωση αλλά και στην ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων της 
Εταιρείας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 
 
Η ολιστική προσέγγιση Διαχείρισης του Ανθρώπινου δυναμικού, που εφαρμόζει η Εταιρεία, έχει τους 
ακόλουθους βασικούς άξονες:  

 Την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Οι εργασιακές πρακτικές που 
εφαρμόζει η Εταιρεία συμμορφώνονται κατ' ελάχιστο με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας με 
σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία. 

 Την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες όπως η ακεραιότητα, η συνέπεια, 
η αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα. 

 Την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντων και πλάνων διαδοχής. 
 Την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων.  
 Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, μέσω διαδικασιών 

εντοπισμού των περιοχών επιμόρφωσης των εργαζομένων σε τομείς που συνάδουν με τους 
στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης της Εταιρείας και που τους επιτρέπουν να εκπληρώνουν τους 
επαγγελματικούς τους στόχους, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικοκοινωνικό 
περιβάλλον.  

 Την κατανόηση του Κώδικα Δεοντολογίας από το σύνολο του προσωπικού.  
 Τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και της υγείας & ασφάλειας στην εργασία για το 

σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών.  
 Την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για 

δημιουργικότητα, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου.  
 Την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο σε 

εξουσιοδοτημένα άτομα και μόνο όπου απαιτείται από το νόμο και για σκοπούς που σχετίζονται με τη 
λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 
6. Διαδικασίες διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία. Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται αρχικά τα γενικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που εφαρμόζει 
η Εταιρεία για την προστασία των εργαζομένων της κατά την καθημερινή τους δραστηριότητα, όπως αυτά 
προδιαγράφονται από τη νομοθεσία που ισχύει για θέματα ΥΑΕ.  
 
Επιπλέον, στις διαδικασίες που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, περιλαμβάνονται διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου και 
τρόποι αντιμετώπισης αυτών, διαδικασίες διαχείρισης ατυχημάτων και εκτάκτων αναγκών καθώς και 
διαδικασίες μέτρησης βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας. 
 
7. Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας 
Η επιχειρηματική ηθική της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. εκφράζεται από την πάγια θέση της ενάντια σε ό,τι καταργεί 
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τον ανταγωνισμό, παράγει αδιαφανείς διαδικασίες και θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το επιχειρείν. Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς και της δωροδοκίας υπονομεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε 
επιχείρησης και ανάμεσα στις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιλαμβάνονται η παραβίαση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, η διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, 
καθώς και η παρεμπόδιση της οικονομικής ανάπτυξης.  
 
Διαχείριση: H αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας αποτελεί βασικό στοιχείο του Κώδικα 
Δεοντολογίας και Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 
H σχετική πολιτική πρόληψης της Εταιρείας, χαρακτηρίζεται από δύο βασικά στάδια:  

 Το πρώτο στάδιο αφορά στην ανάλυση των συνθηκών και την αναγνώριση πιθανών κινδύνων που 
μπορεί να ενθαρρύνουν την ύπαρξη τέτοιων περιστατικών στο εταιρικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη 
πρακτική καλύπτει εταιρικές δραστηριότητες, που ενέχουν κινδύνους για την εμφάνιση τέτοιων 
περιστατικών, όπως οι χορηγίες, οι πληρωμές διευκόλυνσης, τα δώρα και η φιλοξενία με στόχο τη 
δημιουργία διαδικασιών πρόληψης, όπου δεν υφίστανται.  

 Το δεύτερο στάδιο αφορά στη διασφάλιση ότι όλες οι συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα για 
λογαριασμό της Εταιρείας, εκ μέρους των μετόχων, των εργαζομένων, των βασικών συνεργατών και 
προμηθευτών της, διέπονται από υψηλό βαθμό ακεραιότητας. Μέσω καθορισμένων διαδικασιών, που 
εφαρμόζονται κυρίως στα Τμήματα Αγορών-Προμηθειών για την επιλογή προμηθευτών και άλλων 
συνεργατών, ελέγχονται σε ετήσια βάση οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε 
συναλλαγή, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη αυτών που μπορεί να οδηγήσουν σε περιστατικά 
διαφθοράς.  

 
 
 

Ζευγολατιό, 29 Οκτωβρίου 2021 
 
 

Πρόεδρος Δ.Σ. &  
Διευθύνων Σύμβουλος 

Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. 

 

  

Λεωνίδας Κολιούλης Δημήτριος Δημητρίου Σωτήριος Μαυροπάνος 
Α.Δ.Τ. ΑΚ131034 Α.Δ.Τ. Χ573135 Α.Δ.Τ. ΑΝ 125992 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η 

Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις συνολικών 

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

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 

θέση της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

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

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες 

ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού 

μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλο Θέμα  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2019 ελέγχθηκαν από άλλο 

ελεγκτικό γραφείο. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 21η Φεβρουαρίου 2020 έκθεση ελέγχου με 

σύμφωνη γνώμη.  

Άλλες πληροφορίες  

Η διοίκηση  είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, 

αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή 

οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με 

τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις 

που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε 

εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι 

να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ  όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει 

ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας 

να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε 

προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή 

από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 

περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος 

που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 

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

λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

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

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

Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς 

και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη 

εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

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

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

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

εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

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

και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή 

συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή 

να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 

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

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

αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.E. 
Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι 
151 25 Αθήνα 

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

 
 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων 

των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

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

σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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

απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2021 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Σοφία Καλομενίδου 

ΑΜ ΣΟΕΛ 13301 

 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ 

151 25, ΑΘΗΝΑ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 107 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2020 – 31/12/2020 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2020 
 
 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2020 31/12/2019* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώματα πάγια στοιχεία 9.1 7.758.519 9.522.679 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.1 42.968 42.483 

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων 

9.2 1.083.333 2.523.688 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9.3 23.955 24.943 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  8.908.775 12.113.794 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέματα 9.4 2.645.083 1.962.798 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9.5 64.121.617 49.178.891 
Έσοδα επόμενων χρήσεων από διαχείριση ιχθύων  1.704.754 3.566.185 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.6 4.872.563 3.607.841 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  73.344.017 58.315.715 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  82.252.792 70.429.509 

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 9.7 6.355.037 6.355.037 
Αποθεματικά εύλογης αξίας 9.8 1.390.070 2.868.761 
Λοιπά αποθεματικά 9.9 12.617.991 12.574.198 
Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχικών τίτλων 9.9 -2.961.552 -1.662.355 

Αποτελέσματα εις νέον  10.859.978 9.330.857 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  28.261.524 29.466.498 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 9.10 19.000.000 13.679.500 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 9.11 122.973 149.427 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.12 670.717 1.203.325 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 9.13 361.302 320.523 

Λοιπές προβλέψεις 9.14 - 377.154 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  20.154.992 15.729.929 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.15 25.808.433 21.080.331 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 9.16 1.102.940 1.332.310 
Τραπεζικός δανεισμός 9.10 5.918.282 0 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 9.10 1.000.000 2.800.000 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 9.11 6.622 20.440 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  33.836.277 25.233.082 

Σύνολο υποχρεώσεων  53.991.268 40.963.011 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  82.252.792 70.429.509 

*Συγκεκριμένα κονδύλια έχουν αναταξιμονηθεί σε σχέση με τα αντίστοιχα των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 λόγω 

αλλαγής λογιστικής πολιτικής (Σημείωση 4.3 ) 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2020 – 31/12/2020 
 

 

Ποσά σε € Σημ. 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Κύκλος εργασιών 9.17  65.038.855   48.350.723  

Κόστος πωλήσεων 9.18  (57.609.754)  (39.893.006) 
Μικτά κέρδη   7.429.101   8.457.718      
Κέρδη / ζημιές  από διαχείριση ιχθύων   (286.886)  115.561  
Άλλα έσοδα 9.19  420.600   171.197  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9.20  (2.553.478)  (2.931.944) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 9.20  (780.591)  (791.359) 
Άλλα έξοδα 9.21  (1.009.069)  (556.913) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 9.22  (1.021.878)  (376.037) 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων   2.197.800   4.088.223  
Φόρος εισοδήματος 9.23  (485.849)  (999.510) 

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)   1.711.950   3.088.713  
    

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους    

Κονδύλια που δεν θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσης:    

Αποθεματικό από επανεκτίμηση αξίας παγίων   (1.478.691) - 
Αναλογιστικά κέρδη / ζημιές   (38.959)  (50.720) 

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων 

 -  1.884.144  

Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων που 
δεν αναταξινομούνται 

  9.350   97.468  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)   (1.508.300)  1.930.892  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)   203.651   5.019.605      
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων   1.048.773   1.057.192  

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

7  4.268.451   5.521.451  

 

*Η Εταιρεία έχει τροποποιήσει την παρουσίαση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής και 

δεδομένου ότι η νέα παρουσίαση βελτιώνει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Τα 

συγκριτικά στοιχεία έχουν προσαρμοστεί στην νέα παρουσίαση (Σημείωση 4.3) 

 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2020 – 31/12/2020 
 

Ποσά σε €   
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογή 
συμμετοχικών 

τίτλων 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2019  6.379.087 3.138.863 12.348.951 (4.259.089) 6.921.177 -106.147 24.422.843 
Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/1-31/12/2019      3.088.713  3.088.713 
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού  (24.050)    (58.047) 106.147 24.050 
Λοιπά συνολικά έσοδα:    225.246  (225.246)  - 
Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας στα 
αποτελέσματα εις νέον 

     (50.720)  (50.720) 

Επανεκτίμηση παγίων   (355.398)   355.398  - 

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία 
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 

    2.596.734 (712.590)  1.884.144 

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των 
λοιπών συνολικών εσόδων 

  85.295   12.173  97.468 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/2019   6.355.037 2.868.761 12.574.198 (1.662.355) 9.330.857 - 29.466.498 
         

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2020   6.355.037 2.868.761 12.574.198 (1.662.355) 9.330.857 - 29.466.498 
Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/1-31/12/2020      1.711.950  1.711.950 
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού    43.793  (43.793)  - 
Λοιπά συνολικά έσοδα:         

Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας στα 
αποτελέσματα εις νέον 

     (38.959)  (38.959) 

Αποτίμηση παγίων στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω 
των λοιπών συνολικών εσόδων 

  (1.478.691)     (1.478.691) 

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία 
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 

    (1.299.198) (109.427)  (1.408.625) 

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των 
λοιπών συνολικών εσόδων 

     9.350  9.350 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/2020   6.355.037 1.390.070 12.617.991 (2.961.552) 10.859.978 - 28.261.524 
 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2020 – 31/12/2020 
 
 

Ποσά σε € Σημ. 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη προ φόρων  2.197.800 4.088.223 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις  1.048.773 1.057.192 
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού  1.820 (113.699) 
Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων  1.307.605 485.861 
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  17.084 (69.453) 
Ζημιά από απομείωση αποθεμάτων  - 25.384 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  (262.787) (59.474) 
(Κέρδη)/ ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων  - 78 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (11.645) (427.662) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.033.523 803.698 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

   

Μείωση / (αύξηση) βιολογικών και λοιπών αποθεμάτων  (682.285) (607.290) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (14.035.208) (6.563.897) 
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  3.489.624 267.499 
Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  (1.033.523) (639.624) 
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (7.396.582) (1.753.164) 
Επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  (780.873) (681.216) 
Εισπράξεις από πώληση λοιπών επενδύσεων  32.022 457.814 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  - 107.666 
Τόκοι εισπραχθέντες  11.645 50.612 
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (737.205) (65.126) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  (40.274) (30.761) 
Εξοφλήσεις δανείων  (16.479.500) (3.839.746) 
Εισπράξεις από νέα δάνεια  25.918.282 - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  9.398.509 (3.870.507) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 

 1.264.721 (5.688.796) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  3.607.841 9.296.637 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9.6 4.872.563 3.607.841 

 
 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

1.1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ιδρύθηκε το έτος 
1968 (ΦΕΚ 1211/31.12.1968), εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Τ.Κ. 20001, τηλ. 27410-
58300, όπου βρίσκεται και το εργοστάσιό της και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Μ. 1186/06/Β/86/28) και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
115404337000). 
Η Εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προήλθε: 
(1) από την απορροφώσα ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. (πρώην ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.), 

η οποία ιδρύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1968, με την μετατροπή της προϋφιστάμενης ομόρρυθμης εταιρείας 
των φορέων της, που έφερε την επωνυμία Ι. Μοσχολιός Ο.Ε., η οποία ιδρύθηκε από τον κ. Ιωάννη 
Μοσχολιό την 1η Ιανουαρίου 1957, με σκοπό την εμπορία χημικών προϊόντων. 

(2) από την απορροφηθείσα εταιρεία ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1984 με τη μορφή 
Ομόρρυθμης Εταιρείας με έδρα το Βραχάτι Κορινθίας και το 1991 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, με 
την ενίσχυση της μετοχικής σύνθεσης και των κεφαλαίων της από νέους μετόχους και νέα έδρα στο 
Ζευγολατιό Κορινθίας.  

(3) Από την απορροφηθείσα εταιρεία Ανώνυμη Γεωργική - Εμπορική Εταιρεία Υδατοκαλλιεργειών – δ.τ. 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. 

(4) Από την απορροφηθείσα εταιρεία ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. 
(5) Κατά την περίοδο 1/1/2015-30/6/2015 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 70483/30.6.2015 Απόφαση της Διεύθυνσης 

Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, εγκρίθηκε η 
συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» με 
απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη.  
Οι εταιρείες «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ήταν κατά 100% θυγατρικές της 
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
ως εκ τούτου η εν λόγω απορρόφηση ουδεμία επίπτωση είχε στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων 
του Ομίλου.  
 

