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BLUE ISLAND PLC 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Χαίρομαι  που επικοινωνώ μαζί σας για τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκροτήματος της 

χρονιάς 2011. 

 

Η πορεία και οι προοπτικές  

Το 2011 ήταν μια καλή χρονιά για την εταιρεία μας, αυξήθηκαν τόσον οι συνολικές πωλήσεις όσο 

και το κέρδος από εργασίες, επίσης διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο η κατάσταση ρευστότητας 

της εταιρείας με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται άμεσα στις υποχρεώσεις της.  

 

Οι επενδύσεις συνεχίστηκαν σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης και αφορούσαν κυρίως επενδύσεις 

στο τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, στο στόλο των αυτοκινήτων και στη μεταποίηση. Έγιναν 

επενδύσεις περίπου €650.000 (2010: €500.000). 

 

Με βάση τα σημερινά δεδομένα βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον και πιστεύουμε ότι στο 2012 

θα επιτευχθούν επίσης θετικά αποτελέσματα, αυτό όμως μη λαμβάνοντας υπόψη ασύμμετρες 

αρνητικές μεταβολές που ενδεχόμενα να προκύψουν από την εν εξελίξει οικονομική κρίση.   

 

Οικονομικά αποτελέσματα 2011 

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από €13.310.384 το 2010, στα €15.450.831 το 2011 (αύξηση κατά 

16%).  Η αύξηση αυτή  οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εγχώριων πωλήσεων . 

 

Το κέρδος από εργασίες πριν τη φορολογία για το 2011 ανήλθε στις €696.462 ενώ το 2010 ήταν 

€292.014 (αύξηση 139%). Το κέρδος μετά την φορολογία για το 2011 ανήλθε στις €571.538 ενώ 

το 2010 ήταν €257.398. 

 

Θετικά  συνέβαλαν στην επικερδότητα του συγκροτήματος  τα αποτελέσματα της Θυγατρικής 

Εταιρείας, Blue Fisheries Ltd, η οποία πραγματοποίησε κέρδος  πριν την φορολογία €197.359 

(2010: Ζημιά €62.527). 

  

Το Μεικτό περιθώριο κέρδους από 35,7% που ήταν 2010 αυξήθηκε σε  36,6% το 2011.  

 

Το κέρδος έτους, που αναλογεί στους μετόχους ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μετά την 

προσαρμογή της φορολογίας  αυξήθηκε στις €571.538 από €257.398 που ήταν το 2010. 

Το πλήρες κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή το 2011 διαμορφώθηκε στα 3,70 σεντ, έναντι 1,67 

σεντ το 2010. 
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BLUE ISLAND PLC 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ(συνέχεια) 

 

Οικονομική κατάσταση   

Εξετάζοντας κάποιους χρηματοοικονομικούς δείκτες για την περίοδο 2009-2011 η οικονομική 

κατάσταση του συγκροτήματος κρίνεται πολύ καλή. 

 

Συγκεκριμένα:  

          2008   2009        2010           

 

Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού                                     2,13      2,10         2,30   

         

Δείκτης συνόλου υποχρεώσεων προς τα  

Ίδια κεφάλαια                                                                            0,53      0,51         0,44  

                  

Δείκτης συνόλου περιουσιακών στοιχείων  

Προς τα ίδια κεφάλαια                                                              1,53      1,51         1,44      

       

 

Παρατηρούμε ότι όλοι οι δείκτες βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικά  επίπεδα και συγκρίνονται  

ευνοϊκά με αντιστοίχους δείκτες άλλων επιχειρήσεων και εξελίσσονται χρονικά με θετική τάση.  

 

Η κατάσταση ρευστότητας της εταιρείας βρίσκεται επίσης σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και η 

εταιρεία ανταποκρίνεται άμεσα στις υποχρεώσεις της. 

Πάντοτε είχαμε στρατηγικό στόχο την ικανοποιητική ρευστότητα. Λαμβάνοντας υπόψη και την 

οικονομική κρίση, πρόθεση μας είναι να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μας προς αυτή τη 

κατεύθυνση. Ως εκ τούτου τόσο τα στρατηγικά και τακτικά σχέδια ανάπτυξης διαμορφώνονται με 

βάση το στόχο αυτό.   

 

Καταβληθέντα Μερίσματα. 

Το 2011 καταβλήθηκαν προς τους μετόχους μερίσματα €308.756 (2 σεντ ανά μετοχή) έναντι 

€154.378 (1 σεντ ανά μετοχή) το 2010. 

 

Καθαρή Θέση  

Η καθαρή θέση του Συγκροτήματος στις 31/12/2011 έχει αυξηθεί κατά €262.782 ανεβάζοντας τη 

στο ποσό των €11.906.867 σε σύγκριση με €11.644.085 που ήταν το 2010. Η αξία αυτή 

επιμεριζόμενη στο σύνολο των μετοχών παρουσιάζει εσωτερική αξία ανά μετοχή 77 σεντς. 

 

Με την ευκαιρία αυτή εκφράζω εκ μέρους του Δ.Σ της εταιρείας τις θερμές μας ευχαριστίες για 

όλους τους ανθρώπους της Blue Island Plc για τη συνεισφορά τους, τον επαγγελματισμό τους και 

την αφοσίωση τους στην εταιρεία. Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους μου στο Δ.Σ., τους 

συνεργάτες μας, τους πελάτες και τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.  

Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά για τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο 

της εταιρείας μας. 

 

 

Με εκτίμηση  

 

 

Σταύρος Κρεμμός  

Πρόεδρος  

 

 



 

 3 

BLUE  ISLAND PLC 

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 
 Η εταιρεία Blue Island Plc κατά την διάρκεια του 2011 δραστηριοποιήθηκε σε τρεις βασικούς 

τομείς: 

 

Α. Παραγωγή γόνου και πάχυνση (ιχθυογεννητικός σταθμός και ιχθυοτροφείο) 

  

Β. Εμπόριο ιχθυηρών (εισαγωγές, εξαγωγές, λιανικές πωλήσεις και πωλήσεις σε 

τρίτους) 

  

Γ. Μεταποίηση ιχθυηρών (απολέπιση, απεντέρωση, φιλετοποίηση, απόψυξη κ.λ.π.)  

  

Η παραγωγή γόνου στον ιχθυογεννητικό σταθμό κατά την διάρκεια του 2011 ήταν αυξημένη 

συγκριτικά με το 2010, λόγω αυξημένων εξαγωγών στο εξωτερικό.  Οι  συνολικές ποσότητες που 

εξαλιεύθηκαν από το ιχθυοτροφείο μας ήταν επίσης αυξημένες λόγω της γενικότερης αύξησης των 

πωλήσεων (λιανικών, χονδρικών, εξαγωγών). Πέραν του 50% των επενδύσεων του 

συγκροτήματος αφορούν επενδύσεις που έγιναν στο τομέα παραγωγής γόνου και πάχυνσης 

ψαριών. 

 

Το εργοστάσιο μας διαθέτει τα εξής τμήματα: 

 

1. Συσκευασίας και διαλογής φρέσκων ιχθυηρών 

  

2. Μεταποίησης(Αποπάγωσης, Απολέπισης, Απεντέρωσης – Φιλεττοποίησης κ.λ.π.) 

  

3. Αποθηκευτικούς χώρους (ψυγεία συντήρησης φρέσκων ψαριών και ψυγεία 

κατάψυξης) 

  

4. Κέντρο αποστολής ζώντων δίθυρων (Ζωντανοί αστακοί, ζωντανά στρείδια κ.λ.π.) 

  

 

Στο εργοστάσιο μας εφαρμόζεται το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων EN ISO 2200 : 

2005 καθώς και το σύστημα EN ISO 9001 : 2008 που αφορά την ικανοποίηση των πελατών με την 

παροχή προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας και ποιότητας.  Παράλληλα είμαστε πιστοποιημένοι 

και με το σύστημα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 : 

2007. 

 

Κατά την διάρκεια του 2011, συσκευάστηκαν ή επανασυσκευάστηκαν ή μεταποιήθηκαν σε 

διάφορες μορφές και διανεμήθηκαν πέραν των 2.800 τόνων ιχθυηρών.  Τα προϊόντα διατέθηκαν 

σε αγορές τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. 

 

Προχωρήσαμε επίσης σε ανανέωση μέρους του στόλου των μηχανοκίνητων μας καθώς και σε 

μέρος του εξοπλισμού και του εργοστασίου μας. 

 

Στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου κατά την διάρκεια του 2011 είχαμε αύξηση περίπου κατά 

11%.  Παρά τον έντονο ανταγωνισμό που είχαμε από κατ’εξοχήν παραγωγικές χώρες όπως η 

Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία εντούτοις υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση για το Κυπριακό ψάρι και 

έχουμε καθιερωθεί σαν αξιόπιστοι προμηθευτές με άριστης ποιότητας προϊόντα.   
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BLUE  ISLAND PLC 

ΟΜΙΛΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ(συνέχεια) 

 

Στην εγχώρια αγορά κινηθήκαμε με σημαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις μας.  Αυτό οφείλεται 

τόσο στην αύξηση των Λιανικών πωλήσεων οι οποίες γίνονται μέσω των δικών μας 

καταστημάτων και μέσω υπεραγορών τις οποίες διαχειριζόμαστε με ειδικές συμφωνίες όσο και 

στην αύξηση των πωλήσεων σε τρίτους.  Οι χονδρικές μας πωλήσεις γίνονται σε αλυσίδες 

υπεραγορών και σε παραδοσιακούς ιδιοκτήτες ψαραγορών.  Η πλούσια ποικιλία, η εξαιρετική 

ποιότητα των προϊόντων μας και η άριστη εξυπηρέτηση, βοήθησε τα μέγιστα του χονδρικού 

εμπορίου.   

 

Η συνεργασία μας με αξιόλογες αλιευτικές εταιρείες του εξωτερικού, βοήθησαν την εταιρεία μας 

αφενός στον εμπλουτισμό της ποικιλίας με αξιόλογα προϊόντα και αφετέρου μας έδωσε την 

δυνατότητα διάθεσης προϊόντων σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. 

 

Στόχος μας είναι η συνεχής αλλά ισορροπημένη ανάπτυξη μας, λαμβάνοντας υπόψη μας την 

παγκόσμια οικονομική κρίση, ούτως ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο τόσο η επικερδότητα όσο και 

η ρευστότητα της εταιρείας μας. 

 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους στο Διοικητικό και 

Εκτελεστικό Συμβούλιο της εταιρείας, τα στελέχη, το προσωπικό, συμβούλους και συνεργάτες.  

Επίσης εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες στους πελάτες μας καθώς και στους μετόχους της 

εταιρείας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να 

εργαζόμαστε ακόμα πιο σκληρά για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. 

 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

Γιώργος Ζαλούμης  

Διευθύνων Σύμβουλος  
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BLUE ISLAND PLC  

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες 

προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις Blue Island Plc για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2011 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε:  

 

(α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 11 μέχρι 58 

 

(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  και σύμφωνα με τις διατάξεις του  

Άρθρου 9, εδάφιο (4), και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 

οικονομικής κατάστασης και του κέρδους της Blue Island Plc και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο.               

 

(β) Η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης 

καθώς και της θέσης της Blue Island Plc και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 

λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζουν. 

 

 

  

  

Σταύρος Κρεμμός  

Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος  

  

Γιώργος Ζαλούμης  

Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος  

  

Ιωάννης Κρεμμός 

Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος 

 

 

  

Γιάννος Οικονομίδης 

Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και Γραμματέας 

 

 

  

Ιωσήφ Κορέλλης 

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος 

 

 

 

Αντωνάκης Ανδρονίκου 

Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος 

 

 

 
 

 

 

Λευκωσία, 30 Απριλίου 2012 
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BLUE ISLAND PLC  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

 
Διοικητικό Συμβούλιο Σταύρος Κρεμμός  - Πρόεδρος 

Γιώργος Ζαλούμης - Διευθύνων Σύμβουλος 

Ιωάννης Κρεμμός - Εκτελεστικός  

Ιωσήφ Κορέλλης - Μέλος 

Γιάννος Οικονομίδης - Εκτελεστικός 

Αντωνάκης Ανδρονίκου - Μέλος 

  

Γραμματέας Γιάννος Οικονομίδης 

Ιωνά Νικολάου 6  

2406 Λευκωσία, Κύπρος 

  

Νομικοί Σύμβουλοι KGMC 

Βασιλίσσης Φρειδερίκης 10, Γρ. 101 

1066 Λευκωσία, Κύπρος 

 

E.NEOPHYTOU & PARTNERS LLC 

Κυριάκου Μάτση 10 

1511 Λευκωσία, Κύπρος 

  

Ελεγκτές JCP AUDITCO LTD 

Λεωφ. Κέννεντυ 70, 4
ος 

όροφος  

Κτίριο Παπαβασιλείου 

1076 Λευκωσία, Κύπρος 

  

Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Λαική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Άλφα Τράπεζα Λτδ 

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ 

  

Εγγεγραμμένο Γραφείο Πολυφήμου 10 

Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου 

2033 Στρόβολος 

Λευκωσία, Κύπρος 
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BLUE ISLAND PLC 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στους μετόχους την ετήσια έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των εξαρτημένων της (το Συγκρότημα) και τις ξεχωριστές 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

 

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες του συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η 

ιχθυοκαλλιέργεια, λιανική και χονδρική πώληση ψαριών. 

 

Υποκαταστήματα του συγκροτήματος  

Το συγκρότημα το έτος 2011 λειτούργησε με έντεκα καταστήματα στην επαρχία Λευκωσίας, τρία στην 

επαρχία Λεμεσού, δύο στην επαρχία Λάρνακας, ένα στην ελεύθερη Αμμόχωστο και ένα στην επαρχία 

Πάφου. 

 

Αποτελέσματα 

Το κέρδος του συγκροτήματος για το έτος πριν την φορολογία ανήλθε στις €696.462, (2010: €292.014). 

Μετά την αφαίρεση φορολογίας ύψους €124.924, (2010:  €34.616) το κέρδος για το έτος είναι €571.538, 

(2010: €257.398). 

 

Μερίσματα 

Στις 15 Απριλίου 2011 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας παραχωρήθηκε προμέρισμα 

ύψους €154.378, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,01 σεντ ανά μετοχή (5,88% επί της ονομαστικής αξίας της 

μετοχής), από συσσωρευμένα κέρδη του 2009.  

Στις 26 Οκτωβρίου 2011 με απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας παραχωρήθηκε 

τελικό μέρισμα ύψους €154.378, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,01 σεντ ανά μετοχή (5,88% επί της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής), από συσσωρευμένα κέρδη του 2009 και 2010. Στις 30 Απριλίου 2012 σε 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε όπως προταθεί στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση των μετόχων η καταβολή μερίσματος €0,012 σεντ ανά μετοχή (7% επί της ονομαστικής αξίας 

της μετοχής) για το έτος χρήσης 2010.  Το συνολικό ύψος του μερίσματος που προτείνεται είναι €185.153. 

 
Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ως εκ τούτου, παραμένει στις 

25.000.000 (2010: 25.000.000) μετοχές. 

 

Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο  

Δεν υπήρξαν αλλαγές στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ως εκ τούτου, παραμένει στις 

15.437.822 (2010: 15.437.822) μετοχές. Όλοι οι τίτλοι είναι εισηγμένοι και τυγχάνουν διαπραγμάτευσης 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, έχουν ίδια και ίσα δικαιώματα και δεν έχουν περιορισμούς στη 

μεταβίβαση τους.  

 

Προβλεπόμενη εξέλιξη του συγκροτήματος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του 

συγκροτήματος  στο προβλεπόμενο μέλλον, ωστόσο αναμένει την μελλοντική πορεία του συγκροτήματος 

να είναι θετική. 

 

Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων του συγκροτήματος και της θέσης 

του, καθώς και μια περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος παρουσιάζει αύξηση, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, 

ύψους 16%. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις  εγχώριες πωλήσεις οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 

και στην αύξηση των πωλήσεων της ιχθυογεννητικής μονάδας. Το ποσοστό του μεικτού κέρδους 

παρουσίασε ελαφρά αύξηση 37% από 36% την αντίστοιχη περσινή χρονιά. Τα έξοδα διοίκησης και  

πωλήσεων συνολικά, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, μειώθηκαν σε σύγκριση  με την αντίστοιχη περσινή 

χρονιά από 33% σε 31%. Τα έξοδα χρηματοδότησης κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με την 

αντίστοιχη περσινή χρονιά. Σαν αποτέλεσμα τα κέρδη του συγκροτήματος για το έτος, πριν την φορολογία,  

παρουσιάζουν  αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά,  δηλαδή από €292.014 σε €696.462. 
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BLUE ISLAND PLC 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων του συγκροτήματος και της θέσης 

του, καθώς και μια περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει 

(συνέχεια) 

 

Η καθαρή θέση του συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2011 έχει αυξηθεί κατά €262.782 ανεβάζοντας τη 

στο ποσό των €11.906.867 σε σύγκριση με €11.644.085 που ήταν το 2010 . Η αξία αυτή επιμεριζόμενη στο 

σύνολο των μετοχών παρουσιάζει εσωτερική αξία ανά μετοχή €0,78. 

 

Όπως κάθε οργανισμός, το συγκρότημα εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους οι πιο σημαντικοί από τους 

οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος από 

μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος. Λεπτομέρειες για την διαχείριση όλων των κινδύνων που 

αντιμετωπίζει το συγκρότημα παρουσιάζονται στην σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας της κατάστασης 

οικονομικής θέσης. 

 

Διοικητικό συμβούλιο 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στην σελίδα 6. 

Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το 2011. 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της εταιρείας οι κ.κ. Σταύρος Κρεμμός και Ιωσήφ Κορέλλης 

αποχωρούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι όμως επανεκλέξιμοι. 

 

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 
Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης 

Σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους (α) μέχρι (ια) του Άρθρου 5 της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου παραθέτουμε την πιο κάτω δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης: 

 

Παρ. (α) (β) (γ) Η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο κύριος 

λόγος είναι το κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

κατέληξε σε αυτή την απόφαση αφού αξιολόγησε τις δραστηριότητες της Εταιρείας 

και έκρινε ότι η εφαρμογή του ΚΕΔ δεν θα επέφερε οφέλη προς τους μετόχους της 

Εταιρείας τα οποία να δικαιολογούν το κόστος εφαρμογής του.  

  

Παρ. (δ) Η Εταιρεία έχει αποτελεσματικές διαδικασίες ετοιμασίας των οικονομικών της 

καταστάσεων, μέσω των οποίων οι συναλλαγές και τα γεγονότα που παρουσιάζονται 

στα λογιστικά βιβλία μεταφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις και άλλες χρηματοοικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας. 
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BLUE ISLAND PLC 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 

 

Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης (συνέχεια) 

 

Παρ. (ε) Πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη. 

 

 Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν άμεσα και έμμεσα σημαντική συμμετοχή (πέραν του 

5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 25 Απριλίου 

2012 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα: 

 

 31/12/2011 25/4/2012 

 % % 

   

Σταύρος Κρεμμός (α) 29,01 29,34 

Γιώργος Ζαλούμης (β) 17,82 17,96 

Suphire Securities & Financial Services Ltd (γ) 27,20 27,20 

Αίαντας Επενδυτική Λτδ 10,14 8,52 

 

 (α) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των παιδιών του Ιωάννη Κρεμμού (1,58% 

στις 31/12/2011 και 1,68% στις 25/4/2012 ) και Μαρίας Κρεμμού (1%) καθώς και 

της εταιρείας Κίνηση Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Λτδ (3,25% στις 31/12/2011 

και 3,48% στις 25/4/2012). 

(β) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή του υιού του Κωνσταντίνου Ζαλούμη 

(1,17% στις 31/12/2011 και 1,31% στις 25/4/2012). 

(γ) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των εταιρειών Suphire Securities & 

Financial Services Ltd (24,43%), Suphire (Venture Capital) Ltd (2,65%) και Suphire 

Holdings Public Ltd (0,12%). 

 

Παρ. (στ) Δεν υπάρχουν τίτλοι οι οποίοι να παρέχουν ειδικά δικαιώματα. 

  

Παρ. (ζ) Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 

  

Παρ. (η) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

εκδότη γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η τροποποίηση του καταστατικού 

του εκδότη γίνεται με τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ειδικό 

ψήφισμα. 

  

Παρ. (θ) Δεν υπάρχουν ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με 

τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών του εκδότη. 

  

Παρ. (ι) Η Εταιρεία συστάθηκε με βάση των περί Εταιρειών Νόμο. 

  

Παρ. (ια) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 6 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση 

στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίηση της ανάπτυξης της Εταιρείας. 

 

Η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται στη σελίδα 6. 
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BLUE ISLAND PLC 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 

 

Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων 

 

 Μισθοί 

 

€ 

Αμοιβή 

 

€ 

Οδοιπορικά 

 

€ 

Φιλοδώρημα 

 

€ 

Ωφελήματα 

σε είδος 

€ 

€ 

Σταύρος Κρεμμός - 7.020 - - 1.166 

Γιώργος Ζαλούμης 101.570 1.620 1.500 30.957 651 

Γιάννος Κρεμμός 50.972 1.620 1.500 15.479 918 

Γιάννος Οικονομίδης 63.758 3.620 - 12.000 - 

Αντωνάκης Ανδρονίκου - 1.620 - - - 

Ιωσήφ Κορέλλης - 1.620 - - - 

 

 

 

216.300 

 

17.120 

 

3.000 

 

58.436 

 

2.735 

 

Συμμετοχή Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

 

Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και στις 25 Απριλίου 2012 (5 ημέρες πριν 

από την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα 

ακόλουθα: 

 31/12/2011 25/4/2012 

 % % 

   

Σταύρος Κρεμμός (α) 26,62 26,79 

Ιωάννης Κρεμμός (υιός) (β)   2,39   2,55 

Γιώργος Ζαλούμης (γ) 17,82 17,96 

Γιάννος Οικονομίδης (δ)   0,88   1,13 

Ιωσήφ Κορέλλης - - 

Αντωνάκης Ανδρονίκου (ε) 27,20 27,20 

 

 (α) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή της κόρης του Μαρίας Κρεμμού (1%) καθώς και της εταιρείας 

Κίνηση Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Λτδ (2,44% στις 31/12/2011 και 2,61% στις 25/4/2012). 

(β) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή της εταιρείας Κίνηση Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Λτδ 

(0,81% στις 31/12/2011 και  0,87% στις 25/4/2012). 

(γ) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή του υιού του Κωνσταντίνου Ζαλούμη (1,17% στις 31/12/2011 και 

1,31% στις 25/4/2012).  

(δ) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή της κυρίας Κυριακής Παπαναστασίου με ποσοστό 0,40% και της 

κυρίας Ελένης Οικονομίδου με ποσοστό 0,04%. 