Την 17/12/2019 μεταξύ των μετόχων WISE MANAGEMENT S.A. και Γεώργιου Αντύπα υπογράφτηκε ιδιωτικό 
συμφωνητικό για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχαν επί του μετοχικού κεφαλαίου της 
Περσεύς στην εταιρεία Andromeda Seafood S.L. Η τελική συμφωνία υπογράφτηκε την 15/4/2020. Με την 
απόκτηση των ως άνω μετοχών από την Andromeda Seafood S.L., συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών 
που κατείχε μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε., καθώς και την 
ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης  η Andromeda Seafood S.L. απέκτησε το 100% των μετοχών της 
Περσεύς.  
 
Βάσει της υπ’αριθμ.11/889/31-8-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
αποφασίστηκε η διαγραφή των μετοχών της Περσεύς από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ως εκ τούτου οι 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις (άρθρο 145 
Ν.4548/2018 και επόμενα) και θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας και τις εγκριτικές διαδικασίες 
που ορίζει ο Νόμος. 
 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2020 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η Οκτωβρίου 2021. 
 

1.2.  Φύση Δραστηριοτήτων 
Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων διατροφής ψαριών 
(ιχθυοτροφών). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προϊόντα διατροφής ψαριών, από το 1994 μέχρι και σήμερα η 
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Εταιρεία σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένες ιχθυοτροφές με την εμπορική επωνυμία ΙΧΘΥΣ. Με τη βαθμιαία 
εξάπλωση των προϊόντων σε όλη σχεδόν τη γεωγραφική επικράτεια και σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο 
πελατολόγιο, η Εταιρεία είναι ο κύριος προμηθευτής του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών σε ιχθυοτροφές. 
Η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας με τεχνολογία εξώθησης (extrusion) από τον Ιούλιο 2000, επέτρεψε 
στην Εταιρεία να αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητά της στον τομέα των ιχθυοτροφών. Η γραμμή παραγωγής 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή υγροθερμικά επεξεργασμένων ιχθυοτροφών ανώτερης ποιότητας, με 
συγκεκριμένη εμπορική επωνυμία. 
 
Η Εταιρεία υπήρξε εξ΄ αρχής προσανατολισμένη στην εξειδίκευση της διατροφής κάθε είδους εκτρεφόμενου 
ψαριού, σχεδιάζοντας και παράγοντας διαφορετικά προϊόντα, τα οποία την διαφοροποίησαν από τον 
ανταγωνισμό. 
 
Η Εταιρεία αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις νέες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς που συνδέονται με την 
κατανάλωση νωπών παραδοσιακών τροφίμων υψηλής ποιότητας και υγιεινής διασφάλισης, έχει προχωρήσει 
στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, που εναρμονίζονται με τη φυσική διατροφή του ψαριού και 
αναδεικνύουν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά. 
 
Όσον αφορά τις ζωοτροφές, η Εταιρεία αποφάσισε τη διακοπή παραγωγής τους από τον Σεπτέμβριο του 
2002, δίνοντας έμφαση (core business) στην παραγωγή ιχθυοτροφών. 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτουν επίσης τον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και πιο 
συγκεκριμένα την διαχείριση ιχθύων. Η Διοίκηση της Εταιρείας το 2007, προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη 
λειτουργία και κατ’ επέκταση απόδοση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, προχώρησε στην πώληση του 
υφιστάμενου ιχθυοπληθυσμού καθώς και στην παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσής τους έναντι 
ετήσιου μισθώματος στην συγγενή εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. 
 
 
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
2.1. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως 
και την 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών 
τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.  
 
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από 
συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που αναπροσαρμόζονται σε εύλογες 
αξίες όπως αναφέρονται στην Σημείωση 14 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και έχουν καταρτιστεί 
βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο 
ρευστότητας όπως αυτός περιγράφεται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές 
πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στην Σημείωση 3, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια 
σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και την 
άσκηση κρίσης της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές 
από την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 
κατάλληλο. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, δηλαδή το 
νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Διαφορές που 
παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.2. Συνέχιση της δραστηριότητας 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2020 έχουν καταρτιστεί βάση των ΔΠΧΑ και παρουσιάζουν τις 
καταστάσεις οικονομικής θέσης, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων συνολικών εισοδημάτων και τις καταστάσεις 
ταμιακών ροών της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αφού 
πρώτα λήφθηκαν υπόψη μακροοικονομικοί και μικροοικονομικοί παράγοντες και οι επιπτώσεις αυτών στις 
δραστηριότητες της επιχείρησης.    
 
 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 
Οι λογιστικές πολιτικές, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων και 
τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία συνοψίζονται παρακάτω. 
 
3.1. Πληροφόρηση κατά τομέα 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μια ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 
επιχειρηματικών τομέων. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, υιοθετείται η προσέγγιση της Διοίκησης αναφορικά με τις 
οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση βασίζεται σε αυτή που χρησιμοποιεί η 
Διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε 
αυτούς τους τομείς. Ο πρωτεύων τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση 
ιχθυοτροφών και δευτερεύων οι ιχθυοκαλλιέργειες.  
 
Ως γεωγραφικός τοµέας ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και 
η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Γεωγραφικά η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια. 
 
3.2. Μετατροπή ξένου νομίσματος 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρείας. 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 
οι νομισματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με τις ισχύουσες 
ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αυτή. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την εκκαθάριση ή μετατροπή 
νομισματικών στοιχείων καταχωρούνται στα Αποτελέσματα  Χρήσης. 
  
Τα μη νομισματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα που αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μετατρέπονται με τις 
ισοτιμίες της ημερομηνίας που αποκτήθηκαν. Τα μη νομισματικά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία 
σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία 
προσδιορισμού της εύλογης αξίας. Το κέρδος ή ζημία από την επαναμετατροπή των μη νομισματικών 
στοιχείων αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται τα κέρδη ή οι ζημίες από τη μεταβολή της 
εύλογης αξίας των στοιχείων αυτών.  
 
3.3. Ενσώματα πάγια στοιχεία 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη αξία, 
μειωμένη με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 16. Οι αναπροσαρμογές πραγματοποιούνται με επαρκή συχνότητα, προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι η λογιστική αξία του παγίου δεν διαφέρει ουσιωδώς από αυτή την εύλογη αξία του κατά 
την ημερομηνία αναφοράς. 
 
Οι κατηγορίες επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση απεικονίζονται στις αξίες 
κτήσης ή στο κόστος μειωμένο κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Το κόστος 
κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο, μόνο εάν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το 
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσματα ως έξοδο, όταν πραγματοποιείται. 
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Το αποθεματικό αναπροσαρμογής, το οποίο προκύπτει από τις εκτιμήσεις των ενσώματων παγίων που 
παρακολουθούνται με βάση το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής, καταχωρείται στα λοιπά συνολικά έσοδα της 
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και πιστώνεται με την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων στα 
ίδια κεφάλαια. Στον βαθμό όμως που το κέρδος από την αναπροσαρμογή αυτή αναστρέφει μία ζημία ή 
απομείωση από επανεκτίμηση του ιδίου στοιχείου, η οποία προηγουμένως είχε αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης, τότε το κέρδος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Αντίθετα, η 
ζημία αναπροσαρμογής απεικονίζεται στα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης. Στην περίπτωση όμως που 
έχει ήδη σχηματιστεί αποθεματικό από την αναπροσαρμογή, τότε μειώνεται πρώτα το αποθεματικό και το 
υπόλοιπο ποσό που υπερβαίνει το ύψος του αποθεματικού, επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. 
 
Μία ετήσια μεταφορά από το αποθεματικό αναπροσαρμογής στα αποτελέσματα εις νέον γίνεται για τη διαφορά 
μεταξύ της απόσβεσης, που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του ενσώματου παγίου και της 
απόσβεσης, που βασίζεται στην αρχική αξία του παγίου. Κατά την πώληση, το τυχόν αποθεματικό 
αναπροσαρμογής που σχετίζεται με το συγκεκριμένο ενσώματο πάγιο που πωλήθηκε, μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα εις νέον. 
 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε τη 
σταθερή µμέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής: 
 

Κτίρια (ιδιόκτητα) 25-50 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10-15 έτη 

Μεταφορικά μέσα   5-25 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός   5-10 έτη 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμή αξία 
τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. Κατά την πώληση 
ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας, 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα της χρήσης. 
 
3.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μεμονωμένα αναγνωρίζονται στο κόστος κατά την αρχική τους 
αναγνώριση. Τα άυλα αυτά πάγια είναι κυρίως λογισμικό και λοιπά προγράμματα. Το κόστος των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί σε μια συνένωση επιχειρήσεων αποτελεί την εύλογη αξία τους 
κατά την ημερομηνία της απόκτησης. 
 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος μείον 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν συσσωρευμένη ζημία απομείωσης. Τα εσωτερικώς δημιουργούμενα 
άυλα πάγια, εκτός των κεφαλαιοποιημένων εξόδων ανάπτυξης, δεν κεφαλαιοποιούνται και τα έξοδα 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τη χρήση στην οποία πραγματοποιούνται. 
 
Οι ωφέλιμες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτιμώνται ως πεπερασμένες ή απροσδιόριστες. Τα 
άυλα πάγια με πεπερασμένες ωφέλιμες ζωές αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους και 
ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχει ένδειξη απομείωσης. Οι ωφέλιμες ζωές και η μέθοδος απόσβεσης 
επανεξετάζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε ημερομηνίας αναφοράς Οικονομικών Καταστάσεων. Τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστες ωφέλιμες ζωές δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται για απομείωση 
τουλάχιστον ετησίως είτε μεμονωμένα είτε σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ). Η 
εκτίμηση της απροσδιόριστης ωφέλιμης ζωής επανεξετάζεται ετησίως προκειμένου να εκτιμηθεί εάν η 
απροσδιόριστη ζωή συνεχίζει να υποστηρίζεται. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβολή της ωφέλιμης ζωής από 
απροσδιόριστη σε πεπερασμένη πραγματοποιείται για μελλοντικές χρήσεις. 
 
Το λογισμικό και τα λοιπά προγράμματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής τους η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. Κέρδη ή ζημίες από την αποαναγνώριση των άυλων παγίων 
επιμετρώνται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος πώλησης και της λογιστικής αξίας τους και 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την αποαναγνώριση. 
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Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 
Τα έξοδα έρευνας εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους. Τα έξοδα ανάπτυξης συγκεκριμένου 
προγράμματος, αναγνωρίζονται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν μπορεί να αποδειχθεί: 
 

 Η τεχνική δυνατότητα να ολοκληρωθεί το άυλο πάγιο έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για χρήση ή πώληση 
 Η πρόθεση να ολοκληρωθεί και η ικανότητα να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί 
 Ο τρόπος με τον οποίο το άυλο πάγιο θα δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
 Η διαθεσιμότητα των πηγών για την ολοκλήρωση του παγίου 
 Η ικανότητα να επιμετρηθούν τα έξοδα αξιόπιστα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης των εξόδων ανάπτυξης ως περιουσιακό στοιχείο, εφαρμόζεται το 
μοντέλο κόστους και το πάγιο επιμετράται στο κόστος μείον οποιεσδήποτε αποσβέσεις και τυχόν 
συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η περίοδος απόσβεσης ξεκινά όταν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και το 
πάγιο είναι διαθέσιμο για χρήση, ενώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης το πάγιο ελέγχεται ετησίως για 
απομείωση. 
 
Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιεί η Εταιρεία τα αναγνωρίζει απευθείας στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως, λαμβάνοντας υπόψιν ότι δεν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια κεφαλαιοποίησης. 
 
3.5. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Η Εταιρεία εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η λογιστική αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση 
που υπάρχει ένδειξη απομείωσης ή όταν απαιτείται ετήσιος έλεγχος απομείωσης, προσδιορίζεται το 
ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 
μεγαλύτερο μεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών 
(ΜΔΤΡ) μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσης αυτών και προσδιορίζεται για κάθε 
περιουσιακό στοιχείο μεμονωμένα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο δεν δημιουργεί ταμειακές ροές οι οποίες 
να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες περιουσιακών στοιχείων. Εάν 
η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή ΜΔΤΡ υπερβαίνει το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, τότε το 
περιουσιακό στοιχείο θεωρείται απομειωμένο και μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό. Για την εκτίμηση της 
αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με τη 
χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική 
αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για τον 
προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα έξοδα για την πώληση, λαμβάνονται υπόψη οι 
πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά, εάν υπάρχουν. Εάν δεν μπορούν να εντοπιστούν στην αγορά αντίστοιχες 
συναλλαγές, τότε χρησιμοποιείται ένα κατάλληλο μοντέλο αποτίμησης.  
 
Η Εταιρεία βασίζει τον έλεγχο απομείωσης σε λεπτομερείς προϋπολογισμούς και προβλεπόμενους 
υπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί και οι προβλέψεις υπολογισμών καλύπτουν γενικά μια περίοδο πέντε (5) 
ετών, ενώ για μεγαλύτερες περιόδους υπολογίζεται ένας μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης που 
εφαρμόζεται στις μελλοντικές ταμειακές ροές μετά το πέμπτο έτος. 
 
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης εκτός από τα αναπροσαρμοσμένα 
περιουσιακά στοιχεία και τους συμμετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 
όπου η προηγούμενη αναπροσαρμογή τους έχει καταχωρηθεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. 
 
3.6. Χρηματοοικονομικά μέσα -αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού 
για μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για μία άλλη επιχείρηση. 
 
Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η εταιρεία καθίσταται ένα εκ των συμβαλλομένων μερών 
του χρηματοοικονομικού μέσου.  
 
Αρχική επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και 
επιμετρώνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΔΠΧΑ 15, ήτοι στην τιμή συναλλαγής τους, τα 
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χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται αρχικά 
στην εύλογη αξία τους, αυξημένη (ή μειωμένη στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) με 
το σχετικό κόστος της συναλλαγής. Τα σχετικά κόστη δεν προστίθενται στην περίπτωση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (αφαιρούνται στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων) που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιμή της 
συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη, σύμφωνα με τους 
ορισμούς του ΔΠΧΑ 13. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται η εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, κατά την αρχική αναγνώριση, να διαφέρει 
από την τιμή της συναλλαγής. Στην περίπτωση που μέρος του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη 
αφορά σε κάποιο άλλο στοιχείο πέραν του χρηματοοικονομικού μέσου, η εταιρεία θα πρέπει να επιμετρά την 
εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού μέσου.  
 
Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων 
Οι δύο παράγοντες βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του 
ενεργητικού είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος: Ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος αν ικανοποιούνται 
σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες: 
(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου ο 
στόχος είναι η διακράτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να 
εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους, και 
(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 
καθορισμένες ημερομηνίες, ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω 
συνθήκες: 
(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου ο 
στόχος, είναι τόσο η είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών, όσο και η πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και 
(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 
καθορισμένες ημερομηνίες, ταμειακές ροές, που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, στην περίπτωση που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω δύο 
περιπτώσεις. Μία εταιρεία μπορεί, κατά την αρχική αναγνώριση, να προσδιορίσει χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού ως επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εάν αυτό 
εξαλείφει ή μειώνει σημαντικά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή στην αναγνώριση («λογιστική 
ανακολουθία»), η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιμέτρηση στοιχείων του 
ενεργητικού ή υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των κερδών και ζημιών επί αυτών σε διαφορετικές 
βάσεις. 

 
Μία εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση, να κάνει μία αμετάκλητη επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά 
συνολικά έσοδα τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μίας επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο, που 
δεν διακρατείται προς εμπορία, ούτε αποτελεί ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από τον αγοραστή σε 
μία συνένωση επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που μία εταιρεία εφαρμόσει την ανωτέρω επιλογή, τότε θα 
πρέπει να αναγνωρίσει στα αποτελέσματα της χρήσης (και όχι στα λοιπά συνολικά έσοδα), τα μερίσματα από 
την επένδυση αυτή. 
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 
1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος. 
2. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η 
ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 

1. Στο επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή 
εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη 
συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, 
και:  

2. Εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται 
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 

Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
του ενεργητικού, όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν 
διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο 
κόστος, βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από 
την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται. 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και 
αναταξινομούνται στα αποτελέσματα κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται 
στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές 
σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
υφίσταται ενεργός αγορά. 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβεσμένο 
κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, εκτός από τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
2. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός χρηματοοικονομικού 

στοιχείου του ενεργητικού δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για αποαναγνώριση ή αναγνωρίζεται σύμφωνα 
με την προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης στη διαχείριση του μεταβιβαζόμενου στοιχείου του 
ενεργητικού. 

3. Συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης. 
4. Δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκιο χαμηλότερο από το τρέχον επιτόκιο της αγοράς. 
5. Το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που αναγνωρίζεται από έναν αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

για την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3. 
 
Τα κέρδη και οι ζημιές από την μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, που έχουν 
ταξινομηθεί στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται στα αποτελέσματα της χρήσης, με 
την εξαίρεση των υποχρεώσεων που αποτελούν τμήμα μίας σχέσης αντιστάθμισης και της μεταβολής στην 
εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, που αποδίδεται σε μεταβολή του πιστωτικού κινδύνου της 
υποχρέωσης (η οποία παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα). 
 
Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, 
όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή όταν η εταιρεία 
μεταβιβάσει το στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας επί αυτού.  
 
Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης όταν, και μόνο όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 
εκπνέει. Συνεπώς, μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) εξαλείφεται, όταν ο οφειλέτης είτε 
απαλλάσσεται της υποχρέωσης (ή μέρους αυτής) εξοφλώντας τον πιστωτή, είτε απαλλάσσεται νομίμως από 
την πρωταρχική ευθύνη της υποχρέωσης (είτε μέσω νομικής διαδικασίας είτε από τον πιστωτή). 
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Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 
 
Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει 
αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή 
εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο 
ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ: 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά 
μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία 
αναφοράς (Στάδιο 1), 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων, των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά 
μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2) και  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων, για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης 
κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).  

 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1, αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 
3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού. 
 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και των 
ταμειακών ροών που η εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση 
του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 
 
3.7. Αποθέματα 
Κατά την ημερομηνία αναφοράς, τα αποθέματα αποτιµώνται στη χαμηλότερη τιμή µεταξύ του κόστους 
κτήσεως ή παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμής αξίας. Το κόστος των αποθεμάτων περιλαµβάνει 
όλα τα κόστη αγοράς, μετατροπής καθώς και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα 
αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. 
 
Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός 
εκείνων που η επιχείρηση µπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και 
μεταφορικά, έξοδα παράδοσης και τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εμπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιμών και 
άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς. 
 
Το κόστος μετατροπής των αποθεμάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα µε τις µονάδες 
παραγωγής, όπως είναι τα άμεσα εργατικά. Επίσης, περιλαµβάνει ένα συστηματικό επιμερισμό των σταθερών 
και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή των υλών σε έτοιμά 
αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής, που παραμένουν σχετικά 
σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών κτιρίων 
και εξοπλισμού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα 
παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής, που μεταβάλλονται άμεσα η σχεδόν άμεσα, ανάλογα µε 
τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και η έµµεση εργασία. Ο επιμερισμός των σταθερών 
γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος μεταποίησης, βασίζεται στην κανονική δυναμικότητα των 
παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναμικότητα είναι η αναμενόμενη να επιτευχθεί παραγωγή κατά 
μέσο όρο στην διάρκεια ενός αριθμού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη 
των απωλειών δυναμικότητας λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης. Το πραγματικό επίπεδο 
παραγωγής µπορεί να χρησιμοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναμικότητα. Οι λοιπές δαπάνες 
συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των αποθεμάτων µόνο στην έκταση που πραγματοποιούνται για να φέρουν 
τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου 
σταθμικού. 
 
Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων σχηματίζονται εφόσον κρίνεται απαραίτητο και 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης. 
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3.8. Εμπορικές Απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μειωμένο κατά τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. (Σημείωση 3.6) 
 
3.9. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης περιλαμβάνουν τα μετρητά στην 
τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας μέχρι 3 μήνες, 
όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις καθώς και τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς υπερανάληψης. Η Εταιρεία κατέχει κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 δεσμευμένες καταθέσεις οι 
οποίες περιλαμβάνονται στα ταμιακά διαθέσιμα και αναλύονται στην Σημείωση 9.6 των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
3.10. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι 
κοινές μετοχές ταξινομούνται στα Ίδια Κεφάλαια. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών 
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
  
Τίτλοι ίδιων μετοχών που επαναγοράζονται αναγνωρίζονται στο κόστος και εμφανίζονται αφαιρετικά των Ιδίων 
Κεφαλαίων. Δεν αναγνωρίζεται κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα χρήσης κατά την αγορά, πώληση, έκδοση 
ή ακύρωση των ίδιων μετοχών του Ομίλου και της Εταιρείας. Τυχόν διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και 
του τιμήματος, σε περίπτωση επανέκδοσης, αναγνωρίζεται στο «Υπέρ το άρτιο». Δικαιώματα ψήφου 
σχετιζόμενα με τις ίδιες μετοχές ακυρώνονται για τον Όμιλο και δεν αποδίδονται μερίσματα σε αυτά. 
 
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως το τακτικό αποθεματικό, αφορολόγητα 
αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, αποθεματικά από συμμετοχικούς τίτλους, αποθεματικό αναλογιστικών 
διαφορών, αποθεματικό ιδίας συμμετοχής, αποθεματικό μείωσης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μείωσης 
ονομαστικής αξίας και διάφορα άλλα αποθεματικά. 
 
3.11. Δανεισμός και τραπεζικές υποχρεώσεις 
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της 
Εταιρείας. Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί 
ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία 
τους μειωμένα µε τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος µε την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης όταν οι υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται καθώς επίσης και κατά 
τη διάρκεια απόσβεσης μέσω της εφαρμογής της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Η απόσβεση αυτή 
περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα των αποτελεσμάτων χρήσης.  
 
Τα έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται και κατά την ημερομηνία σύνταξης της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης στο βαθμό που αυτά τα έξοδα είναι δεδουλευμένα και δεν έχουν καταβληθεί. 
 
3.12. Φορολογία Εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 
Η επίδραση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. 
 
Φορολογία εισοδήματος 
Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου 
που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (εκτός αποτελεσμάτων χρήσης), 
στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια εκτός 
αποτελεσμάτων χρήσης. Ο φόρος που προκύπτει από συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ιδία 
Κεφάλαια, καταχωρείται απευθείας στα Ιδία Κεφάλαια και όχι στα αποτελέσματα χρήσης. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
περιόδου και τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις οι οποίοι δεν ήταν 
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δυνατό να προβλεφθούν. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και 
τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών 
Καταστάσεων στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Όλες οι 
αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 
μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 
Η Εταιρεία δεν σχηματίζει προβλέψεις για τυχόν φορολογικές υποθέσεις παρά μόνο όταν έχουν δημιουργηθεί 
οι προϋποθέσεις εκείνες που καθιστά πιθανή την επιβολή τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων. 
 
Αναβαλλόμενος φόρος 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και 
αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές εκτός εάν προκύπτει: 

 Από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία 
συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν 
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία  

 Σε περίπτωση φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές 
και συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί 
και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 
και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει διαθέσιμο μελλοντικό 
φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 
μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.  
 
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή σχετίζεται με:  

 Εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της 
υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης σε μια συναλλαγή η οποία δεν είναι 
συνένωση επιχειρήσεων και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος 
ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.  

 Φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 
εταιρείες, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι 
πιθανό ότι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει 
διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.  

 
Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης των 
Οικονομικών Καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές 
φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει ολόκληρη την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή εν μέρει. Οι μη 
αναγνωρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επαναξιολογούνται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης 
των οικονομικών καταστάσεων και αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι μελλοντικά κέρδη 
επαρκούν για την ανάκτηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα αναγνωριστεί η απαίτηση ή θα 
διακανονιστεί η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) 
που έχουν τεθεί σε ισχύ ή έχουν κατ’ ουσία θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών 
Καταστάσεων.  
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται εκτός της κατάστασης 
αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται εκτός των αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία για αναβαλλόμενη φορολογία 
αναγνωρίζονται σε συσχετισμό με την υποκείμενη συναλλαγή είτε στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 
είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
 
Η Εταιρεία συμψηφίζει τα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
μόνο εάν έχει υπάρχει εκτελεστό δικαίωμα συμψηφισμού των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων και των 
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βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις σχετίζονται με τους φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια 
φορολογική αρχή είτε στην ίδια φορολογητέα οντότητα ή διαφορετικές φορολογούμενες οντότητες οι οποίες 
προτίθενται είτε να διακανονίσουν τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία του ενεργητικού σε 
καθαρή βάση είτε να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσουν τις υποχρεώσεις 
ταυτόχρονα σε κάθε μελλοντική περίοδο κατά την οποία αναμένεται να διακανονιστούν σημαντικά ποσά 
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ή περιουσιακών στοιχείων ή να ανακτηθούν. 

 
Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου κατά την τρέχουσα χρήση βασίζεται στον φορολογικό συντελεστή 
που ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του φορολογικού νομοσχεδίου του Ν. 4646/2019 σε 24% για την χρήση 
του 2020 (2019: 24%). Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στις Σημειώσεις 9.12 και 9.16. 
 
3.13. Παροχές στο προσωπικό 
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζόμενους σε χρήμα και σε είδος 
αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως 
υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η 
Εταιρεία αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού τους (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά 
την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

 
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν 
συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά τη λήξη 
της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο 
προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

  
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών: Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της 
Εταιρείας (νομική ή τεκμαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. 
ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών 
που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση και ο εργαζόμενος, 
καθώς και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. Το δεδουλευμένο κόστος των 
προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  

 
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
καταχωρείται στον ισολογισμό ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών και αποτελεί την παρούσα αξία της 
υποχρέωσης για την καθορισμένη αυτή παροχή συνυπολογίζοντας τις μεταβολές που προκύπτουν από 
οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Ως επιτόκιο προεξόφλησης 
θεωρείται η απόδοση, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, των υψηλής 
ποιότητας Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης που προσεγγίζει τα χρονικά 
όρια των υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
 
Η υποχρέωση για την παροχή αυτή καθορίζεται βάσει της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας 
(Projected Unit Credit Method) από ανεξάρτητο αναλογιστή και αποτελείται από την παρούσα αξία των 
παροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής 
υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες.  
 