(ε) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των εταιρειών Suphire Securities & Financial Services Ltd 

(24,43%), Suphire (Venture Capital) Ltd (2,65%) και Suphire Holdings Public Ltd (0,12%). 

 

Ελεγκτές 

Κατά την διάρκεια του έτους οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Εταιρείας PNI & CO LTD παραιτήθηκαν και η 

JCP AUDITCO LTD διορίστηκε στην θέση τους.  

Οι ελεγκτές της εταιρείας JCP AUDITCO LTD εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να καθορίζει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Γιάννος Οικονομίδης 

Γραμματέας 

Λευκωσία, 30 Απριλίου 2012  



 

 11 

 
 

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών  

Προς τα μέλη της Blue Island Plc 

 
1. Έκθεση επί των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων 

 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Blue Island Plc (η «Εταιρεία») 

και των θυγατρικών της (το «Συγκρότημα») και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις 

σελίδες 13-58, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος 

και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, τις καταστάσεις 

μεταβολών καθαρής θέσης και τις καταστάσεις ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για 

το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων και ξεχωριστών 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που 

το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων 

και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 

οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.   

 

Ευθύνη των ελεγκτών 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι 

ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων και των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 

καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών  δικλίδων της οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου 

των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων. 

 
70 Κennedy Avenue, 4

th
 Floor, 1076 Nicosia 

P.O.Box 20679, 1662 Nicosia, Cyprus 

Tel: 22210410, Fax: 22210440 

E-mail: info@jcp.eu.com. 
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 

Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Blue Island Plc δίνουν 

αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 

Δεκεμβρίου 2011, και της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών τους για το έτος 

που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 

Κεφ. 113. 

 

2. Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 

Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω 

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου 

μας. 

 Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

 Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά 

βιβλία. 

 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που 

μας δόθηκαν, οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από 

τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν 

με τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις. 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 

αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις 

παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του Άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τμήμα της 

Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

3. Άλλο θέμα  
 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και 

μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 

Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν 

αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 

 

 

Ιωάννης Παπαπέτρου 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 

εκ μέρους και για λογαριασμό της 

JCP AUDITCO LTD 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 

Λευκωσία, 30 Απριλίου 2012  
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BLUE ISLAND PLC 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

 
     

 Σημ. 2011  2010 

  €  € 

     

Κύκλος εργασιών 3 15.450.831  13.310.384 

Κόστος πωλήσεων  (9.793.804)  (8.559.004) 

Μεικτό κέρδος 3 5.657.027  4.751.380 

     

Άλλα έσοδα 4 179.863  195.166 

  5.836.890  4.946.546 

     

Έξοδα πωλήσεων και διανομής  (3.612.163)  (3.399.197) 

Έξοδα διοίκησης  (1.137.241)  (997.948) 

  1.087.486  549.401 

 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 
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(214.950) 

  

(32.584) 

Έσοδα χρηματοδότησης 6 316  7.194 

Έξοδα χρηματοδότησης 6 (176.390)  (231.997) 

Κέρδος πριν τη φορολογία 7 696.462  292.014 

     

Φορολογία 9 (124.924)  (34.616) 

Κέρδος μετά την φορολογία  571.538  257.398 

     

     

Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος που 

αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας  

  

- 

  

- 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους  571.538  257.398 

     

     

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 10 3,70  1,67 

Πλήρως κατανεμημένο κέρδος      

ανά μετοχή (σεντ) 10 3,70  1.67 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21-58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών  καταστάσεων 
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BLUE ISLAND PLC 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 Σημ. 2011  2010 

  €  € 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Πάγιο ενεργητικό 11 7.280.913  7.314.414 

Βιολογικά στοιχεία πάγιου ενεργητικού 12 286.358  363.442 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13 1.050.812  1.178.678 

  8.618.083  8.856.534 

     

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα 15 6.248.106  7.140.789 

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 16 1.340.530  1.420.925 

Φόρος εισπρακτέος 23 48.240  130.065 

Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 25 919.489  55.228 

  8.556.365  8.747.007 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  

17.174.448 

  

17.603.541 

     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 18 2.624.430  2.624.430 

Αποθεματικό 19 9.282.437  9.019.655 

  11.906.867  11.644.085 

     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δανεισμός 20 1.219.124  1.523.247 

Αναβαλλόμενη φορολογία 21 276.904  268.110 

  1.496.028  1.791.357 

Τρέχουσες υποχρεώσεις     

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 22 2.963.816  2.719.879 

Δανεισμός 20 807.737  1.448.220 

  3.771.553  4.168.099 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

17.174.448 

  

17.603.541 

 

 

 
Οι λογαριασμοί έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Απριλίου 2012 

 

 

Σταύρος Κρεμμός Γιώργος Ζαλούμης 

Πρόεδρος   Διευθύνων Σύμβουλος 

  

  

………………………. ………………………. 

 

    

 

   

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 21-58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών  καταστάσεων 
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BLUE ISLAND PLC 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
            

     Αποθεματικό       

   Μετοχικό  υπέρ το  Αποθεματικό  Αποθεματικό   

   κεφάλαιο  άρτιο  επανεκτίμησης    αποτελεσμάτων  Ολικό 

   €  €  €  €  € 

            

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009   2.624.430  6.761.580  903.192  1.305.833  11.595.035 

            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους   -  -  -  257.398  257.398 

Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενο μέρισμα    -  -  -  (66.029)  (66.029) 

Μεταφορά στον λογαριασμό αποτελεσμάτων            

αποσβεσθείσας διαφοράς κόστους και            

επανεκτίμησης κτιρίων   -  -  (3.341)  3.341  - 

Μερίσματα που πληρώθηκαν   -  -  -  (142.319)  (142.319) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010   2.624.430  6.761.580  899.851  1.358.224  11.644.085 

            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους   -  -  -  571.538  571.538 

Μεταφορά στον λογαριασμό αποτελεσμάτων            

αποσβεσθείσας διαφοράς κόστους και            

επανεκτίμησης κτιρίων   -  -  (3.341)  3.341  - 

Μερίσματα που πληρώθηκαν   -  -  -  (308.756)  (308.756) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011   2.624.430  6.761.580  896.510  1.624.347  11.906.867 

 

Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό επανεκτίμησης δεν είναι διαθέσιμα προς διανομή. 

 

Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που διανέμουν 70% των κερδών τους μετά την φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την 

Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά την διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πώς έχουν διανέμει 

αυτό το ποσό σαν μέρισμα . Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (κατά το 2011 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 30 

Αυγούστου 2011 και 17% ως το τέλος του έτους) θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και 

εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου. Το 

ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιονδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η 

έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21- 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών  καταστάσεων
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BLUE ISLAND PLC 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

 

 
 Σημ. 2011  2010 

  €  € 

     

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  24 2.769.556  1.141.845 

     

Ροή μετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες     

Πληρωμή για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού  (651.054)  (475.944) 

Προϊόν διάθεσης στοιχείων πάγιου ενεργητικού   9.121  21.805 

Πληρωμή για αγορά βιολογικών στοιχείων  (5.000)   

Πληρωμή για αγορά στοιχείων άυλου ενεργητικού  (5.000)  - 

Καθαρή ροή μετρητών (για) επενδυτικές     

δραστηριότητες  (651.933)  (454.139) 

     

Ροή μετρητών από/(για) χρηματοδοτικές     

δραστηριότητες     

Πληρωμή μερισμάτων  (308.756)  (142.319) 

(Αποπληρωμές) δανείων  (303.977)  (111.265) 

Πληρωμή αμυντικής εισφοράς σε λογιζόμενο μέρισμα  -  (66.029) 

Καθαρή ροή μετρητών (για) χρηματοδοτικές     

δραστηριότητες  (612.733)  (319.613) 

Καθαρή αύξηση στα μετρητά και     

ταυτόσημες αξίες για το έτος 25 1.504.890  368.093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Οι σημειώσεις στις σελίδες 21-58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών  καταστάσεων 
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BLUE ISLAND PLC 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

 

 

 
 Σημ. 2011  2010 

  €  € 

     

Κύκλος εργασιών 3 14.810.084  13.168.505 

Κόστος πωλήσεων  (9.528.728)  (8.375.595) 

Μεικτό κέρδος 3 5.281.356  4.792.910 

     

Άλλα έσοδα 4 195.286  157.096 

  5.476.642  4.950.006 

     

Έξοδα πωλήσεων και διανομής  (3.597.782)  (3.407.103) 

Έξοδα διοίκησης  (1.101.149)  (967.967) 

  777.711  574.936 

 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 
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(132.866) 

  

(38.650) 

Έσοδα χρηματοδότησης 6 292  7.194 

Έξοδα χρηματοδότησης 6 (146.034)  (195.005) 

Κέρδος πριν τη φορολογία 7 499.103  348.475 

     

Φορολογία 9 (124.399)  (34.388) 

Κέρδος μετά την φορολογία  374.704  314.087 

     

     

Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος που 

αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας  

  

- 

  

- 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους  374.704  314.087 

     

     

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 10 2,43  2,03 

     

Πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 10 2,43  2,03 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 21-58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών  καταστάσεων 
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BLUE ISLAND PLC 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
 Σημ. 2011  2010 

  €  € 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Πάγιο ενεργητικό 11 6.616.811  6.760.356 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13 1.050.606  1.178.472 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 14 871.456  871.456 

  8.538.873  8.810.284 

     

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα 15 6.035.899  6.928.590 

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 16 1.320.682  1.406.582 

Ποσό οφειλόμενο από εξαρτημένες 17 199.921  360.772 

Φόρος εισπρακτέος 23 48.503  130.376 

Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 25 872.714  44.724 

  8.477.719  8.871.044 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  

17.016.592 

  

17.681.328 

     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 18 2.624.430  2.624.430 

Αποθεματικό 19 9.436.965  9.371.017 

  12.061.395  11.995.447 

     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δανεισμός 20 1.216.256  1.503.670 

Αναβαλλόμενη φορολογία 21 274.894  266.581 

  1.491.150  1.770.251 

Τρέχουσες υποχρεώσεις     

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 22 2.779.550  2.673.113 

Δανεισμός 20 684.497  1.242.517 

  3.464.047  3.915.630 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

17.016.592 

  

17.681.328 

 
Οι λογαριασμοί έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Απριλίου 2012. 

 

 

Σταύρος Κρεμμός Γιώργος Ζαλούμης 

Πρόεδρος   Διευθύνων Σύμβουλος 

  

  

………………………. ………………………. 

 

 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21-58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών  καταστάσεων 
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BLUE ISLAND PLC 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
     Αποθεματικό       

   Μετοχικό  υπέρ το  Αποθεματικό  Αποθεματικό   

   κεφάλαιο  άρτιο  επανεκτίμησης  αποτελεσμάτων  Ολικό 

   €  €  €  €  € 

            

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009   2.624.430  6.761.580  903.192  1.600.181  11.889.383 

            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους   -  -  -  314.087  314.087 

Μερίσματα που πληρώθηκαν   -  -  -  (142.319)  (142.319) 

Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενο μέρισμα    -  -  -  (65.704)  (65.704) 

Μεταφορά στον λογαριασμό αποτελεσμάτων            

αποσβεσθείσας διαφοράς κόστους και            

επανεκτίμησης κτιρίων   -  -  (3.341)  3.341  - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010   2.624.430  6.761.580  899.851  1.709.586  11.995.447 

            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους   -  -  -  374.704  374.704 

Μερίσματα που πληρώθηκαν   -  -  -  (308.756)  (308.756) 

Μεταφορά στον λογαριασμό αποτελεσμάτων            

αποσβεσθείσας διαφοράς κόστους και            

επανεκτίμησης κτιρίων   -  -  (3.341)  3.341  - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011   2.624.430  6.761.580  896.510  1.778.875  12.061.395 
 

Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό επανεκτίμησης δεν είναι διαθέσιμα προς διανομή. 