Οι επανεκτιμήσεις, που συμπεριλαμβάνουν αναλογιστικά κέρδη και ζημίες καθώς και την επίδραση του 
ανώτατου ορίου περιουσιακού στοιχείου, εκτός από καθαρούς τόκους και αποδόσεις των περιουσιακών 
στοιχείων, αναγνωρίζονται άμεσα στην κατάσταση οικονομικής θέσης, με αντίστοιχη χρέωση ή πίστωση στο 
αποθεματικό αναλογιστικών διαφορών στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο κατά την οποία 
πραγματοποιούνται. Οι επαναμετρήσεις δεν αναταξινομούνται στα αποτελέσματα χρήσεως σε μεταγενέστερες 
περιόδους. 
 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως από την προγενέστερη της: 

 Ημερομηνίας της τροποποίησης ή της περικοπής, και της 
 Ημερομηνίας κατά την οποία η Εταιρεία αναγνωρίζει το κόστος της αναδιάρθρωσης  
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3.14. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία  
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μία παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως 
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών πόρων για 
το διακανονισμό της δέσμευσης η οποία μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης 
αναγνωρίζονται μόνο όταν έχει αναπτυχθεί και εκτελεστεί ένα λεπτομερές τυπικό πρόγραμμα ή η Διοίκηση έχει 
τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος σ’ αυτούς που πρόκειται να επηρεαστούν από 
αυτό. Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες.  
 
Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα 
δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία αναφοράς των 
οικονομικών καταστάσεων, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα 
δέσμευση. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης 
αναγνωρίζεται στην παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να διακανονιστεί 
η υποχρέωση.  
 
Το προ φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία 
του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους 
οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμειακών ροών έχουν προσαρμοστεί. Όταν γίνεται προεξόφληση των 
προβλέψεων, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνεται σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την 
πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού στα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει 
ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισμό καθορίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της κατηγορίας αυτών των δεσμεύσεων.  
 
Το έξοδο σχετικά με μια πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό οποιασδήποτε 
αποζημίωσης. Μια πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί 
πρόβλεψη. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων και 
αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει μία εκροή πόρων για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη 
αντιλογίζεται.  
 
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός 
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται. Οι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στα πλαίσια μιας συνένωσης επιχειρήσεων επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 
Ακολούθως αποτιμώνται στο υψηλότερο ποσό μεταξύ του ποσού της πρόβλεψης που θα αναγνωρίζονταν 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες αναγνώρισης που περιγράφονται ανωτέρω και του ποσού που είχε 
αρχικώς αναγνωριστεί, μείον τυχόν συσσωρευμένη απόσβεση που αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες 
αναγνώρισης εσόδων. 
 
3.15. Μισθώσεις 
Η Εταιρεία αξιολογεί κατά τη σύναψη μιας σύμβασης εάν είναι ή περιέχει μίσθωση, δηλαδή εάν από τη 
σύμβαση προκύπτει ότι μεταβιβάζεται το δικαίωμα να ελέγχει τη χρήση ενός προσδιορισμένου περιουσιακού 
στοιχείου για μια χρονική περίοδο με αντάλλαγμα ένα αντίτιμο. 
 
Η Εταιρεία ως Μισθωτής 
Η Εταιρεία εφαρμόζει μια ενιαία προσέγγιση αναγνώρισης και μέτρησης για όλες τις μισθώσεις εκτός από τις 
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων με μικρή αξία. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις μίσθωσης για πληρωμές και στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης 
των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. 
 
i. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήση 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης 
(δηλαδή κατά την ημερομηνία όπου τα περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιμα προς χρήση). Τα περιουσιακά 
στοιχεία του δικαιώματος χρήσης αποτιμώνται στο κόστος μείον τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 
απομείωσης και αναπροσαρμόζονται σε κάθε μέτρηση των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις. Το 
κόστος των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης περιλαμβάνει το ποσό των αναγνωρισμένων 
υποχρεώσεων μίσθωσης, το αρχικό άμεσο κόστος και την πληρωμή μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν 
κατά την ημερομηνία έναρξης ή πριν από την ημερομηνία έναρξης, μείον τα κίνητρα μίσθωσης που έλαβε.  
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Τα δικαιώματα χρήσης δικαιωμάτων χρήσης αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 
μικρότερης περιόδου μεταξύ του χρόνου μίσθωσης και την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών 
στοιχείων ως εξής: 
 
Κτίρια, χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές      10-30 έτη 
Εγκαταστάσεις και μηχανήματα   3 έτη 
Μεταφορικά μέσα            3-5 έτη 
 
Η Εταιρεία από 1.1.2019 έχει εκτιμήσει την επίδραση της αρχικής εφαρμογής του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 16 
στις Οικονομικές Καταστάσεις (Σημείωση 9.11). 
 
ii. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία υποχρέωση από χρηματοδοτική 
μίσθωση  επιμετρώντας την παρούσα αξία των πληρωμών μίσθωσης που θα πραγματοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της μίσθωσης. Οι πληρωμές των μισθωμάτων περιλαμβάνουν σταθερές πληρωμές 
(συμπεριλαμβανομένων των σταθερών πληρωμών) μείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα, και μεταβλητή μίσθωση 
που εξαρτάται από τον δείκτη ή το ποσοστό και τα ποσά που αναμένονται να πληρωθούν με εγγυήσεις 
υπολειμματικής αξίας. Η μίσθωση περιλαμβάνει επίσης την τιμή εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς που 
είναι εύλογα βέβαιο ότι θα ασκηθεί από την Εταιρεία και την καταβολή των κυρώσεων στην περίπτωση 
τερματισμού της μίσθωσης, εάν η Εταιρεία επιλέξει την άσκηση του  δικαιώματος τερματισμού. Οι μεταβλητές 
πληρωμές μισθωμάτων που δεν εξαρτώνται από ένα δείκτη ή μια ισοτιμία αναγνωρίζονται ως έξοδα (εκτός αν 
προκύπτουν για την παραγωγή αποθεμάτων) κατά την περίοδο κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός ή η 
κατάσταση που ενεργοποιεί την πληρωμή. 
 
Κατά τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των πληρωμών μισθωμάτων, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το αυξητικό 
επιτόκιο δανεισμού του κατά την ημερομηνία έναρξης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ποσό των 
υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις αυξάνεται για να αντικατοπτρίζει την αύξηση των τόκων και 
μειώνεται για τις πληρωμές μισθωμάτων. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις αποτιμάται εκ νέου εάν υπάρχει τροποποίηση, μεταβολή της διάρκειας μίσθωσης, μεταβολή στις 
πληρωμές μισθωμάτων (π.χ. μεταβολές στις μελλοντικές πληρωμές που προκύπτουν από μεταβολή δείκτη ή 
ποσοστό για τον προσδιορισμό αυτών των πληρωμών) ή μια μεταβολή στην αξιολόγηση μιας επιλογής αγοράς 
του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. 
 
ii) Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αξίας 
Η Εταιρεία εφαρμόζει τo δικαίωμα απαλλαγής στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις των μηχανημάτων και 
εξοπλισμού, ήτοι για τις μισθώσεις που έχουν διάρκεια μίσθωσης 12 μήνες ή λιγότερο από την ημερομηνία 
έναρξης και για τις οποίες δεν υπάρχει το δικαίωμα αγοράς. Εφαρμόζει επίσης το δικαίωμα της απαλλαγής σε 
χαμηλής αξίας περιουσιακών στοιχείων, όπως στις μισθώσεις εξοπλισμού γραφείου που θεωρούνται χαμηλής 
αξίας. Οι πληρωμές μισθωμάτων για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων 
χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται ως λειτουργική δαπάνη σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 
Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως 
απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης 
καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, 
η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 
 
3.16. Διανομή Μερισμάτων 
Η διανομή µερισµάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
3.17. Συνδεδεμένα Μέρη 
Οι συναλλαγές και τα ενδοομιλικά υπόλοιπα μεταξύ συνδεδεμένων μερών και της Εταιρείας γνωστοποιούνται 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών». Οι συναλλαγές αυτές αφορούν τις 
συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και της Διοίκησης, των κύριων μετόχων και των συγγενών εταιρειών με τις 
οποίες η Εταιρεία συνδέεται έμμεσα.  
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3.18. Αναγνώριση Εσόδων 
Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, το νέο 
Πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα ακόλουθα στάδια: 

1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη. 
2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης. 
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 
4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
5. Αναγνώριση εσόδων, όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται. 

 
Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρεία αναμένει να έχει 
δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν πελάτη, 
εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι 
επί των πωλήσεων). 
 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν πελάτη), είτε με την 
πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν πελάτη). 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες (προπληρωμές), 
τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης και όταν διατηρεί 
δικαίωμα επί ενός τιμήματος, το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των 
δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική 
υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το έσοδο αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα. 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη, όταν υπάρχει ένα άνευ όρων δικαίωμα να λάβει το τίμημα 
για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, αναγνωρίζει ένα 
στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις, όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης, πριν ο πελάτης 
πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται 
στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων της Εταιρείας πραγματοποιείται ως εξής:  
 Έσοδα από πωλήσεις ιχθυοτροφών: Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο από την πώληση αγαθών / 

ιχθυοτροφών κατά τη χρονική στιγμή που o αγοραστής αποκτά τον έλεγχο των αγαθών, συνήθως με την 
παράδοση των αγαθών. 
 

 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών: Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών κατά την 
περίοδο παροχής της υπηρεσίας με βάση τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν από τους πελάτες. 
 

 Έσοδα από τόκους και μερίσματα: Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα από τόκους χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές 
καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού 
μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Τα έσοδα από τα μερίσματα αναγνωρίζονται, όταν 
οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους.  
 

 Έσοδα από πωλήσεις / διαχείριση ιχθύων: Η Εταιρεία μέχρι και την χρήση που έληξε στις 31/12/2019 
αναγνώριζε ως έσοδο την πώληση των ιχθύων που πραγματοποιούσε αποκλειστικά στην συγγενή 
εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Σελόντα Α.Ε. και αντίστοιχα ως έξοδο το κόστος παραγωγής τους. Στην χρήση 
2020 η Εταιρεία επαναπροσδιόρισε την  εκτίμηση της και πλέον θεωρεί ότι η Εταιρεία έχει ρόλο 
εκπροσώπου και όχι εντολέα με συνέπεια να μην αναγνωρίζει πια έσοδα από την πώληση των ιχθύων 
αλλά έσοδα από την διαχείριση των ιχθύων. Τα έσοδα από την διαχείριση των ιχθύων προκύπτουν ως το 
καθαρό ποσό των πωλήσεων μείον το κόστους πωληθέντων των ιχθύων.  

 
3.19. Αναγνώριση Εξόδων 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης ως έξοδα, κατά τον 
χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
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4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΙΩΝ 
 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη 
οικονομική χρήση με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων 
λογιστικών προτύπων η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1 Ιανουαρίου 
2020 καθώς και την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής που αναφέρεται στην Σημείωση 4.3 

 
4.1. Νέα πρότυπα και διερμηνείες 
Tα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά το 2020 (ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) και τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν σημαντική επίδραση στις 
χρηματοoικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 
 
Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:mΤο ΣΔΛΠ εξέδωσε το 
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το 
εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη 
συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να 
ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό 
έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις 
των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο 
εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο 
εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν 
λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν 
λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 
ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις): Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με 
τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που 
προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα 
περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η 
ημερομηνία απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της 
περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. H παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις 
λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο 
με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική 
εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις 
των κύριων χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, 
βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν 
ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. H παραπάνω τροποποίηση 
δεν έχει καμία επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις): Τον Σεπτέμβριο του 
2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, 
ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά με τις 
επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με 
ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής 
αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε 
υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, 
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επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την 
αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού 
κινδύνου. Eπίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων 
αναφοράς. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο προτύπου) επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν 
τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα 
επιτόκιο μηδενικού κινδύνου.  H παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας. 

 
 
4.2. Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερμηνείες έχουν 

εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμα εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία ούτε έχει γίνει 
προγενέστερη εφαρμογή τους. 

 
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις 
και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή 
και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του: Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια 
αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση 
της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του 
εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία 
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα 
μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 
συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το 
ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα 
του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η εφαρμογή του προτύπου δεν θα έχει καμία επίδραση 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως 
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. 
Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή 
από την 1η Ιανουαρίου 2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές 
στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή 
των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές 
υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των 
υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις 
αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή 
εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις 
ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά 
ότι η εφαρμογή του προτύπου δεν θα έχει καμία επίδραση Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

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

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

 ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που παράγονται 
ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα από 
τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 
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 ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι 
τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
της σύμβασης εάν είναι επαχθής. 

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

 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά 
ότι η εφαρμογή τους δεν θα έχει καμία επίδραση Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

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

με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή, 
 Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την  ή πριν από 

την 30η Ιουνίου 2021, 
 Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η εφαρμογή του προτύπου δεν θα έχει καμία επίδραση Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 16 
(Τροποποιήσεις): Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 
τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες ολοκληρώνονται  
οι εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες 
αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο 
δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση  για τη λογιστική αντιμετώπιση  αλλαγών στη βάση 
προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση 
αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των 
σχέσεων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής 
αναγνωσιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού κινδύνου, που προσδιορίζεται ως 
αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. Επίσης, οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις εταιρείες 
ασφαλίσεων που εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39 να λάβουν τις ίδιες διευκολύνσεις με αυτές που 
προβλέπονται στις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9. Ακόμη, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες 
των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών 
επιτοκίων δανεισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής 
οντότητας. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να 
αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η εφαρμογή του 
προτύπου δεν θα έχει καμία επίδραση Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
4.3. Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 
Η Εταιρεία μέχρι και την χρήση που έληξε στις 31/12/2019 αναγνώριζε τον ιχθυοπληθυσμό που κατείχε στις 
μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και εφάρμοζε το ΔΛΠ 41 περί βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων. Αντίστοιχα αναγνώριζε ως έσοδο την πώληση των ιχθύων που πραγματοποιούσε 
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αποκλειστικά στην συγγενή εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Σελόντα Α.Ε. και αντίστοιχα ως έξοδο το κόστος 
παραγωγής τους.  
 