 

Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που διανέμουν 70% των κερδών τους μετά την φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την 

Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά την διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πώς έχουν διανέμει 

αυτό το ποσό σαν μέρισμα . Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (κατά το 2011 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 30 

Αυγούστου 2011 και 17% ως το τέλος του έτους) θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και 

εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου. Το 

ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιονδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η 

έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. 
 

 
 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21-58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών  καταστάσεων 
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BLUE ISLAND PLC 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

 

 
 Σημ. 2011  2010 

  €  € 

     

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  24 2.467.009  1.066.251 

     

Ροή μετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες     

Προϊόν διάθεσης στοιχείων πάγιου ενεργητικού   8.511  13.803 

Πληρωμή για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού  (5.000)  - 

Πληρωμή για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού  (488.340)  (427.183) 

Καθαρή ροή μετρητών (για) επενδυτικές     

δραστηριότητες  (484.829)  (413.380) 

     

Ροή μετρητών από/(για) χρηματοδοτικές     

δραστηριότητες     

Πληρωμή μερισμάτων  (308.756)  (142.319) 

(Αποπληρωμές) δανείων  (287.268)  (95.415) 

Πληρωμή αμυντικής εισφοράς σε λογιζόμενο μέρισμα  -  (65.704) 

Καθαρή ροή μετρητών (για) χρηματοδοτικές      

Δραστηριότητες  (596.024)  (303.438) 

Καθαρή αύξηση στα μετρητά και     

ταυτόσημες αξίες για το έτος 25 1.386.156  349.433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Οι σημειώσεις στις σελίδες 21-58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών  καταστάσεων 
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BLUE ISLAND PLC 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η εταιρεία συστάθηκε στη Κύπρο στις 24 Αυγούστου 1993 σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 

113, σαν ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 13 

Αυγούστου 1999. Το Δεκέμβριο του 1999 η εταιρεία με έκδοση νέων μετοχών στο κοινό εισήχθηκε στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η ιχθυοκαλλιέργεια, και η 

εμπορία ψαριών. 

 

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 

Βάση λογαριασμών: 

Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  

τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, της Κύπρου και τις πρόνοιες του περί Αξιών και 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς. Οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές 

καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την 

εκτίμηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού και των 

αποθεμάτων. 

 

Η ετοιμασία των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί την χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 

εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από την διεύθυνση στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών 

του συγκροτήματος. Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι, ή τομείς 

όπου οι παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 2 πιο κάτω. 

 

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ: 

Κατά το τρέχον έτος το συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούρια και αναθεωρημένα ΔΠΧΑ τα οποία 

σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 

Ιανουαρίου 2011. 

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του συγκροτήματος.  

 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και διερμηνείες (ΕΔΔΠΧΑ) είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί 

ακόμη σε εφαρμογή: 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Υπερ-πληθωρισμός και απάλειψη σταθερών ημερομηνιών για εταιρείες 

που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 

μετά την 1 Ιουλίου 2011) 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων » (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις – Γνωστοποιήσεις στην 

μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2015) 
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BLUE ISLAND PLC 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια): 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνέχεια): 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2015) 

 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

 ΔΠΧΑ 11 «Κοινές Διευθετήσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013) 

 ΔΠΧA 12 «Γνωστοποιήσεις των συμμετοχών σε άλλες οντότητες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

 ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση της εύλογης αξίας» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση στοιχείων στα λοιπά συνολικά έσοδα» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012) 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενη Φορολογία – Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012) 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

 Αναθεωρημένο ΔΛΠ 27 «Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

 Αναθεωρημένο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων » (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2014) 

 ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης ορυχείου επιφάνειας στη φάση της παραγωγής» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση των πιο πάνω Λογιστικών Προτύπων και διερμηνειών 

σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές ενοποιημένες και ξεχωριστές 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
Βάση ενοποίησης: 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Blue Island Plc 

(η εταιρεία) και των εξαρτημένων αυτής εταιρειών όπως παρουσιάζονται στην σημείωση 14 και που όλες 

μαζί αναφέρονται ως το «Συγκρότημα» 

   

Εξαρτημένες εταιρείες είναι αυτές στις οποίες η εταιρεία έχει πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου ή 

ελέγχει με άλλο τρόπο. Το μερίδιο μετόχων άνευ ελέγχου στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ή στο καθαρό 

κέρδος ή ζημιά, φαίνεται ξεχωριστά στον ενοποιημένο ισολογισμό και ενοποιημένη κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων αντίστοιχα. Οι λογαριασμοί των εξαρτημένων εταιρειών ενοποιούνται από 

την ημέρα απόκτησης τους μέχρι την ημέρα διάθεσης τους. 

 

Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές αρχές για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των 

εταιρειών του συγκροτήματος. 

Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του συγκροτήματος απαλείφθηκαν πλήρως κατά 

την ενοποίηση.  



 

 23 

BLUE ISLAND PLC 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 

Ανακαινίσεις καταστημάτων: 

Οι δαπάνες για ανακαίνιση ή τροποποίηση των ενοικιαζομένων κτιρίων κεφαλαιοποιούνται και 

αποσβένονται με βάση το συντελεστή που αναφέρεται πιο κάτω. 

 

Πάγιο ενεργητικό και αποσβέσεις: 

Όλα τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης σε τιμή κτήσης 

μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης εκτός από την γη και τα κτίρια τα οποία 

παρουσιάζονται στην εκτιμημένη αξία τους. 

 

Αποσβέσεις λογίζονται πάνω σε όλα τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού εκτός της γης, με ποσοστά που 

υπολογίζονται έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η εκτιμημένη αξία αφαιρούμενης της υπολογιζόμενης 

υπολειμματικής αξίας, σε τιμές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία αγοράς κάθε στοιχείου, ισοδύναμα στην 

αναμενόμενη επωφελή χρήση τους ως ακολούθως: 

 

 % 

Κτίρια 3 

Ανακαινίσεις καταστημάτων 10 

Αγκυροβόλια, κλουβιά και εγκαταστάσεις 10 

Έπιπλα και σκεύη 10 

Βάρκες και οχήματα 4-15-20 

Εξοπλισμός γραφείου 10-20 

Μηχανήματα και εργαλεία 10-33,33 

Στολές προσωπικού Ανανεώσεις 

 
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στο αποθεματικό 

επανεκτίμησης στο συμφέρον μετόχων. Μειώσεις που αντισταθμίζουν προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου 

ενεργητικού στοιχείου χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεματικού. Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Οι συσσωρευμένες αποσβέσεις την ημερομηνία της επανεκτίμησης 

διαγράφονται έναντι της μεικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και η καθαρή αξία 

αναπροσαρμόζεται στην επανεκτιμημένη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά που εφαρμόζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης να 

μην διαφέρουν σημαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

 

Τα έξοδα συντήρησης και επισκευής διαγράφονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων όπως 

πραγματοποιούνται ενώ  έξοδα που αυξάνουν την αξία των στοιχείων πάγιου ενεργητικού αποφέροντας 

πρόσθετα οικονομικά οφέλη από αυτά που αρχικά είχαν υπολογισθεί, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται 

με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης τους. 

 

Βιολογικά στοιχεία πάγιου ενεργητικού: 
Τα βιολογικά στοιχεία του πάγιου ενεργητικού περιλαμβάνουν τα ψάρια αναπαραγωγής (γεννήτορες) και 

παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στη δίκαιη τους αξία μείον υπολογιζόμενα τυχόν 

έξοδα στο σημείο πώλησης. Η δίκαιη αξία των βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού καθορίζεται από 

την προεξόφληση των αναμενόμενων ταμειακών ροών των βιολογικών στοιχείων, χρησιμοποιώντας ως 

προεξοφλητικό επιτόκιο το τρέχον, καθορισμένο από την αγορά (επιτόκιο πριν τη φορολογία). Το εν λόγω 

μοντέλο χρησιμοποιείται επειδή δεν υπάρχει ενεργός και αξιόπιστη αγορά ψαριών αναπαραγωγής στη 

Κύπρο που να καθορίζει την δίκαιη τους αξία. 

Το πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημιά από πώληση βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού 

συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων του έτους και αντιπροσωπεύει τα καθαρά έσοδα 

από την πώληση αφού αφαιρεθεί η εμφανιζόμενη αξία των βιολογικών στοιχείων. 
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2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 

Βιολογικά στοιχεία πάγιου ενεργητικού: (συνέχεια) 
Το κέρδος ή η ζημιά από την ανατίμηση βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού συμπεριλαμβάνεται 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων του έτους και αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας 

στο τέλος του έτους με την δίκαιη αξία στην αρχή του έτους ή του κόστους των βιολογικών στοιχείων που 

αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.  

 

Αποθέματα:   

Τα αποθέματα τα οποία περιλαμβάνουν έτοιμα εισαγόμενα ψάρια, έτοιμα ψάρια ιδίας παραγωγής 

(ιχθυοκαλλιέργειας), ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας υπό ανάπτυξη, ιχθύδια υπό ανάπτυξη  και τροφές ψαριών 

παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 

1. Τα έτοιμα εισαγόμενα ψάρια και οι τροφές παρουσιάζονται στην χαμηλότερη από τις τιμές 

κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος υπολογίζεται με βάση τη μέση σταθμική 

τιμή αγοράς περιλαμβανομένου και του κόστους μεταφοράς. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

υπολογίζεται με βάση την εκτιμημένη τιμή πώλησης αφαιρουμένων τυχόν επιπρόσθετων κόστων 

που αναμένεται να προκύψουν μέχρι και την πώληση. Όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται διαγραφή 

για ελαττωματικά και άχρηστα αποθέματα. 
 

2. Τα έτοιμα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας υπό ανάπτυξη και τα ιχθύδια υπό  

ανάπτυξη παρουσιάζονται στην δίκαιη τους αξία μείον τα υπολογιζόμενα τυχόν έξοδα κατά το 

χρονικό σημείο πώλησης. 
 
Εμπορικά εισπρακτέα: 

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον πρόνοια για 

απομείωση της αξίας. Η πρόνοια για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως το 

συγκρότημα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των 

εισπρακτέων. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης 

αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 

προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων. 

 

Προβλέψεις: 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το συγκρότημα έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση που 

προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για 

εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. 

 

Μετρητά και ταυτόσημες αξίες: 

Τα μετρητά και ταυτόσημες αξίες αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα και τραπεζικά 

παρατραβήγματα. 

 

Απομείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού: 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και άλλα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, 

περιλαμβανομένης της υπεραξίας και των άϋλων  περιουσιακών στοιχείων, αξιολογούνται για ζημιές από 

απομείωση στη αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία 

μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά από απομείωση στην αξία αναγνωρίζεται για το ποσό με το οποίο η 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ξεπερνά το ανακτήσιμο ποσό το οποίο είναι ψηλότερο της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης.  
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2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 

Απομείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού: (συνέχεια) 

Για σκοπούς του υπολογισμού της απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο πιο χαμηλό 

σημείο στο οποίο υπάρχουν αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές. 

 

Ακύρωση απομείωσης αξίας στοιχείων πάγιου ενεργητικού : 

Η απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού αντιστρέφεται εάν η επόμενη αύξηση στο εισπρακτέο ποσό 

μπορεί να σχετιστεί αντικειμενικά σε ένα γεγονός που συνέβηκε αφ’ ότου η απομείωση αναγνωρίσθηκε. 

Αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού, που παρουσιάζονται σε χρεωλυτικό κόστος η απομείωση στην αξία 

αντιστρέφεται εάν έγινε αλλαγή στους υπολογισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για να εξακριβωθεί το 

ανακτήσιμο ποσό. Η απομείωση αντιστρέφεται μόνο στην περίπτωση όπου η αναγραφόμενη αξία του 

στοιχείου ενεργητικού δεν ξεπερνά την αναγραφόμενη αξία που θα είχε υπολογιστεί, μείον αποσβέσεις ή 

απομειώσεις, εάν η απομείωση δεν είχε αναγνωριστεί.  

 
Επενδύσεις: 

Το συγκρότημα ταξινομεί τις επενδύσεις του στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των   αποτελεσμάτων  

 Δάνεια και εισπρακτέα 

 Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη και 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Η ταξινόμηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η 

διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και 

επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων 
Αυτή η κατηγορία έχει δυο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία και 

αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε με κύριο 

σκοπό την πώληση σε βραχυπρόθεσμη βάση ή αν ορίστηκε σε αυτή την κατηγορία από την διεύθυνση. Τα 

περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν 

είναι προς εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης. Κατά τη διάρκεια του έτους το συγκρότημα δεν κατείχε τέτοια χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία. 

 

(β)  Δάνεια και εισπρακτέα 

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή 

προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση 

για εμπορία του εισπρακτέου. Τα δάνεια και εισπρακτέα περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της 

κατάστασης οικονομικής θέσης. Αυτά ταξινομούνται ως μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Κατά 

την διάρκεια του έτους το συγκρότημα δεν κατείχε οποιαδήποτε δάνεια. 

 

(γ)  Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 

Οι επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη είναι μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και με σταθερή λήξη, τις οποίες η διεύθυνση του συγκροτήματος 

έχει τη θετική πρόσθεση και δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους. Το συγκρότημα δεν κατείχε 

τέτοιες επενδύσεις κατά την διάρκεια του έτους. 
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2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 

Επενδύσεις (συνέχεια): 

 

δ)  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη-παράγωγα, τα οποία είτε 

ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. 

Περιλαμβάνονται στα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να 

πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσής αναγνωρίζονται κατά την 

ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το συγκρότημα 

δεσμεύεται να αγοράσεί ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε 

δίκαιη αξία πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν 

παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα 

να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και το συγκρότημα έχει 

ουσιαστικά μεταφέρει σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη 

αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πραγματοποιηθέντα και μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων στην περίοδο που προκύπτουν. Μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια 

κεφάλαια. Όταν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση πωληθούν ή υποστούν 

απομείωση στην αξία, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές στη δίκαιη αξία συμπεριλαμβάνονται στη 

ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων. 

Το συγκρότημα  αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης κατά πόσον υπάρχει 

αντικειμενική απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία.  

Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια σημαντική ή 

παρατεταμένη μείωση στην δίκαιη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της λαμβάνεται υπόψη ως ένδειξη 

πιθανής απομείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 

κόστους απόκτησης και της παρουσίας δίκαιης αξίας, μείον ζημιές απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου 

που προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και 

αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων. Οι ζημίες  απομείωσης που 

αναγνωρίστηκαν στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων για μετοχικούς τίτλους δεν 

αντιστρέφονται μέσω της ενοποιημένης κατάστασης συνολικών εσόδων. 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες: 

Οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες αναφέρονται στα βιβλία της υθύνουσας στην τιμή κτήσης μείον 

αναπροσαρμογές για τυχόν μόνιμη μείωση στην αξία των επενδύσεων. Οι τυχόν αναπροσαρμογές που 

προκύπτουν καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
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2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 

Υπεραξία κατά την ενοποίηση:  
Η διαφορά μεταξύ δίκαιης αξίας του καθαρού αναγνωρίσιμου ενεργητικού των θυγατρικών εταιρειών κατά 

την ημέρα απόκτησης ελέγχου και της τιμής κτήσης, λογίζεται σαν υπεραξία κατά την ενοποίηση. Η 

υπεραξία κατά την ενοποίηση παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην τιμή κόστους μείον 

συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

Η καθαρή λογιστική αξία της υπεραξίας κατά την ενοποίηση εξετάζεται κάθε χρόνο και γίνεται πρόβλεψη 

για απομείωση της αξίας της σε περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία της είναι χαμηλότερη της καθαρής 

λογιστικής αξίας. Η απομείωση της αξίας χρεώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 
Υπεραξία: 

Η διαφορά μεταξύ δίκαιης αξίας των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, ένεκα 

εξαγοράς δραστηριοτήτων επιχείρησης, και της τιμής κτήσης, λογίζεται σαν υπεραξία και παρουσιάζεται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην τιμή κόστους μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

Η καθαρή λογιστική αξία της υπεραξίας εξετάζεται κάθε χρόνο και γίνεται πρόβλεψη για απομείωση της 

αξίας της σε περίπτωση που η ανακτήσιμη αξίας της είναι χαμηλότερη της καθαρής λογιστικής αξίας. Η 

απομείωση της αξίας χρεώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της ιθύνουσας. 
 
Εμπορική εύνοια (αέρας): 

Η εμπορική εύνοια αντιπροσωπεύει ποσά που καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες ή στους προηγούμενους 

θέσμιους ενοικιαστές καταστημάτων και παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην τιμή 

κόστους μείον συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

Η εμπορική εύνοια εξετάζεται κάθε χρόνο και γίνεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας της σε 

περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία της είναι χαμηλότερη της καθαρής λογιστικής αξίας. Η απομείωση της 

αξίας χρεώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της ιθύνουσας. 

 

Δανεισμός: 

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση των κόστων συναλλαγής. Ο 

δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των 

εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των κόστων συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζονται στην 

ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων κατά την διάρκεια του δανείου χρησιμοποιώντας την μέθοδο 

πραγματικού επιτοκίου.  

Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση εκτός εάν το συγκρότημα έχει δικαίωμα άνευ 

όρων να μεταφέρει την αποπληρωμή των υποχρεώσεων για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την 

ημερομηνία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης. 
 
Αναγνώριση εισοδημάτων: 

Το εισόδημα αποτελείται από τη δίκαιη αξία πώλησης για προϊόντα και υπηρεσίες μετά την αφαίρεση 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων. Τα έσοδα του συγκροτήματος  αναγνωρίζονται 

ως εξής: 

 

α) Πωλήσεις προϊόντων  

Οι πωλήσεις προϊόντων αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των προϊόντων 

έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν το συγκρότημα έχει πωλήσει ή παραδώσει τα 

προϊόντα στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα και η αποπληρωμή των σχετικών ποσών είναι 

εύλογα εξασφαλισμένη. 

 
β)  Εισοδήματα από ενοίκια  

Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου 

μίσθωσης. 
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2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 

Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια): 

 

γ)  Πιστωτικά μερίσματα 

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της εταιρείας να εισπράξει. 

 

δ)  Κυβερνητικές χορηγίες 

Οι κυβερνητικές χορηγίες που αφορούν συγκεκριμένα έξοδα αναγνωρίζονται, ως εισόδημα, την ίδια 

περίοδο που αναγνωρίζονται τα σχετικά έξοδα. Χορηγίες που αφορούν αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού 

αναγνωρίζονται ως εισόδημα ανάλογα με την απόσβεση των εν λόγω στοιχείων. 

 
ε)  Πιστωτικοί τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. 

 

στ)  Εισοδήματα από υπηρεσίες προσφερθείσες  

Το εισόδημα από προσφερθείσες υπηρεσίες αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων 

εσόδων ανάλογα με την ουσία των σχετικών συμφωνιών. 

 

Εκμισθώσεις: 

Τα ενοίκια για εκμισθώσεις εκμετάλλευσης χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων με βάση τα 

δεδουλευμένα έξοδα. 

 

Ωφελήματα υπαλλήλων: 

Η εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση 

τους μισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών 

(Ταμείο Προνοίας) τα περιουσιακά του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση 

επιτροπής. Το σχέδιο χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους υπαλλήλους και την εταιρεία. Οι 

συνεισφορές της εταιρείας αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος 

προσωπικού. Η εταιρεία δεν έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές. 

Προπληρωμένες συνεισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό που είναι εφικτή η 

επιστροφή μετρητών ή μείωση των μελλοντικών πληρωμών. 

 
Φορολογία:   

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 

περιόδους υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις 

φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπιστεί μέχρι 

την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, πάνω 

σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές καταστάσεις. Η αναβαλλόμενη 

φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί 

ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης και αναμένεται ότι θα 

ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις πραγματοποιηθούν ή όταν οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. 
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2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

 

Μερίσματα: 

Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στο έτος που εγκρίνονται από 

τους μετόχους. 

 

Κέρδος/ζημιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού: 

Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού λογίζεται σαν έσοδο ή 

έξοδο αντίστοιχα στο χρόνο που πραγματοποιείται η πώληση. Τυχόν πλεόνασμα ζημιάς σε περίπτωση 

πώλησης επανεκτιμημένων στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται πρώτα από το αποθεματικό επανεκτίμησης 

μέχρι το ποσό που έχει ήδη πιστωθεί. Περαιτέρω ζημιά λογίζεται σαν έξοδο στον χρόνο που 

πραγματοποιείται η πώληση. Σε περίπτωση πώλησης με κέρδος τα σχετιζόμενα ποσά που περιλαμβάνονται 

στο αποθεματικό επανεκτίμησης μεταφέρονται στο αποθεματικό αποτελεσμάτων. 

 

Ξένο συνάλλαγμα:      

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο 

οποίο λειτουργεί το συγκρότημα. 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημέρα της 

συναλλαγής. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από 

την μετάφραση χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που είναι σε ξένα νομίσματα, 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

Τέτοια υπόλοιπα μεταφράζονται στις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν στο τέλος του έτους. 

 
Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις:  

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική 

εμπειρία και σε άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα 

που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. Η εταιρεία κάνει υπολογισμούς και 

παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα 

πραγματικά αποτελέσματα. 

Οι υπολογισμοί και παραδοχές που έχει κάνει η εταιρεία δεν φαίνεται να προκαλέσουν ουσιώδεις 

αναπροσαρμογές στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο 

οικονομικό έτος.  

              

Λειτουργικοί τομείς: 

Λειτουργικοί τομείς αφορούν τομείς του Συγκροτήματος που δημιουργούν έσοδα και έξοδα, 

συμπεριλαμβανομένων και εσόδων και εξόδων τα οποία σχετίζονται με συναλλαγές μεταξύ τομέων του 

ιδίου Συγκροτήματος. Τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων παρακολουθούνται συστηματικά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την κατανομή πόρων και αξιολόγηση της απόδοσης τους.  