Στην χρήση 2020 η Εταιρεία  επαναπροσδιόρισε την  εκτίμηση της και πλέον θεωρεί ότι η Εταιρεία έχει ρόλο 
εκπροσώπου και όχι εντολέα στις εν λόγω συναλλαγές λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Εταιρεία έχει παραχωρήσει 
ολόκληρη την εκμετάλλευση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην Σελόντα, η οποία έχει αποκλειστικά το 
δικαίωμα «αγοράς και διανομής» όλου του ιχθυοπληθυσμού που παράγεται στις μονάδες της Εταιρείας.  
 
Ως συνέπεια των παραπάνω, η Εταιρεία σταμάτησε να εφαρμόζει το ΔΛΠ 41 περί βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων και δεν αναγνωρίζει πια Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία στον Ισολογισμό της. Αντίστοιχα δεν 
αναγνωρίζει έσοδα και έξοδα από την πώληση και παραγωγή των ιχθύων αλλά αναγνωρίζει έσοδα από την 
διαχείριση των ιχθύων. Τα έσοδα από την διαχείριση των ιχθύων προκύπτουν ως το καθαρό ποσό / προμήθεια 
που διακρατεί η Εταιρεία ύστερα από την αντίστοιχη εκκαθάριση που γίνεται με την Σελόντα (πωλήσεις μείον 
κόστος πωλήσεων και λοιπών εξόδων). 
 
Κονδύλια Ισολογισμού: 
Στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 η Εταιρεία είχε αναγνωρίσει, στην κατάσταση  Οικονομικής 
Θέσης, Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία αξίας € 3.566.185 τα οποία στις παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις 
στα συγκριτικά στοιχεία (2019) αναταξινομήθηκαν στο κονδύλι «Έσοδα επόμενων χρήσεων από διαχείριση 
ιχθύων». 
 
Κονδύλια Αποτελεσμάτων χρήσεων: 
Στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 η Εταιρεία είχε αναγνωρίσει, στην κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων, έσοδα από την πώληση των βιολογικών στοιχείων (περιλαμβανόμενης και της μεταβολής της 
εύλογης αξίας των βιολογικών) ύψους € 2.047.696 και αντίστοιχα έξοδα / κόστος πωλήσεων ύψους € 
1.932.135,37 τα οποία στις παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις στα συγκριτικά στοιχεία (2019) 
αναταξινομήθηκαν στο κονδύλι «Κέρδη / ζημιές από διαχείριση ιχθύων». 
 
Από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής δεν προέκυψε μεταβολή των Αποτελεσμάτων Εις Νέο και των Ιδίων 
Κεφαλαίων της Εταιρείας για την χρήση 2019. 
 
 
5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών, 
οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενα 
στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, καθώς και τα έσοδα και έξοδα κατά τις παρουσιαζόμενες 
περιόδους. Τα μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις, ενώ οι 
αποκλίσεις δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Οι 
εκτιμήσεις και οι κρίσεις, στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση, αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά 
ιστορικά δεδομένα και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά 
γεγονότα, που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις 
και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές 
στα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης είναι οι 
ακόλουθες: 
 
Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων: Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, όταν 
υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό 
της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της 
επάρκειας της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και 
λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές των Νομικών Συμβούλων σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις των υποθέσεων 
που χειρίζονται. Από την 1/1/2018, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και των σχετικών απαιτήσεων 
απομείωσης, η ως άνω διαδικασία κατέστη ακόμα πιο σύνθετη, απαιτώντας επιπλέον κρίσεις και εκτιμήσεις 
προκειμένου να αναγνωρίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού της Εταιρείας. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών 
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ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει και η διαφορά αυτή προεξοφλείται 
με τη χρήση μίας εκτίμησης του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου.  

 
Εύλογη αξία, Ωφέλιμη Ζωή και έλεγχος απομείωσης Ενσώματων και Ασώματων περιουσιακών 
Στοιχείων: Η Εταιρεία επανεξετάζει και επαναπροσδιορίζει την εύλογη και ωφέλιμη ζωή των ενσώματων και 
ασώματων περιουσιακών στοιχείων όταν υπάρχουν ενδείξεις μεταβολής της αξίας τους. Επιπροσθέτως τα 
ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τη επανεξέταση και 
επαναπροσδιορισμό της εύλογης αξίας και τυχόν απομειώσεων η Εταιρεία συνεργάζεται με ανεξάρτητους 
εκτιμητές. Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στην Σημείωση 9.1. 
 
Τρέχων φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Η πρόβλεψη φόρου 
εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους 
που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και για τον καθορισμό 
της πρόβλεψης απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Οι πραγματικοί φόροι εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν 
από αυτές τις εκτιμήσεις εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία ή απρόβλεπτων 
επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές 
αρχές. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς 
ελέγχους διαφέρουν από την αρχική εκτίμηση, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις 
προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των 
φορολογικών διαφορών.  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες 
στο βαθμό κατά τον οποίο θα υπάρξουν επαρκή κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες  όταν 
για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις έχουν προκύψει επαρκή φορολογικά κέρδη. Επιπλέον 
πληροφόρηση παρέχεται στις Σημειώσεις 9.12 και 9.16. 
 
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία: Το ύψος της πρόβλεψης για 
αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη, η διενέργεια της οποίας απαιτεί την εκτίμηση 
παραμέτρων όπως το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό μελλοντικής αύξησης των αμοιβών των 
εργαζομένων, το μελλοντικό ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων και λοιπούς παράγοντες, όπως ο 
δείκτης πληθωρισμού. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η 
Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στην 
Σημείωση 9.13. 
 
Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας 
επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής νομικής υπόθεσης, στην οποία εμπλέκεται σε περιοδική βάση 
και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη και στην άποψη των Νομικών Συμβούλων που τις χειρίζονται. 
Στην περίπτωση κατά την οποία πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί η εκροή οικονομικών πόρων για τον 
διακανονισμό μίας υποχρέωσης και το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, η Διοίκηση προβαίνει 
στον σχηματισμό των απαιτούμενων προβλέψεων. Ο προσδιορισμός του ποσού που θα απαιτηθεί για τον 
διακανονισμό μίας υποχρέωσης βασίζεται σε εκτιμήσεις της Διοίκησης και σε μία σειρά παραγόντων που 
απαιτούν την άσκηση κρίσης. Μεταβολές στις κρίσεις ή εκτιμήσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση 
ή μείωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στη Σημείωση 12. 
 
 
Ταξινόμηση μισθώσεων: Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τον λογιστικό 
χειρισμό των μισθώσεων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Διοίκηση θα πρέπει να κάνει χρήση εκτιμήσεων, 
προκειμένου να προσδιορίσει αν μία σύμβαση είναι ή εμπεριέχει μίσθωση, καθώς και για τον προσδιορισμό 
στοιχείων που διαμορφώνουν την αξία του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και της 
υποχρέωσης μίσθωσης (π.χ. επιτόκιο προεξόφλησης, διάρκεια μίσθωσης, χειρισμός τροποποίησης μίσθωσης 
κ.λπ.). Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στη Σημείωση 9.1. 
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6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους, όπως κίνδυνο μεταβολής τιμών Α΄& Β΄υλών, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο μεταβολών λόγω των επιτοκίων.  
 
6.1. Κίνδυνοι μεταβολής τιμών 
Μεταβολές της αξίας εισηγμένων μετοχών που κατέχονται: Σε περιόδους ανοδικής / καθοδικής πορείας 
των τιμών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών επηρεάζεται θετικά / αρνητικά η αποτίμηση 
τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται / επιβαρύνεται η καθαρή θέση της Εταιρείας από μεταβολές 
που προκύπτουν στην εύλογης αξία του χαρτοφυλακίου της. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι στην παρούσα χρήση 
τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας μειώθηκαν κατά € 1,4 εκ. λόγω της αρνητικής μεταβολής της εύλογης αξίας 
των κατεχόμενων μετοχών. Με βάση τα κατεχόμενα την 31/12/2020 χρεόγραφα, μία αύξηση / (μείωση) των 
τιμών τους κατά 10% θα επέφερε αύξηση / (μείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης 2020 κατά περίπου € 
108 χιλ. 
 
Κίνδυνος μεταβολής τιμών A’ και B’ υλών: Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους παραγωγής αποτελούν 
οι Α’ και Β’ ύλες. Ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των Α’ και Β’ υλών, που χρησιμοποιούνται κατά την 
παραγωγική διαδικασία, συνεπάγεται και αντίστοιχη αύξηση του κόστους παραγωγής. Ο συγκεκριμένος 
κίνδυνος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα καθώς πολιτική της Εταιρείας είναι να αναπροσαρμόζει την τιμή 
πώλησης του τελικού προϊόντος όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να καλύπτεται η όποια επιβάρυνση 
από τυχόν αύξηση των τιμών των A’ και B’ υλών. Το κόστος αναλωθεισών A’ και B’ υλών και υλικών 
συσκευασίας για τη χρήση 2020 ανήλθε σε € 54,1 εκ. και για την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανήλθε στο ποσό 
των € 36,4 εκ.  
Ενδεχόμενη ανατίμηση / (υποτίμηση) των βασικών A’ υλών κατά 10% θα επέφερε μείωση / αύξηση των 
κερδών της χρήσης 2020 κατά € 5,41 εκ. περίπου και μείωση / αύξηση των κερδών της χρήσης 2019 κατά € 
3,64 εκ. περίπου.  
 
6.2. Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας διέρχεται κρίση με τις τιμές των ιχθύων να είναι μειωμένες λόγω του μεγάλου 
ανταγωνισμού από την αυξημένη παραγωγή ιχθύων στην γειτονική Τουρκία. Επιλογή της Διοίκησης είναι οι 
πωλήσεις να πραγματοποιούνται σε πελάτες με πιστοληπτική αξιοπιστία και παράλληλα να επιδιώκει τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλιση των πωλήσεών της, προκειμένου να εξασφαλίζονται σε μεγάλο ποσοστό οι 
απαιτήσεις και να περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες  
(του Ομίλου Avramar) αντιπροσωπεύουν περίπου το 96% (2019: 82%) των συνολικών πωλήσεων. H έκθεση 
της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 
τα οποία κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.872.563 3.607.841 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 64.121.617 49.178.891 

Σύνολα 68.994.180 52.786.733 
 
Η ληκτότητα των εμπορικών απαιτήσεων, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών 
απαιτήσεων της Εταιρείας κατά την 31/12/2019, αναλύεται ως εξής: 
 
31.12.2020 0 έως 6 6 έως 9 9 έως 12 άνω των 12 

Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες 55.996.642 1.696.292 264.111 9.299.565 

Απομειωμένες - - - -6.318.853 

Σύνολα 55.996.642 1.696.292 264.111 2.980.712 

31.12.2019     
Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες 32.690.384 9.767.518 876.104 7.439.189 
Απομειωμένες - - - -5.539.698 

Σύνολα 32.690.384 9.767.518 876.104 1.899.491 
 
 
6.3. Κίνδυνος ρευστότητας 
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Με δεδομένο ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας χαρακτηρίζονται ως εντάσεως κεφαλαίου, για τον περιορισμό 
του κινδύνου ρευστότητας διατηρούνται επαρκή εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από τις τράπεζες με τις οποίες 
συνεργάζεται. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινομημένες με βάση τον ορίζοντα αποπληρωμής τους, 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 
 

31/12/2020 Έως 1 έτος  Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών 

Δανεισμός 6.918.282 19.000.000 - 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 6.622 69.952 53.020 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25.808.433 - - 

Σύνολο 32.733.337 19.069.952 53.020 

    

31/12/2019 Έως 1 έτος  Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών 

Δανεισμός 2.800.000 13.679.500 - 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 20.440 248.491 72.032 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21.080.331 - - 
Σύνολο 23.900.772 13.927.991 72.032 

 
Η Εταιρεία ταξινομεί το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τις λοιπές υποχρεώσεις προς τις 
φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία αξιολογεί τις 
μελλοντικές της ανάγκες και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την κάλυψη αυτών. 
 
6.4. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών λόγω των επιτοκίων  
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών 
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της 
αγοράς. 
 
Επιδίωξη της Εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ του κόστους δανεισμού και των τυχόν 
επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές, που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Η 
Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Την 
31/12/2020, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές του επιτοκίου όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισμό, 
ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου με βάση τις επίσημες τιμές Euribor. Μία ενδεχόμενη 
αύξηση / μείωση των επιτοκίων κατά 1% θα οδηγούσε σε μείωση των κερδών προ φόρων κατά € 200 χιλ. τη 
χρήση 2020 έναντι € 165 χιλ. τη χρήση 2019. 
 