 

Συγκριτικά ποσά: 

Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην 

παρουσίαση του τρέχοντος έτους.                                                                               
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

 
Το συγκρότημα χωρίζεται σε τρείς βασικούς τομείς δραστηριότητας, στη βάση αναφοράς στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, ως εξής: 

 

α) Παραγωγή και πώληση γόνου 

β) Παραγωγή και πώληση ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας 

γ) Λιανική και χονδρική πώληση ψαριών 

 

Οι πωλήσεις καταμερίζονται μεταξύ Κύπρου και εξωτερικού ως ακολούθως: 

    

Συγκρότημα    

 2011  2010 

 €  € 

    

Εξαγωγές (πωλήσεις ιχθυοκαλλιέργειας) 688.253  479.309 

Εγχώριες: 

      Πωλήσεις ιχθυοκαλλιέργειας 

      Πωλήσεις γόνου 

      Λιανική και χονδρική πώληση ψαριών 

      Πωλήσεις σε άλλους τομείς 

 

5.972.027 

1.001.195 

8.281.162 

(491.806) 

  

4.997.657 

508.572 

7.691.539 

(366.693) 

 15.450.831  13.310.384 

    

 

Εταιρεία    

 2011  2010 

 €  € 

    

Εξαγωγές (πωλήσεις ιχθυοκαλλιέργειας) 531.733  479.309 

Εγχώριες: 

      Πωλήσεις ιχθυοκαλλιέργειας 

      Λιανική και χονδρική πώληση ψαριών 

 

5.997.188 

8.281.163 

  

4.997.657 

7.691.539 

 14.810.084  13.168.505 

    

Όλα τα στοιχεία ενεργητικού του συγκροτήματος βρίσκονται στην εγχώρια αγορά. Συναλλαγές μεταξύ των 

τομέων λειτουργίας γίνονται σε καθαρά εμπορική βάση. 
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια) 

 

Συγκρότημα 

           Παραραγωγή και πώληση γόνου   Παραγωγή και πώληση ψαριών   Λιανική και χονδρική πώληση 

                                                                                                                               ιχθυοκαλλιέργειας                              ψαριών                   Ολικό                  

  2011  2010  2011  2010  2011  2010  2011  2010 

  €  €  €  €  €  €  €  € 

                 

Πωλήσεις σε τρίτους  509.389  141.879  6.660.280  5.476.966  8.281.162  7.691.539  15.450.831  13.310.384 

 

Πωλήσεις σε άλλους τομείς 

  

491.806 

  

366.693 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

491.806 

  

366.693 

 

Μεικτό κέρδος 

  

375.671 

  

(41.530) 

  

2.814.643 

  

2.476.684 

  

2.466.713 

  

2.316.226 

  

5.657.027 

  

4.751.380 

 

Αποσβέσεις 

  

52.669 

  

109.592 

  

262.059 

  

255.999 

  

366.585 

  

392.268 

  

681.313 

  

757.859 

                 

                 

Λόγω του γεγονότος ότι τα έξοδα διοίκησης και πωλήσεων αφορούν όλους τους τομείς λειτουργίας χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος διαχωρισμός μεταξύ τους, θεωρήθηκε ότι η 

ανάλυση του μεικτού κέρδους, αντί του κέρδους από εργασίες, δίνει δικαιότερη και πιο αντιπροσωπευτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά τομέα λειτουργίας.  

 

Σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του συγκροτήματος χρησιμοποιούνται για όλους τους τομείς λειτουργίας χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος διαχωρισμός μεταξύ 

τους και έτσι δεν είναι εφικτό να δοθεί δίκαιη ανάλυση κατά τομέα λειτουργίας. 

 
 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες έτους 2011  2010 

 €  € 
    

Παραγωγή και πώληση γόνου 162.714  48.760 

Παραγωγή και πώληση ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας 195.609  256.708 

Λιανική και χονδρική πώληση ψαριών 292.731  170.470 
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια) 

 

Εταιρεία 

                                Παραγωγή και πώληση ψαριών   Λιανική και χονδρική πώληση 

                                                                                                  ιχθυοκαλλιέργειας                              ψαριών                                 Ολικό                                   

   2011  2010  2011  2010  2011  2010 

   €  €  €  €  €  € 

              

Πωλήσεις σε τρίτους   6.528.922  5.476.966  8.281.162  7.691.539  14.810.084  13.168.505 

 

Μεικτό κέρδος 

   

2.814.643 

  

2.476.684 

  

2.466.713 

  

2.316.226 

  

5.281.356 

  

4.792.910 

 

Αποσβέσεις 

   

262.059 

  

255.999 

  

366.585 

  

392.268 

  

628.644 

  

648.267 

              

              

Λόγω του γεγονότος ότι τα έξοδα διοίκησης και πωλήσεων αφορούν όλους τους τομείς λειτουργίας χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος διαχωρισμός μεταξύ 

τους, θεωρήθηκε ότι η ανάλυση του μεικτού κέρδους, αντί του κέρδους από εργασίες, δίνει δικαιότερη και πιο αντιπροσωπευτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων κατά τομέα λειτουργίας.  

 

Σημαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του συγκροτήματος χρησιμοποιούνται για όλους τους τομείς λειτουργίας χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος 

διαχωρισμός μεταξύ τους και έτσι δεν είναι εφικτό να δοθεί δίκαιη ανάλυση κατά τομέα λειτουργίας. 

 
 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες έτους 2011  2010 

 €  € 
    

Παραγωγή και πώληση ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας 195.609  256.708 

Λιανική και χονδρική πώληση ψαριών 292.731  170.470 
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4. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Συγκρότημα  2011  2010 

  €  € 

     

Εκπτώσεις  6.196  13.814 

Ενοίκια εισπρακτέα  28.598  32.408 

Προμήθειες  2.403  2.579 

Κυβερνητικές χορηγίες  95.696  64.693 

Εισόδημα από υπηρεσίες προσφερθείσες  39.582  40.667 

Κέρδος από ανατίμηση βιολογικών στοιχείων παγίου 

ενεργητικού 

  

- 

  

7.632 

Εισπράξεις διαγραφέντων χρεωστών  1.000  28.000 

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού 

  

5.879 

  

2.943 

Διάφορα  509  2.430 

  179.863  195.166 

     

Εταιρεία 

 

Εκπτώσεις  6.077  13.606 

Προμήθειες  2.403  2.579 

Διαχειριστικά δικαιώματα  16.151  6.151 

Ενοίκια εισπρακτέα  28.598  32.408 

Εισόδημα από υπηρεσίες προσφερθείσες  39.582  40.667 

Κυβερνητικές χορηγίες  95.696  59.255 

Εισπράξεις διαγραφέντων χρεωστών  1.000  - 

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού 

  

5.270 

  

- 

Διάφορα  509  2.430 

  195.286  157.096 

     
 

5. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Συγκρότημα  2011  2010 

  €  € 

     

Ζημιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού  -  4.611 

Ζημιά από ανατίμηση βιολογικών στοιχείων παγίου 

ενεργητικού 

  

82.084 

  

- 

Χρέωση για απομείωση στην αξία άυλων στοιχείων 

ενεργητικού 

  

132.866 

  

27.973 

  214.950  32.584 

Εταιρεία 

Ζημιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού  -  4.611 

Χρέωση για απομείωση στην αξία άυλων στοιχείων 

ενεργητικού 

  

132.866 

  

27.973 

Χρέωση για απομείωση στην αξία επενδύσεων σε θυγατρικές  -  6.066 

  132.866  38.650 
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6. ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Συγκρότημα  2011  2010 

  €  € 

Έσοδα χρηματοδότησης     

Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι  292  - 

Συναλλαγματικό κέρδος  24   

Τόκοι στα χρεωστικά υπόλοιπα συμβούλων  -  5.950 

Άλλοι πιστωτικοί τόκοι  -  1.244 

  316  7.194 

Έξοδα χρηματοδότησης     

Τόκοι και έξοδα τράπεζας  66.922  106.072 

Τόκοι δανείων  91.168  97.067 

Προμήθειες πιστωτικής κάρτας  16.679  16.590 

Πρόστιμα  1.468  11.199 

Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά   153  1.069 

  176.390  231.997 

Εταιρεία 

 

Έσοδα χρηματοδότησης     

Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι  292  - 

Τόκοι στα χρεωστικά υπόλοιπα συμβούλων  -  5.950 

Άλλοι πιστωτικοί τόκοι  -  1.244 

  292  7.194 

Έξοδα χρηματοδότησης     

Τόκοι και έξοδα τράπεζας  55.226  92.954 

Τόκοι δανείων  89.474  94.551 

Πρόστιμα και τόκοι φόρου εισοδήματος   1.181  6.587 

Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά   153  913 

  146.034  195.005 

7. ΚΕΡΔΟΣ  ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Το κέρδος  πριν τη φορολογία παρουσιάζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων μετά την χρέωση των 

πιο κάτω ποσών: 

  2011  2010 

Συγκρότημα  €  € 

Αμοιβή συμβούλων  17.120  20.360 

Μισθοί και ωφελήματα εκτελεστικών συμβούλων  274.736  232.325 

Μισθοί και ωφελήματα προσωπικού  2.431.968  2.256.079 

Ενοίκια πληρωτέα για εκμισθώσεις κτιρίων  235.704  245.964 

Διαγραφή κακών χρεωστών  46.703  13.765 

Ζημιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού  -  4.611 

Αμοιβή ελεγκτών:     

    Ετήσιος έλεγχος οικονομικών καταστάσεων  9.950  9.950 

    Μη ελεγκτικές υπηρεσίες  3.350  3.350 

Δικηγορικά  1.152  3.646 

Επαγγελματικά έξοδα  222.743  175.019 

Ζημιά από ανατίμηση βιολογικών στοιχείων  

πάγιου ενεργητικού 

  

82.084 

  

- 

Αποσβέσεις  681.313  757.859 

Τόκοι πληρωτέοι  132.646  187.687 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
7. ΚΕΡΔΟΣ  ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 

 

Εταιρεία  2011  2010 

  €  € 

 

Αμοιβή διοικητικών συμβούλων  17.120  20.360 

Μισθοί και ωφελήματα εκτελεστικών συμβούλων  253.447  213.537 

Μισθοί και ωφελήματα προσωπικού  2.238.427  2.104.912 

Ενοίκια πληρωτέα για εκμισθώσεις κτιρίων  206.943  220.335 

Δικηγορικά  1.152  2.086 

Αμοιβή ελεγκτών     

    Ετήσιος έλεγχος οικονομικών καταστάσεων  8.600  8.600 

    Μη ελεγκτικές υπηρεσίες  3.200  3.200 

Επαγγελματικά έξοδα  206.520  175.019 

Διαγραφή κακών χρεωστών  46.703  13.199 

Αποσβέσεις  628.644  648.267 

Τόκοι πληρωτέοι  119.993  168.472 

 

 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Συγκρότημα  2011  2010 

  €  € 

     

Μισθοί  2.357.420  2.159.685 

Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων  235.515  224.573 

Εισφορές στο ταμείο προνοίας  113.769  104.146 

  2.706.704  2.488.404 

Εταιρεία 

 

Μισθοί  2.167.517  2.013.511   

Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων  217.890  207.880   

Εισφορές στο ταμείο προνοίας  106.467  97.058   

  2.491.874  2.318.449   

 

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

  2011  2010 

Συγκρότημα  €  € 

     

Εταιρικός φόρος  115.399  29.755 

Έκτακτη αμυντική εισφορά  731  1.696 

Αναβαλλόμενη φορολογία  8.794  3.165 

  124.924  34.616 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 

 

Η συμφιλίωση μεταξύ εταιρικού φόρου και του λογιστικού κέρδους έχει ως ακολούθως:  

    

 2011  2010 

 €  € 

    

Λογιστικό κέρδος πριν τη φορολογία 696.462  292.014 

    