 
7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EBITDA 
 
Το EBITDA ορίζεται ως τα κέρδη προ φόρων συν/πλην τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα 
συν τις συνολικές αποσβέσεις. Παρατίθεται παρακάτω αναλυτικά ο υπολογισμός του EBITDA: 
 

  Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 

Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων  2.197.800 4.088.223 

Πλέον:    

Χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα) 9.22 1.021.878 376.037 

Αποσβέσεις 9.24 1.048.773 1.057.192 

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων - EBITDA   4.268.451 5.521.451 
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
Οι λειτουργικοί τομείς της Εταιρείας έχουν προσδιοριστεί βάσει της εσωτερικής μηνιαίας πληροφόρησης που 
παρέχεται στην Διοίκηση και η οποία παρακολουθεί την κατανομή των πόρων και την απόδοση των 
λειτουργικών αυτών τομέων καθώς επίσης καθορίζει και την επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Οι 
δραστηριότητες της Εταιρείας που έχουν παρόμοια είδη και παραγωγή, παρόμοια πολιτική (πώλησης –
διανομής) και παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά έχουν συγκεντρωθεί σε ένα τομέα. Η Εταιρεία 
παρακολουθεί δύο τομείς, τον τομέα παραγωγής και πώλησης ιχθυοτροφών και τον τομέα ιχθυοκαλλιέργειας. 
 
Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά τη χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020, καθώς και την αντίστοιχη 
συγκρίσιμη περίοδο έχουν ως εξής: 
 

31.12.2020 Ιχθυοτροφές Ιχθυοκαλλιέργεια Σύνολο 

Πωλήσεις 65.038.855 - 65.038.855 

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες) 3.506.564 (286.886) 3.219.677 
    

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (1.021.878) - (1.021.878) 

Κέρδη/(Ζημίες) Προ Φόρων 2.484.686 (286.886) 2.197.800 
    

Φόρος Εισοδήματος (554.702) 68.853 (485.849) 

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου 1.929.984 (218.034) 1.711.950 
 

   
 

   
31.12.2019 Ιχθυοτροφές Ιχθυοκαλλιέργεια Σύνολο 

Πωλήσεις 48.350.723 - 48.350.723 

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες) 4.555.303 (91.044) 4.464.259 
    

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (370.319) (5.718) (376.037) 

Κέρδη/(Ζημίες) Προ Φόρων 4.184.984 (96.762) 4.088.223 
    

Φόρος Εισοδήματος (1.029.294) 29.784 (999.510) 

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου 3.155.691 (66.978) 3.088.713 

 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και το σύνολο των πωλήσεων της πραγματοποιείται 
στην Ελλάδα. 
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9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
9.1. Ενσώματα πάγια και Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
Τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  Γήπεδα 
Οικόπεδα 

Κτίρια & 
Κτιριακές 
εγκ/σεις 

Μηχανήματα 
& μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

εκτέλεση 

Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 
ακινήτων 

Χρημ. 
μισθώσεις 

μεταφ. μέσων 

Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία 

ΣΥΝΟΛΑ 

Αξία Κτήσης           

Υπόλοιπο έναρξης 2.149.032 7.380.056 15.612.819 527.486 1.027.457 86.427 - - 262.619 27.045.895 
Προσθήκες περιόδου - 16.248 321.182 23.685 16.580 296.864 140.532 59.304 6.658 881.052 
Επανεκτίμηση εύλογης αξίας - 383.290 - - - (383.290) - - - - 
Απομείωση παγίων - - - (134.039) - - - - - (134.039) 
Υπόλοιπο 31/12/2019 2.149.032 7.779.594 15.934.001 417.132 1.044.037 - 140.532 59.304 269.277 27.792.908 
Σωρευμένες αποσβέσεις           

Υπόλοιπο έναρξης - (3.263.721) (12.462.517) (375.287) (957.681) - - - (207.175) (17.266.381) 
Αποσβέσεις περιόδου - (139.117) (781.343) (57.362) (32.416) - (12.703) (14.631) (19.619) (1.057.192) 
Αποσβέσεις Πωλήσεων / 
Διαγραφών - - - 95.826 - - - - - 95.826 

Υπόλοιπο 31/12/2019 - (3.402.838) (13.243.860) (336.822) (990.097) - (12.703) (14.631) (226.794) (18.227.746) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019 2.149.032 4.376.756 2.690.140 80.309 53.939 - 127.829 44.673 42.483 9.565.162 

Αξία Κτήσης           

Υπόλοιπο έναρξης 2.149.032 7.779.594 15.934.001 417.132 1.044.037 - 140.532 59.304 269.277 27.792.908 
Προσθήκες περιόδου 260.752 111.916 355.741 1.220 32.506 - - - 18.738 780.873 
Επανεκτίμηση εύλογης αξίας 889.468 (963.760) (1.426.151) 21.943 (191) - - - - (1.478.691) 
Πωλήσεις / Διαγραφές - - - - - - - (31.320) - (31.320) 
Υπόλοιπο 31/12/2020 3.299.252 6.927.749 14.863.592 440.295 1.076.352 - 140.532 27.984 288.014 27.063.770 
Σωρευμένες αποσβέσεις           

Υπόλοιπο έναρξης - (3.402.838) (13.243.860) (336.822) (990.097) - (12.703) (14.631) (226.794) (18.227.746) 
Αποσβέσεις περιόδου - (160.134) (784.762) (42.548) (22.048) - (12.703) (8.325) (18.253) (1.048.773) 
Αποσβέσεις Πωλήσεων / 
Διαγραφών - - - - - - - 14.236 - 14.236 

Υπόλοιπο 31/12/2020 - (3.562.972) (14.028.623) (379.370) (1.012.146) - (25.406) (8.720) (245.047) (19.262.283) 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2020 3.299.252 3.364.778 834.969 60.925 64.206 - 115.126 19.264 42.968 7.801.487 
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Η Εταιρεία την 31/12/2014 προέβη σε αλλαγή του τρόπου αναγνώρισης των Ενσώματων παγίων που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες των οικοπέδων, των κτιρίων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των 
μεταφορικών μέσων, παρακολουθώντας τα πλέον σύμφωνα με το υπόδειγμα αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 16, 
με σκοπό την πιο αξιόπιστη και σχετική πληροφόρηση για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 
Συνεπεία της αλλαγής αυτής, προχώρησε σε εκτίμηση της εύλογης αξίας τους κατά την ως άνω ημερομηνία. 
Η σχετική λογιστική πολιτική που ακολουθείται περιγράφεται αναλυτικά στην Σημείωση 3.3.  
 
Κατά την 30/04/2020, προχώρησε σε νέα επανεκτίμηση της αξίας των εν λόγω ενσώματων παγίων, των 
οποίων η εύλογη αξία προσδιορίστηκε με τη χρήση ανεξάρτητου αναγνωρισμένου εκτιμητικού οίκου. Βάσει 
της νέας εκτίμησης η Εταιρεία πραγματοποίησε απομείωση των παγίων ύψους € 1.478.691 η οποία 
καταχωρήθηκε αφαιρετικά του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων στα ίδια κεφάλαια στον βαθμό που 
υπήρχε επαρκές υπόλοιπο του αποθεματικού από την προηγούμενη αναπροσαρμογή. 
 
Η Εταιρεία την 1/1/2019 αναγνώρισε Δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αξίας € 172 χιλ. κατά 
την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αφορούν θαλάσσιες 
εκτάσεις που μισθώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο και μεταφορικά μέσα. Στον παρακάτω πίνακα 
αναλύονται τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού, που αναγνωρίστηκαν κατά την πρώτη 
εφαρμογή: 
 

 
Κτίρια & 
Κτιριακές 
εγκ/σεις 

Μεταφορικά 
Μέσα ΣΥΝΟΛΑ 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου πριν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16  - - - 

Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 140.532 31.737 172.269 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16  140.532 31.737 172.269 

 
Επί των ενσώματων παγίων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη, τα οποία αναλύονται στη Σημείωση 
13.3. 
 
9.2. Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 
Στην χρήση 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την πώληση των μετοχών που κατείχε 
η Εταιρεία στην ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ. Η πώληση των εν λόγω μετοχών ολοκληρώθηκε σε δυο στάδια, την 2/4/2019 
με πώληση 66.144 μετοχών και την 3/4/2019 με πώληση των υπόλοιπων 241.857 μετοχών. Το εν λόγω 
γεγονός δεν είχε επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης, καθώς ο λογιστικός χειρισμός, σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 9 που εφαρμόζεται από 1/1/2018, προβλέπει την ανακύκλωση του σχηματισμένου αποθεματικού 
εύλογης αξίας από την προηγούμενη επιμέτρηση των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού απευθείας στα 
αποτελέσματα εις νέον. 
 
Η αξία των μετοχών που διακρατούσε η Εταιρεία κατά την 31/12/2020 μετά την επιμέτρησή τους στην εύλογη 
αξία, ανήλθε στο ποσό των € 1.083.333 ενώ την 31/12/2019 στο ποσό των € 2.523.688. Οι ζημιές από την 
αποτίμηση των εν λόγω χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους € 1.408.333 (2019: κέρδη € 1.800.552)  
καταχωρήθηκαν στο «Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχικών τίτλων». Οι ζημιές από την πώληση 
μέρους των μετοχών κατά την χρήση 2020 ύψους € 109.135 (2019: € 796.183) μεταφέρθηκαν από το 
αποθεματικό αναπροσαρμογής στα αποτελέσματα εις νέον. Οι μετοχές που διακρατούσε η Εταιρεία στις 
31/12/2020 αφορούν μετοχές της τράπεζας Πειραιώς που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
9.3. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019, έχουν ως εξής: 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

Δοσμένες εγγυήσεις 23.955 24.943 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις - - 

Σύνολα 23.955 24.943 
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9.4. Αποθέματα 
Τα αποθέματα κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019, έχουν ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Προϊόντα 1.071.242 763.081 
Α και Β ύλες – υλικά συσκευασίας 1.573.841 1.225.101 

Σύνολα 2.645.083 1.988.182 
(Μείον): Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων - (25.384) 

Σύνολα 2.645.083 1.962.798 
 
Κατά την 31/12/2019, η Εταιρεία προχώρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης απομείωσης α’ υλών, κατόπιν 
κανονιστικής τροποποίησης και επιβεβλημένων περιορισμών. Στην χρήση 2020 οι εν λόγω α’ ύλες 
αποσυρθήκαν  από την παραγωγή και συνεπώς η Εταιρεία ανέστρεψε την πρόβλεψη που είχε δημιουργηθεί. 
Κατά την 31/12/2020 η Εταιρεία μετά από έλεγχο των αποθεμάτων της, δεν σχημάτισε νέα πρόβλεψη 
απομείωσης.  
 
9.5. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019, έχουν ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Πελάτες 35.126.478 13.386.764 
Επιταγές εισπρακτέες και στις τράπεζες για εγγύηση 30.086.386 35.342.684 
Επιταγές σε καθυστέρηση 2.043.747 2.043.747 
Μείον : Προβλέψεις εμπορικών απαιτήσεων (6.318.853) (5.539.698) 
Χρεώστες Διάφοροι 6.508.317 7.485.086 
Μείον : Προβλέψεις λοιπών απαιτήσεων (3.524.473) (3.572.571) 

Λογ. διαχειρίσεων προκ. & πιστώσεων 200.015 32.881 

Σύνολα 64.121.617 49.178.891 
 
Η συνολική κίνηση των λογαριασμών «Προβλέψεις εμπορικών απαιτήσεων» και «Προβλέψεις λοιπών 
απαιτήσεων» στην τρέχουσα και τη συγκριτική περίοδο αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Υπόλοιπο Προβλέψεων αρχής χρήσης 9.112.270 9.063.036 
Πλέον: Πρόβλεψη χρήσης 1.307.605 108.708 
Διαγραφή πρόβλεψης (352.997) - 
Μείον: Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (223.552) (59.474) 

Υπόλοιπο Προβλέψεων τέλους χρήσης 9.843.326 9.112.270 
 
Το κονδύλι «Χρεώστες διάφοροι» αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Απαίτηση από ΦΠΑ 255.391 1.643.042 
Προκαταβολή/παρακρ. φόροι εισοδήματος 1.158.186 1.480.127 
Ελληνικό δημόσιο λοιπές απαιτήσεις 734.439 13.295 
Αγορές υπό παραλαβή 374.199 338.950 
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 243.659 266.123 
Έξοδα επομένων χρήσεων 140.621 28.806 
Λοιποί χρεώστες 3.557.692 3.580.401 

Απαιτήσεις από συνεργάτες της εταιρείας 44.129 134.341 

Σύνολα 6.508.317 7.485.086 
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Η ενηλικίωση των υπολοίπων των «Απαιτήσεων από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες αναλύεται ως 
ακολούθως: 
 

31.12.2020 0 εως 6 6 εως 9 9 εως 12 άνω των 12 

Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες 55.996.642 1.696.292 264.111 9.299.565 

Απομειωμένες - - - (6.318.853) 
Σύνολα 55.996.642 1.696.292 264.111 2.980.712 

     

     
31.12.2019 0 εως 6 6 εως 9 9 εως 12 άνω των 12 

Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες 32.690.384 9.767.518 876.104 7.439.189 
Απομειωμένες - - - (5.539.698) 
Σύνολα 32.690.384 9.767.518 876.104 1.899.491 

 
9.6. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019 αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Διαθέσιμα στο ταμείο 416 824 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 4.865.396 3.404.567 
Δεσμευμένοι λογαριασμοί Καταθέσεων 6.750 202.450 
Σύνολα 4.872.563 3.607.841 

 
9.7. Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019 αναλύεται ως εξής: 
 

  Αρ. 
Μετοχών 

Κοινές 
Μετοχές 

Εκδοθεν 
Κεφάλαιο 

Υπερ το 
Άρτιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

31η Δεκεμβρίου 2018 17.240.776 17.240.776 6.379.087 - (106.147) 
Ακύρωση ιδίων μετοχών (65.000) (65.000) (24.050) - 106.147 

31η Δεκεμβρίου 2019 17.175.776 17.175.776 6.355.037 - - 

      

  
Αρ. 

Μετοχών 
Κοινές 
Μετοχές 

Εκδοθεν 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο  

Ίδιες 
Μετοχές 

31η Δεκεμβρίου 2019 17.175.776 17.175.776 6.355.037 - - 
Ακύρωση ιδίων μετοχών - - - - - 

31η Δεκεμβρίου 2020 17.175.776 17.175.776 6.355.037 - - 
 
Με την από 16 Μαΐου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίστηκε η 22α Μαΐου 
2019 ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών 65.000 ιδίων μετοχών, των 
οποίων η ακύρωση αποφασίσθηκε από την από 28/3/2019 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 
 
Με την από 31 Αυγούστου 2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της Εταιρείας 
διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 17.175.776 μετοχές, με ονομαστική αξία 
Ευρώ 0,37 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.  
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9.8. Αποθεματικά Εύλογης Αξίας 
Το αποθεματικό εύλογης αξίας κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019 αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2.868.761 3.138.863 
Επανεκτίμηση ακινήτων (1.478.691) - 
Μείον: Απόσβεση Αποθεματικού εύλογης αξίας - (355.398) 
Πλέον: Αναβαλλόμενος φόρος απόσβεσης αποθεματικού εύλογης αξίας - 85.295 

Σύνολα 1.390.070 2.868.761 
 
9.9. Λοιπά Αποθεματικά 
Τα λοιπά αποθεματικά κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019 αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Τακτικό Αποθεματικό 912.783 868.990 
Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 2.150.188 2.150.188 
Αποθεματικά από Απαλλασσόμενα της φορολογίας Έσοδα 223.086 223.086 
Αποθεματικά φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 9.331.934 9.331.934 

Σύνολα 12.617.991 12.574.198 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νομοθεσίας (Ν. 4548/2018), η δημιουργία τακτικού 
αποθεματικού είναι μέρος των μη διανεμηθέντων καθαρών κερδών της χρήσεως, τα οποία παρακρατούνται 
σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των καθαρών κερδών, έως ότου το ύψος του σχηματισθέντος τακτικού 
αποθεματικού φθάσει το 1/3 τουλάχιστον του κεφαλαίου.  
 
Τα υπόλοιπα αποθεματικά (αφορολόγητα αποθεματικά) αφορούν σωρευμένα κέρδη, για τα οποία παρέχεται 
απαλλαγή από την φορολογία ή φορολόγηση με μικρότερο συντελεστή φόρου, εφόσον δεν διανέμονται. Σε 
περίπτωση διανομής τους οφείλεται φόρος εισοδήματος, με τον ισχύοντα κατά τον χρόνο της διανομής 
φορολογικό συντελεστή. Η διανομή των αποθεματικών αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 
 

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής Συμμετοχικών Τίτλων:  
O κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τη μεταβολή στο «Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχικών τίτλων» 
λόγω της αποτίμησης των συμμετοχικών τίτλων στην εύλογη αξία, κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς:  
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου (1.662.355) (4.259.089) 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου 109.135 796.183 
Κέρδη / Ζημιές από αποτίμηση συμμετοχικών τίτλων (1.408.333) 1.800.552 
Σύνολα (2.961.552) (1.662.355) 

 
9.10. Δανειακές Υποχρεώσεις 
Τα υπόλοιπα των δανειακών υποχρεώσεων κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019, αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός   

Ομολογιακό/τραπεζικό δάνειο 20.000.000 16.479.500 
Μείον:   

Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακού δανείου -1.000.000 -2.800.000 
Σύνολα 19.000.000 13.679.500 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   
Τραπεζικός δανεισμός 5.918.282 - 
Πλέον:   

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα εντός ενός έτους 1.000.000 2.800.000 
Σύνολα 6.918.282 2.800.000 
Σύνολο δανείων 25.918.282 16.479.500 
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Η Εταιρεία στις 12/8/2021 προέβη σε ολική αποπληρωμή του Ομολογιακού της δανείου και δη ποσού € 
16.364.000 ενώ παράλληλα στις 28/05/2020 υπέγραψε νέα Δανειακή Σύμβαση πενταετούς ομολογιακού 
δανείου ύψους € 20 εκ. εξοφλητέου μέχρι το έτος 2025 με επιτόκιο δανεισμού Euribor 3M συν ένα περιθώριο 
ύψους 3,50% εφόσον ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης είναι μικρότερος του 4, ή 3,25% εφόσον ο δείκτης 
δανειακής επιβάρυνσης είναι μικρότερος του 3 ή αλλιώς 3,75% σε κάθε άλλη περίπτωση. Ο σκοπός του νέου 
δανείου είναι η αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων προς τον εκδότη καθώς και η κάλυψη 
αναγκών κεφαλαιουχικών δαπανών και κεφαλαίου κίνησης. Το κεφάλαιο του Δανείου θα εξοφληθεί σε πέντε 
ετήσιες δόσεις όπου η τελευταία δόση θα είναι ποσού € 14,25 εκ. 
 
Ο χρόνος εξόφλησης του μακροπρόθεσμου δανεισμού έχει ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Μεταξύ 1 και 2 ετών 1.000.000 2.800.000 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 19.000.000 13.679.500 
Πάνω από 5 έτη - - 

Σύνολα 20.000.000 16.479.500 
 
Η Εταιρεία καθόλη την διάρκεια του δανείου θα πρέπει να τηρεί τους κάτωθι περιοριστικούς 
χρηματοοικονομικούς δείκτες: 

 Ο Δείκτης κάλυψης τόκων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τρία. Ο δείκτης κάλυψης τόκων 
υπολογίζεται ως το EBITDA διαιρούμενο με το ύψος των τόκων.  

 Ο Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης θα πρέπει να είναι μικρότερος από πέντε. Ο δείκτης δανειακής 
επιβάρυνσης υπολογίζεται ως το σύνολο των υποχρεώσεων μείον τα ταμειακά διαθέσιμα 
διαιρούμενο με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων. 

 
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2020  ήταν σε πλήρη συμμόρφωση με τους παραπάνω δείκτες 
 
9.11. Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Κτίρια & Κτιριακές εγκαταστάσεις 104.459 119.526 
Μεταφορικά μέσα 18.514 29.902 

Σύνολα 122.973 149.427 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Κτίρια & Κτιριακές εγκαταστάσεις 5.234 10.766 

Μεταφορικά μέσα 1.388 9.675 

Σύνολα 6.622 20.440 
Σύνολο υποχρεώσεων από χρημ. μισθώσεις 129.594 169.868 

 
Οι ληκτότητες των Χρηματοδοτικών Μισθώσεων παρατίθενται  στην Σημείωση 13.1. 
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9.12. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019, 
διαμορφώνονται ως εξής: 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  
/ (υποχρεώσεις) 

Υπόλοιπο 
1/1/2020 

(Χρέωση / 
Πίστωση στα 
αποτελέσματα 

(Χρέωση / 
Πίστωση στην 
καθαρή θέση 

Υπόλοιπο 
31/12/2020 

Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία -1.362.895 555.918 - (806.976) 
Αποθέματα 6.092 (6.092) - - 
Έσοδα επόμενων χρήσεων από διαχείριση ιχθύων (24.114) 24.114 - - 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 40.768 (9.666) - 31.103 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 76.926 9.787 9.350 96.063 
Λοιπές προβλέψεις 90.517 (90.517) - - 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (30.619) 39.713 - 9.094 

Σύνολο (1.203.325) 523.258 9.350 (670.717) 
     

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  
/ (υποχρεώσεις) 

Υπόλοιπο 
1/1/2019 

(Χρέωση / 
Πίστωση στα 
αποτελέσματα 

(Χρέωση / 
Πίστωση στην 
καθαρή θέση 

Υπόλοιπο 
31/12/2019 

Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία -1.565.396 117.206 85.295 (1.362.895) 
Αποθέματα - 6.092 - 6.092 
Έσοδα επόμενων χρήσεων από διαχείριση ιχθύων 6.368 (30.482) - (24.114) 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις - 40.768 - 40.768 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 64.386 367 12.173 76.926 
Λοιπές προβλέψεις - 90.517 - 90.517 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 29.078 (59.697) - (30.619) 

Σύνολο (1.465.564) 164.771 97.468 (1.203.325) 
 
Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου κατά την τρέχουσα χρήση βασίζεται στoν φορολογικό συντελεστή 
που ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του φορολογικού νομοσχεδίου του Ν. 4646/2019 σε 24% για την 
χρήση του 2020 (2019: 24%). 
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν 
υπάρχει, από πλευράς Εταιρείας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι 
φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
 
9.13. Προβλέψεις σε παροχές στους εργαζομένους 
Η Εταιρεία 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. Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η Ιανουαρίου 320.523 257.544 

Τρέχον κόστος απασχόλησης 114.244 19.350 

Έξοδο τόκων 2.468 4.249 

Επανεκτίμηση - αναλογιστικές ζημιές / (κέρδη) από μεταβολές  
δημογραφικών παραδοχών 

38.959 50.720 

Αναλογιστικές ζημιές / (κέρδη) στην υποχρέωση - - 

Παροχές πληρωθείσες (114.892) (11.340) 

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η  
Δεκεμβρίου 361.302 320.523 
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Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα χρήσης και στην κατάσταση συνολικών εσόδων έχουν ως 
εξής: 
 
Αποτελέσματα Χρήσης 31/12/2020 31/12/2019 
Κόστος Τρέχουσας απασχόλησης 114.244 19.350 
Καθαρός τόκος πάνω στην υποχρέωση παροχών 2.468 4.249 
Σύνολο 116.712 23.599 

 
Συνολικά Έσοδα 31/12/2020 31/12/2019 
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από μεταβολές σε χρηματοοικονομικές 
παραδοχές 38.959 50.720 

Σύνολο 38.959 50.720 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 0,34% 0,77% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,30% 1,40% 
Πληθωρισμός 1,30% 1,40% 
Μέση υπολειπόμενη εργασιακή ζωή     14,57 14,87 

 
9.14. Λοιπές Προβλέψεις 
Εντός της χρήσης που έληξε την 31/12/2019, η Εταιρεία αναγνώρισε πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις 
ποσού € 377 χιλ., κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο πρωτοδικείο 
Αθηνών. Στις 03/06/2020 πραγματοποιήθηκε εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ των συμβαλλόμενων όπου η 
Εταιρεία συμφώνησε να καταβάλλει τελικά το ποσό των € 200.000 το οποίο και εξόφλησε ολοσχερώς μέσα 
στην χρήση του 2020. Η διαφορά ύψους € 177.154 σε σχέση με την πρόβλεψη που είχε λογιστεί 
καταχωρήθηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο κονδύλι «Άλλα Έσοδα». Με ημερομηνία 31/12/2020 η 
Διοίκηση της Εταιρείας βάσει των νομικών συμβούλων της δεν σχημάτισε επιπλέον πρόβλεψη για επίδικες 
υποθέσεις θεωρώντας ότι δεν είναι πιθανό να απαιτηθούν επιπλέον εκροές πόρων της Εταιρεία για επίδικες 
υποθέσεις. 
 
9.15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019 αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Προμηθευτές 23.813.500 17.414.912 

Επιταγές πληρωτέες - 1.423.757 

Προκαταβολές πελατών 50.115 637.847 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 133.396 148.954 

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 549.925 461.378 

Πιστωτές Διάφοροι 1.261.497 993.483 

Σύνολα 25.808.433 21.080.331 
 
9.16. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις, κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019, αναλύονται ως εξής: 

 
  31/12/2020 31/12/2019 

ΦΜΥ, Φόροι αμοιβών τρίτων κλπ. 93.833 152.742 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 1.009.107 1.179.568 

Σύνολα 1.102.940 1.332.310 
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9.17. Κύκλος Εργασιών  
Ο κύκλος εργασιών, κατά τη χρήση 2020 και τη χρήση 2019, αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Πωλήσεις Προϊόντων 63.016.257 48.329.579 

Πωλήσεις Λοιπών αποθεμάτων & Υπηρεσιών 2.022.598 21.144 

Σύνολο 65.038.855 48.350.723 
 
 
9.18. Κόστος Πωλήσεων 
Το κόστος πωλήσεων, κατά τη χρήση 2020 και τη χρήση 2019, αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Κόστος αποθεμάτων 54.142.877 36.813.440 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.834.005 1.580.339 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 80.708 27.717 

Παροχές τρίτων 654.163 587.411 

Φόροι τέλη 5.396 5.026 

Διάφορα Έξοδα 158.433 113.365 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 734.172 765.707 

Σύνολο 57.609.754 39.893.006 
 
9.19. Άλλα Έσοδα 
Τα άλλα έσοδα, κατά τη χρήση 2020 και τη χρήση 2019, αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 42.324 42.262 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 262.788 59.474 

Κέρδη από εκποίηση παγίων - 69.460 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 115.488 - 

Σύνολο 420.600 171.197 
 
9.20. Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης 
Το κόστος διοίκησης κατά τη χρήση 2020 και τη χρήση 2019, αναλύονται ως εξής: 
 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 31/12/2020 31/12/2019 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 975.552 915.040 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.055.547 1.408.167 

Παροχές τρίτων 128.719 132.453 

Φόροι τέλη 63.894 60.687 

Διάφορα Έξοδα 51.341 142.119 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 278.424 273.478 