Φόρος με συντελεστή 10% 69.646  29.201 

Φορολογική επίδραση φορολογικής ζημιάς έτους προς μεταφορά -  6.450 

Φορολογικό αποτέλεσμα εξόδων που δεν εκπίπτουν    

για σκοπούς εταιρικού φόρου 1.197.473  1.198.643 

Φορολογικό αποτέλεσμα επιπρόσθετων εκπτώσεων (1.131.609)  (1.200.386) 

Φορολογική επίδραση ζημιάς από μεταφορά (27.875)  (4.153) 

10% επιπρόσθετη φορολογία 7.764  - 

Έκτακτη αμυντική εισφορά  731  1.696 

Αναβαλλόμενη φορολογία 8.794  3.165 

 124.924  34.616 

    

     

Εταιρεία  2011  2010 

  €  € 

     

Εταιρικός φόρος  115.399  29.755 

Έκτακτη αμυντική εισφορά  687  1.648 

Αναβαλλόμενη φορολογία  8.313  2.985 

  124.399  34.388 

 

Η συμφιλίωση μεταξύ εταιρικού φόρου και του λογιστικού κέρδους έχει ως ακολούθως:  

    

 2011  2010 

 €  € 

    

Λογιστικό κέρδος πριν τη φορολογία 499.133  348.475 

    

Φόρος με συντελεστή 10% 49.910  34.848 

Φορολογικό αποτέλεσμα εξόδων που δεν εκπίπτουν    

για σκοπούς εταιρικού φόρου 1.145.319  1.187.318 

Φορολογικό αποτέλεσμα επιπρόσθετων εκπτώσεων (1.087.594)  (1.188.258) 

Φορολογικό αποτέλεσμα ζημιάς από μεταφορά -  (4.153) 

10% επιπρόσθετη φορολογία 7.764  - 

Έκτακτη αμυντική εισφορά  687  1.648 

Αναβαλλόμενη φορολογία 8.313  2.985 

 124.399  34.388 

 

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%. Επιπρόσθετα, το 75% των μεικτών ενοικίων που εισπράττει η 

Εταιρεία υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

 

 

10. ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

    

Συγκρότημα 2011  2010 

 €  € 

    

Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 571.538  257.398 

 

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών του έτους 

 

15.437.822 

     

15.437.822 

    

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 3,70  1,67 

    

Πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 3,70  1,67 

 
Εταιρεία    

    

Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 374.704  314.087 

    

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών του έτους 15.437.822  15.437.822 

    

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 2,43  2,03 

    

Πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 2,43  2,03 



 

 38 

BLUE ISLAND PLC 

ΣΗΝΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011  
 

 

 

11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Συγκρότημα 
 

 

 

 Γη  

και  

κτίρια 

  Αγκ/βόλια 

κλουβιά και 

εγκ/σεις 

 Έπιπλα  

σκεύη και  

εξοπλισμός 

  

Ανακαινίσεις 

 κατ/μάτων 

 Βάρκες  

και  

οχήματα 

 Μηχανήματα 

και 

εργαλεία 

  

Στολές 

προσωπικού 

  

 

Ολικό 

  €   €  €  €  €  €  €  € 

Κόστος/Εκτίμηση                  

1 Ιανουαρίου 2011  4.839.745   2.173.923  1.743.131  590.611  1.266.869  1.837.884  60.212  12.512.375 

Προσθήκες  130.953   190.713  69.423  37.854  128.437  93.674  -  651.054 

Πωλήσεις και διαγραφές  -   -  (215)  -  (54.507)  (3.204)  -  (57.926) 

31 Δεκεμβρίου 2011  4.970.698   2.364.636  1.812.339  628.465  1.340.799  1.928.354  60.212  13.105.503 

                  

Αποσβέσεις                   

1 Ιανουαρίου 2011  414.175   1.258.046  1.464.674  376.400  573.659  1.060.031  50.976  5.197.961 

Πωλήσεις και διαγραφές  -   -  (42)  -  (51.438)  (3.204)  -  (54.684) 

Επιβάρυνση χρήσεως  150.687   174.407  56.463  23.064  129.420  141.373  5.899  681.313 

31 Δεκεμβρίου 2011  564.862   1.432.453  1.521.095  399.464  651.641  1.198.200  56.875  5.824.590 

                  

Καθαρή Λογιστική αξία                  

31 Δεκεμβρίου 2011  4.405.836   932.183  291.244  229.001  689.158  730.154  3.337  7.280.913 

31 Δεκεμβρίου 2010  4.425.570   915.877  278.457  214.211  693.210  777.853  9.236  7.314.414 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011  
 

11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (συνέχεια) 

 

Εταιρεία 
  Γη  

και  

κτίρια 

 Έπιπλα 

σκεύη και 

εξοπλισμός 

 Αγκ/βόλια 

κλουβιά και 

εγκ/σεις 

  

Ανακαινίσεις 

 κατ/μάτων 

 Βάρκες  

και  

οχήματα 

 Μηχανήματα 

και 

εργαλεία 

  

Στολές 

προσωπικού 

  

 

Ολικό 

  €  €  €  €  €  €  €  € 

Κόστος/Εκτίμηση                 

1 Ιανουαρίου 2011  4.371.695  903.523  2.149.838  468.958  1.213.937  1.839.617  60.196  11.007.764 

Προσθήκες  17.219  25.243  190.713  37.854  123.637  93.674  -  488.340 

Πωλήσεις και διαγραφές  -  (215)  -  -  (50.234)  (3.204)  -  (53.653) 

31 Δεκεμβρίου 2011  4.388.914  928.551  2.340.551  506.812  1.287.340  1.930.087  60.196  11.442.451 

                 

Αποσβέσεις                  

1 Ιανουαρίου 2011  267.550  801.166  1.185.902  353.552  527.721  1.060.540  50.977  4.247.408 

Πωλήσεις και διαγραφές  -  (42)  -  -  (47.166)  (3.204)  -  (50.412) 

Επιβάρυνση χρήσεως  124.965  30.921  174.407  23.064  128.015  141.373  5.899  628.644 

31 Δεκεμβρίου 2011  392.515  832.045  1.360.309  376.616  608.570  1.198.709  56.876  4.825.640 

                 

Καθαρή Λογιστική αξία                 

31 Δεκεμβρίου 2011  3.996.399  96.506  980.242  130.196  678.770  731.378  3.320  6.616.811 

31 Δεκεμβρίου 2010  4.104.145  102.357  963.936  115.406  686.216  779.077  9.219  6.760.356 

 
Η γη και το κτίριο παρουσιάζονται σε τιμή εκτίμησης ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού σε τιμή κόστους. 

 

Η γη στην περιοχή Τόχνης έχει επανεκτιμηθεί για τελευταία φορά από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές, τον Δεκέμβριο του 2009, για το ποσό των €623.960. 

Η επανεκτίμηση έγινε δια της μεθόδου της συγκριτικής εκτίμησης. 

Η αύξηση των €548.782 που προέκυψε από την επανεκτίμηση καθώς και η αναβαλλόμενη φορολογία ύψους €109.756, έχουν μεταφερθεί στο αποθεματικό επανεκτίμησης. 

Η αξία της γης ήταν €75.178. Δεν λογίζονται αποσβέσεις πάνω στην αξία γης. 

 

Το κτίριο στον Στρόβολο επανεκτιμήθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές για το ποσό των €2.440.000.  

Η επανεκτίμηση έγινε δια της μεθόδου κεφαλαιοποίησης του εισοδήματος. Η αύξηση των €171.980 που προέκυψε από την επανεκτίμηση καθώς και η αναβαλλόμενη  

φορολογία ύψους €34.396 έχουν μεταφερθεί στο αποθεματικό επανεκτίμησης. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

 
11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (συνέχεια) 

Αν τα στοιχεία τα οποία έχουν επανεκτιμηθεί προσδιορίζονταν με την αρχή του ιστορικού κόστους θα 

παρουσιάζονταν ως εξής: 

 

 2011  2010 

 €  € 

    

Κόστος 3.601.102  3.583.883 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (945.148)  (839.370) 

Καθαρή λογιστική αξία 2.655.954  2.744.513 

 

Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 

περιλαμβάνουν: 

 

 2011  2010 

 €  € 

    

Καθαρή λογιστική αξία 3.242  23.473 

Κέρδος/(ζημιά) από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 5.879  (1.668) 

Εισπράξεις από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 9.121  21.805 

 

 

12. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
 

Συγκρότημα 2011  2010 

 €  € 

    

Γεννήτορες - ενήλικες 180.406  323.463 

Γεννήτορες - ανήλικοι 105.952  39.979 

 286.358  363.442 

 

Συμφιλίωση του εμφανιζόμενου ποσού των βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού 

 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 363.442  355.810 

Αυξήσεις οφειλόμενες σε αγορές 5.000  - 

(Μείωση)/αύξηση έτους (82.084)  7.632 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 286.358  363.442 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 
13. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Συγκρότημα 
 

 

        

  

 

Υπεραξία 

στην 

ενοποίηση 

 Υπεραξία 

στους 

λογ/σμούς 

της 

ιθύνουσας 

  

 

Εμπορική 

εύνοια 

(αέρας) 

  

 

 

 

Ολικό 

 €  €  €  € 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2011 

       

Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου  206  1.069.513  108.959  1.178.678 

Προσθήκες -  -  5.000  5.000 

Απομείωση  -  (102.380)  (30.486)  (132.866) 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου  206  967.133  83.473  1.050.812 

        

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011        

Κόστος  206  1.206.269  146.212  1.352.687 

Συσσωρευμένη απομείωση -  (239.136)  (62.739)  (301.875) 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου  206  967.133  83.473  1.050.812 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Υπεραξία 

στην 

ενοποίηση 

 Υπεραξία 

στους 

λογ/σμούς 

της 

ιθύνουσας 

  

 

Εμπορική 

εύνοια 

(αέρας) 

  

 

 

 

Ολικό 

 €  €  €  € 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2010 

       

Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου  206  1.094.513  111.932  1.206.651 

Προσθήκες -  -  -  - 

Απομείωση -  (25.000)  (2.973)  (27.973) 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου  206  1.069.513  108.959  1.178.678 

        

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010        

Κόστος  206  1.206.269  141.212  1.347.687 

Συσσωρευμένη απομείωση -  (136.756)  (32.253)  (169.009) 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου  206  1.069.513  108.959  1.178.678 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 
13. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια) 
 

Εταιρεία 

     Εμπορική   

     εύνοια   

       Υπεραξία  (αέρας)  Ολικό 

   €  €  € 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2011 

       

Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου    1.069.513  108.959  1.178.472 

Προσθήκες   -  5.000  5.000 

Απομείωση   (102.380)  (30.486)  (132.866) 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου    967.133  83.473  1.050.606 

        

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011        

Κόστος    1.206.269  146.212  1.352.481 

Συσσωρευμένη απομείωση   (239.136)  (62.739)  (301.875) 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου    967.133  83.473  1.050.606 

        

 

Ολόκληρο το ποσό της υπεραξίας και της εμπορικής εύνοιας αφορά τα καταστήματα του συγκροτήματος 

τα οποία θεωρούνται ως ξεχωριστές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για σκοπούς υπολογισμού της 

αξίας λόγω χρήσης. 