Σύνολα 2.553.478 2.931.944 
 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, στα έξοδα της Εταιρείας που αναλύονται ανωτέρω, 
περιλαμβάνονται αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο ποσού € 40.500 (2019: € 34.500), 
και για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 65Α του Ν. 
4174/2013 ποσού € 20.700 (2019: € 26.000). 
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Το κόστος διάθεσης κατά τη χρήση 2020 και τη χρήση 2019, αναλύονται ως εξής: 
 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 31/12/2020 31/12/2019 
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 38.900 172.878 
Αμοιβές & έξοδα τρίτων - - 
Παροχές τρίτων 25.610 26.878 
Φόροι τέλη - - 
Διάφορα Έξοδα 679.904 573.596 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 36.176 18.007 
Σύνολα 780.591 791.359 

 
 
9.21. Άλλα Έξοδα 
Τα άλλα έξοδα, κατά τη χρήση 2020 και τη χρήση 2019, αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 938.190 108.708 

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.829 17.835 

Απομείωση αποθεμάτων - 25.384 

Έκτακτες ζημίες 3.716 6.963 

Έξοδα προηγούμενης χρήσης 65.334 20.870 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους - 377.154 

Σύνολο 1.009.069 556.913 
 
 
9.22. Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα, κατά τη χρήση 2020 και τη χρήση 2019, αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 11.645 427.662 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 11.645 427.662 
   

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (1.033.523) (803.698) 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (1.033.523) (803.698) 

Σύνολα (1.021.878) (376.037) 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα για την χρήση 2020 περιλαμβάνουν έσοδα από τόκους πελατών 
ποσού € 5.336. και € 377.050 για την χρήση 2019 αντίστοιχα. 
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9.23. Φόρος Εισοδήματος 
Ο φόρος εισοδήματος κατά την τρέχουσα και τη συγκριτική περίοδο αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος (1.009.107) (1.164.661) 
Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 523.258 164.771 
Διαφορά φόρου προηγούμενης χρήσης - 381 

Σύνολα (485.849) (999.510) 
   

Κέρδη προ Φόρων 2.197.800 4.088.223 
Συντελεστής φόρου 24% 24% 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου (527.472) (981.173) 
   

Προσαρμογές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία   

Λοιπά 486.866 280.808 
Προσαρμογές για μη εκπεστέα φορολογικά έξοδα    

 Μη εκπιπτώμενες δαπάνες (445.243) (353.588) 
 Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή - 54.444 
Σύνολο Φόρου (485.849) (999.510) 

 
9.24. Αποσβέσεις 
Οι αποσβέσεις, κατά τη χρήση 2020 και τη χρήση 2019, αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Κτίρια & Κτιριακές εγκ/σεις 172.837 151.820 

Μηχανήματα & μηχ/κος εξοπλισμός  784.762 781.343 

Μεταφορικά μέσα  50.873 71.993 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 22.048 32.416 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 18.253 19.619 

Σύνολα 1.048.773 1.057.192 
 
9.25. Κόστος Μισθοδοσίας 
Το κόστος μισθοδοσίας, κατά τη χρήση 2020 και τη χρήση 2019, αναλύεται ως εξής: 
 

  1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 
Μισθοί 1.722.362 1.633.588 
Ημερομίσθια και ωρομίσθια 446.630 448.284 

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 501.830 496.037 

Αποζημιώσεις απολυόμενων 114.244 19.350 

Λοιπές παροχές προσωπικού 63.393 70.999 

Σύνολα 2.848.457 2.668.258 
Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού, την 31/12/2020 και την 31/12/2019, αναλύεται ως εξής: 
 
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 31/12/2020 31/12/2019 
Ημερομίσθιοι 20 22 
Μισθωτοί  48 51 
Σύνολο 68 73 
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10. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
Τα βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/(ζημιάς), με τον σταθμισμένο 
μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών, 
που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου. 
 

  1/1 -31/12/2020 1/1 -31/12/2019 

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους 1.711.950 3.088.713 

Κατανέμονται σε:   

Ιδιοκτήτες μητρικής 1.711.950 3.088.713 

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 17.175.776 17.201.064 

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά 0,0997 € 0,1796 € 
 
 
11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Τα συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, και με τα οποία η Εταιρεία 
έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές στη χρήση 2020 είναι τα κάτωθι: 
 

1. Avramar Seafood S.L: Μέτοχος της Εταιρείας κατά 58,5% 
2. Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ: Μέτοχος της Εταιρείας κατά 41,50%. 
3. Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.: Συνδεδεμένη Εταιρεία (ανήκει κατά 100% στην Avramar Seafood 

S.L.) 
 
Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν κυρίως σε πωλήσεις ιχθυοτροφών και ιχθύων καθώς 
και σε αγορές πρώτων υλών για την παραγωγή των ιχθυοτροφών. Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες 
εταιρείες πραγματοποιούνται σε όρους της αγοράς.   
 
Οι κάτωθι πίνακες παρουσιάζουν τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τα 
συνδεδεμένα μέρη για τις χρήσεις 2021 και 2020 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των 
υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών κατά την 31/12/2020  και την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο: 
 

 1/1 -31/12/2020 1/1/ - 31/12/2019 
Συναλλαγές   

Πωλήσεις Αγαθών 65.646.644 40.641.141 

Πωλήσεις υπηρεσιών – μισθώματα 41.372 38.365 
Έσοδα από τόκους 39.000 281.684 
Αγορές αγαθών (3.504.963) (1.654.689) 
Λήψη υπηρεσιών (545.079) (434.568) 

Πωλήσεις παγίων - 101.166 

 Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις   
Απαιτήσεις 58.487.083 36.741.482 

Υποχρεώσεις 9.950.496 6.555.201 

 
Τέλος, οι συναλλαγές και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της 
Εταιρείας, για την περίοδο 1/1/2020 – 31/12/2020, και την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, αναλύονται στον 
παρακάτω πίνακα:  
 
Παροχές στην Διοίκηση 1/1 -31/12/2020 1/1/ - 31/12/2019 
Μισθοί διευθυντικών στελεχών και αμοιβές ΔΣ 1.227.765 1.417.401 
Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία  90.363 118.947 
Λοιπές παροχές 38.716,09 44.049,80 
Σύνολο 1.356.844 1.580.397 

   

Αριθμός διευθυντικών στελεχών 3 4 
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12. ΕΝΔΟΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
12.1. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  
Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές 
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η Εταιρεία σχηματίζει 
προβλέψεις στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετικά με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, όταν είναι πιθανό ότι 
θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό αυτό μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα.  
 
12.2. Δικαστικές Αγωγές 
Κατά την 31/12/2020 και 31/12/2019 αντίστοιχα η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις από δικαστικές 
αγωγές για τις οποίες να μην είχε σχηματίσει πρόβλεψη. Αντίστοιχα η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες 
απαιτήσεις από μη συνδεδεμένα μέρη. 
 
12.3. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των πρώην θυγατρικών της έχουν ως εξής: 
 

Εταιρεία Έδρα Ανέλεγκτες Χρήσεις 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2009 - 2010 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2010 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2010 

 
Για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, που ενδεχομένως προκύψουν για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
(2009-2010), είχε σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 133.952 για τη μητρική Εταιρεία, η οποία 
αναστράφηκε εντός της χρήσης 2018, καθώς βάσει του άρθρου 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 
2238/1994, Α’ 151) και της υπ’ αρ. 1738/2017 απόφασης του ΣτΕ, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή 
φόρου έχει παραγραφεί. Για τις πρώην θυγατρικές εταιρείες δεν απαιτήθηκε σχηματισμός πρόβλεψης, λόγω 
ύπαρξης σωρευμένων φορολογικών ζημιών.  
 
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014, η Εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. και για τις χρήσεις 2011 και 2012, οι 
απορροφηθείσες εταιρείες (Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού Α.Ε. και Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου 
Α.Γ.Ε.Ε.), έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις 2013 έως και 2019, η Εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ 
Α.Β.Ε.Ε. έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 65α 
Ν.4174/2013, και εκδόθηκαν αντίστοιχα εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης, με συμπέρασμα χωρίς 
επιφύλαξη.  
 
Για τη χρήση 2013, εκδόθηκαν για τις απορροφηθείσες εταιρείες (Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού Α.Ε. 
και Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου Α.Γ.Ε.Ε.) εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, για τον φορολογικό έλεγχο της περιόδου έως 31/7/2013 
(ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού).  

 
Για τη χρήση 2020 η Εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 65α Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 
χρήσης 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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13. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 
13.1. Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2020 και 31/12/2019 αντίστοιχα είχε συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης για την ενοικίαση μεταφορικών μέσων και θαλάσσιων εκτάσεων οι οποίες λήγουν σε διάφορες 
ημερομηνίες έως και το 2039. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές ενοικίων των χρηματοδοτικών 
μισθώσεων έχουν ως ακολούθως: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

  Ελάχιστες  
πληρωμές 

Παρούσα 
αξία  

ελάχιστων  
πληρωμών 

Ελάχιστες  
πληρωμές 

Παρούσα 
αξία  

ελάχιστων  
πληρωμών 

Εντός 1 έτους 22.067 16.536 27.322 20.496 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 77.447 60.039 93.049 77.395 
Πέραν των 5 ετών 78.750 53.020 95.733 72.032 
Μείον: Τόκοι -38.755 - (46.182) - 
Σύνολο 139.508 129.595 169.923 169.923 

 
13.2. Εγγυήσεις 
Η Εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έχει εγγυήσεις υπερ δημοσίου, προμηθευτών αλλά και 
εγγυήσεις από τους πελάτες της. Οι εγγυήσεις 31/12/2020 και 31/12/2019 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 84 84 
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 22.955 22.955 
Επιταγές εισπρακτέες για εξασφάλιση απαιτήσεων 418.800 418.800 
Λοιπά 427.737 427.737 
Σύνολα 869.575 869.575 

 
13.3. Εμπράγματα βάρη 
Η Εταιρεία παρέχει εξασφαλίσεις με την μορφή των προσημειώσεων υποθηκών και ενέχυρων για την 
ολοσχερής αποπληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων.  
 
Κατά την 28-05-2020 η Εταιρεία υπέγραψε νέα δανειακή σύμβαση  € 20 εκ. με την τράπεζα Πειραιώς για την 
αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους της. Βάσει της νέας δανειακής σύμβασης (παρατίθεται και σύγκριση 
με την προηγούμενη δανειακή σύμβαση) υφίστανται οι παρακάτω εξασφαλίσεις: 

 Β’ τάξεως προσημείωση υποθήκης για ποσό € 24 εκ. (2019: € 34,8 εκ.) στα ακίνητα που έχει η 
Εταιρεία στην περιοχή «Πλημμύρι» της Ρόδου και στο Ζευγολατιό της Κορίνθου. 

 Ενέχυρο επί λογαριασμού που τηρείται στην τράπεζα Πειραιώς (31.12.2020: € 6.750, 31.12.2019: 
€ 202.450) και στον οποίο θα κατατίθενται και θα πιστώνονται οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται 
στο πλαίσιο των χορηγηθεισών εξασφαλίσεων του δανείου.   

 
14. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση σε επίπεδα των χρηματοοικονομικών και μη 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, που επιμετρώνται σε εύλογες αξίες σε 
επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019: 
 

31.12.2020 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Ενσώματα Πάγια     

    Γήπεδα – Οικόπεδα - - 3.299.252 - 
    Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις - - 3.364.778 - 
    Μηχανήματα και μηχ/κός εξοπλισμός - - 834.969 - 
    Μεταφορικά μέσα - - 60.925 - 
Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία     

    Εισηγμένες στο ΧΑ μετοχές 1.083.333 -  - 
Σύνολα 1.083.333 - 7.559.924 - 
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31.12.2019 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 
Ενσώματα Πάγια     

    Γήπεδα – Οικόπεδα - - 2.149.032 - 
    Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις - - 4.376.756 - 

    Μηχανήματα και μηχ/κός εξοπλισμός - - 2.690.140 - 

    Μεταφορικά μέσα - - 80.309 - 
Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία     

    Εισηγμένες στο ΧΑ μετοχές 2.523.688 - - - 
Σύνολα 2.523.688 - 9.296.238 - 

 
Για τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, η 
Εταιρεία, σε τακτική βάση, καθορίζει αν έχουν επέλθει μετακινήσεις μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας με 
την εκ νέου αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση. Εντός της τρέχουσας περιόδου δεν υπήρξαν μετακινήσεις 
μεταξύ των επιπέδων. 
 
15. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Παγκόσμια πανδημία Covid-19 
Στις αρχές του 2020, η ραγδαία εξάπλωση της αναπνευστικής πανδημίας που προκλήθηκε από τον κορονοϊό 
(Covid-19) επέφερε αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό 
οι περισσότερες χώρες και η Ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησαν έκτακτα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 
μεγάλης διάρκειας διαταράσσοντας την οικονομία και οδηγώντας σε μεγάλη μείωση της ζήτησης. Η ραγδαία 
εξάπλωση της επιδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα από τις αρχές του έτους 2020, έχει οδηγήσει σε 
αυξημένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενώ έχει προκαλέσει διατάραξη και διακοπή λειτουργίας πολλών 
επιχειρήσεων.  
 
Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από την 
επιδημία και ο ακολουθεί την καθοδήγηση των ελληνικών και άλλων σχετικών τοπικών υγειονομικών αρχών 
και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση και άλλες τοπικές αρχές. Η 
συνεχιζόμενη εξάπλωση του COVID‐19 πιθανόν να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, ή άλλα 
απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, 
στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρεία αλλά η Διοίκηση πιστεύει 
εύλογα, λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τη δεδομένη χρηματοοικονομική 
υποστήριξη της μητρικής της εταιρείας Andromeda Seafood S.L., ότι η Εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους 
πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί στο προβλέψιμο μέλλον και την ικανότητα να εκπληρώσει τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα 
οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 
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