 

Η ανακτήσιμη αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται βάση υπολογισμών της αξίας 

λόγω χρήσης. Αυτοί οι υπολογισμοί χρησιμοποιούν προβλέψεις ροής μετρητών βασισμένες σε 

χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που καλύπτουν περίοδο πέντε χρόνων και έχουν εγκριθεί από τη 

Διεύθυνση. Οι ροές μετρητών πέραν των πέντε χρόνων προεκτείνονται με τη χρήση του πιο κάτω 

υπολογιζόμενου ρυθμού ανάπτυξής. Ο ρυθμός ανάπτυξης δεν ξεπερνά το μακροπρόθεσμο μέσο ρυθμό 

ανάπτυξης της επιχείρησης στην οποία λειτουργεί η μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 

 

 

 

 

     Εμπορική   

     εύνοια   

       Υπεραξία  (αέρας)  Ολικό 

   €  €  € 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2010 

       

Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου    1.094.513  111.932  1.206.445 

Προσθήκες   -  -  - 

Απομείωση   (25.000)  (2.973)  (27.973) 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου    1.069.513  108.959  1.178.472 

        

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010        

Κόστος    1.206.269  141.212  1.347.481 

Συσσωρευμένη απομείωση   (136.756)  (32.253)  (169.009) 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου    1.069.513  108.959  1.178.472 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
13. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια) 

 

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης για τις μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών έχει ως εξής:  

 

 % 

  

Μεικτό περιθώριο κέρδους 30-40 

Ρυθμός ανάπτυξης 1 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,5 

 

Η διεύθυνση καθορίζει το προϋπολογισμένο μεικτό περιθώριο κέρδους βάση προηγούμενων επιδόσεων και 

των προσδοκιών για την ανάπτυξη της αγοράς. Ο μέσος σταθμικός ρυθμός ανάπτυξης που 

χρησιμοποιήθηκε κρίνεται λογικός. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε δεν περιλαμβάνει 

την επίδραση της φορολογίας και αντικατοπτρίζει συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με τη μονάδα 

δημιουργίας ταμειακών ροών.  
 
14. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

 

 Ονομαστική  Αριθμός   Κόστος επένδυσης 

Εταιρεία 

 
αξία 

€ 

 μετοχών  2011 

€ 

 2010 

€ 

        

Blue Island Fleet Ltd 1,71  1.000  -  - 

Blue Fisheries Ltd 1,71  1.145.540  871.456  871.456 

Nireas Trawlers Ltd 1,71  5.000  -  - 

     871.456  871.456 

        

Το εκδοθέν κεφάλαιο, το ποσοστό συμμετοχής, η χώρα σύστασης, η κύρια δραστηριότητα και το έτος 

ίδρυσης κάθε εταιρείας παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

 Εκδοθέν  Ποσοστό   Χώρα   Κύρια  Έτος 

Εταιρεία κεφάλαιο  συμμετοχής  σύστασης  δρασ/τητα  ίδρυσης 

 €         

Blue Island Fleet Ltd 1.000  100%  Κύπρος  Αδρανής  1999 

Blue Fisheries Ltd 1.145.540  100%  Κύπρος  Ιχθυογεννητικός  2001 

Nireas Trawlers Ltd 5.000  100%  Κύπρος  Αδρανής  2001 

 

15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Συγκρότημα 

 2011  2010 

 €  € 

    

Έτοιμα εισαγόμενα ψάρια 372.739  428.653 

Έτοιμα ψάρια ιδίας παραγωγής  5.793  27.473 

Ψάρια και ιχθύδια  ιχθυοκαλλιέργειας υπό ανάπτυξη 5.472.383  6.425.199 

Τροφές 385.296  257.183 

Άλλα  11.895  2.281 

 6.248.106  7.140.789 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχεια) 

 

Εταιρεία 

 
2011 

€ 

 2010 

€ 

    

Έτοιμα εισαγόμενα ψάρια 372.739  428.653 

Έτοιμα ψάρια ιδίας παραγωγής  5.793  27.473 

Ψάρια και ιχθύδια  ιχθυοκαλλιέργειας υπό ανάπτυξη 5.305.983  6.241.599 

Τροφές 342.889  230.865 

Διάφορα 8.495  - 

 6.035.899  6.928.590 

 

16. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
 

Συγκρότημα 

 
2011 

€ 

 2010 

€ 

    

Εμπορικά εισπρακτέα 1.249.706  1.065.843 

Προπληρωμές και αναβαλλόμενες δαπάνες 33.912  29.379 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 39.281  - 

Λογαριασμός συμβούλων και μετόχων (σημ.29 δ και ε) -  78.129 

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (σημ.29 γ) -  5.488 

Άλλα εισπρακτέα -  39.866 

Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17.631  202.220 

 1.340.530  1.420.925 

 

Εταιρεία 

    

Εμπορικά εισπρακτέα 1.249.706  1.065.574 

Προπληρωμές και αναβαλλόμενες δαπάνες 31.695  27.199 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 39.281  - 

Λογαριασμός συμβούλων και μετόχων (σημ.29 δ και ε) -  78.129 

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (σημ.29 γ) -  5.488 

Άλλα εισπρακτέα -  39.866 

Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας -  190.326 

 1.320.682  1.406.582 

 

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η 

ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία της οικονομικής θέσης. 

 

 

17. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
 

Εταιρεία 

 
2011 

€ 

 2010 

€ 

    

Blue Fisheries Ltd 199.921  360.772 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Συγκρότημα και εταιρεία 2011  2010 

 €  € 

Εγκεκριμένο:    

25.000.000 συνήθεις μετοχές €0,17 η κάθε μια 4.250.000  4.250.000 

    

Εκδοθέν και πλήρως πληρωμένο:    

15.437.822 συνήθεις μετοχές των €0,17 η κάθε μια 2.624.430  2.624.430 

    

 

19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

Συγκρότημα 2011  2010 

 €  € 

Αποθεματικό αποτελεσμάτων     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.358.224  1.305.833 

Μεταφορά αποσβεσθείσας διαφοράς κόστους και     

επανεκτίμησης κτιρίων  3.341  3.341 

Μερίσματα που πληρώθηκαν (308.756)  (142.319) 

Αμυντική εισφορά μετόχων οφειλόμενη επί της λογιζόμενης 

διανομής μερισμάτων 

 

- 

  

(66.029) 

Κέρδος 571.538  257.398 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.624.347  1.358.224 

    

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου  6.761.580  6.761.580 

    

    

Αποθεματικό επανεκτίμησης     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 899.851  903.192 

Επανεκτίμηση γης και κτιρίων -  - 

Μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων αποσβεσθείσας    

διαφοράς κόστους και επανεκτίμησης κτιρίων (3.341)  (3.341) 

Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων -  - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 896.510  899.851 

Σύνολο αποθεματικού 9.282.437  9.019.655 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (συνέχεια) 

 

Εταιρεία 

 
2011 

€ 

 2010 

€ 

Αποθεματικό αποτελεσμάτων     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.709.586  1.600.181 

Μεταφορά αποσβεσθείσας διαφοράς κόστους και     

επανεκτίμησης κτιρίων  3.341  3.341 

Μερίσματα που πληρώθηκαν (308.756)  (142.319) 

Αμυντική εισφορά μετόχων οφειλόμενη επί της λογιζόμενης 

διανομής μερισμάτων 

 

- 

  

(65.704) 

Κέρδος 374.704  314.087 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.778.875  1.709.586 

    

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου  6.761.580  6.761.580 

    

Αποθεματικό επανεκτίμησης     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 899.851  903.192 

Επανεκτίμηση γης και κτιρίων -  - 

Μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων αποσβεσθείσας    

διαφοράς κόστους και επανεκτίμησης κτιρίων (3.341)  (3.341) 

Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων -  - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 896.510  899.851 

Σύνολο αποθεματικού 9.436.965  9.371.017 

 
20. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
    

Συγκρότημα 2011  2010 

 €  € 

    

Τραπεζικά δάνεια 1.630.068  1.934.045 

Τραπεζικά παρατραβήγματα 396.793  1.037.422 

 2.026.861  2.971.467 

Αποπληρωτέα:     

               Εντός 1 έτους 807.737  1.448.220 

               Μεταξύ 2-5 έτη 959.810  1.523.247 

               Πέραν των 5 ετών 259.314  - 

 2.026.861  2.971.467 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
20. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Εταιρεία 2011  2010 

 €  € 

    

Τραπεζικά δάνεια 1.608.834  1.896.102 

Τραπεζικά παρατραβήγματα 291.919  850.085 

 1.900.753  2.746.187 

Αποπληρωτέα:     

               Εντός 1 έτους 684.497  1.242.517 

               Μεταξύ 2-5 έτη 956.942  1.503.670 

               Πέραν των 5 ετών 259.314  - 

 1.900.753  2.746.187 

 

Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως: 

 Κυμαινόμενες επιβαρύνσεις σε όλο το ενεργητικό της εταιρείας μέχρι €222.120 

 Σταθερή επιβάρυνση σε όλο το ενεργητικό της εταιρείας ύψους €85.430 

 Υποθήκες σε ακίνητη περιουσία της εταιρείας ύψους €2.339.261  

 Δέσμευση οχημάτων 

 Προσωπικές εξασφαλίσεις Διοικητικών Συμβούλων της εταιρείας 

 

Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία της οικονομικής θέσης ήταν ως εξής:   

 

 2011  2010 

 %  % 

    

Τραπεζικά παρατραβήγματα 7,25  6,75 

Τραπεζικά δάνεια 5,50  5,50 

 

 

21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Συγκρότημα 

 Διαφορά     

 μεταξύ     

 αποσβέσεων  Εκτίμηση   

 και εκπτώσεων  γης   

 φθοράς  και κτιρίων  Σύνολο 

                         €  €  € 
      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010  18.884  246.061  264.945 

Χρέωση/ (πίστωση):      

Λογαριασμός αποτελεσμάτων 3.165  -  3.165 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 22.049  246.061  268.110 

      

Χρέωση/ (πίστωση):      

Λογαριασμός αποτελεσμάτων 8.794  -  8.794 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 30.843  246.061  276.904 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

21. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 

Εταιρεία 

 Διαφορά     

 μεταξύ     

 αποσβέσεων  Εκτίμηση   

 και εκπτώσεων  γης   

 φθοράς  και κτιρίων  Σύνολο 

                         €  €  € 
      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010  17.535  246.061  263.596 

Χρέωση/ (πίστωση):      

Λογαριασμός αποτελεσμάτων 2.985  -  2.985 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 20.520  246.061  266.581 

      

Χρέωση/ (πίστωση):      

Λογαριασμός αποτελεσμάτων 8.313  -  8.313 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 28.833  246.061  274.894 

 

Το σύνολο των πιο πάνω αναβαλλόμενων υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη κατάσταση οικονομικής 

θέσης θα διακανονιστούν σε διάστημα πέραν των δώδεκα μηνών.  

 

 

22. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

    

Συγκρότημα 2011  2010 

 €  € 

    

Εμπορικοί πιστωτές 1.718.594  1.431.061 

Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες 10.935  25.593 

Οφειλόμενα έξοδα 295.879  230.308 

Αμυντική εισφορά πάνω σε λογιζόμενη διανομή πληρωτέα 81  66.110 

Αναβαλλόμενο εισόδημα (από κυβερνητικές χορηγίες) 871.111  966.807 

Άλλοι πιστωτές 363  - 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 66.853  - 

 2.963.816  2.719.879 

 

 

Εταιρεία    

    

    

Εμπορικοί πιστωτές 1.548.731  1.394.692 

Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες 10.935  25.593 

Οφειλόμενα έξοδα 281.476  220.236 

Αμυντική εισφορά πάνω σε λογιζόμενη διανομή πληρωτέα 81  65.785 

Αναβαλλόμενο εισόδημα (από κυβερνητικές χορηγίες) 871.111  966.807 

Άλλοι πιστωτές 363  - 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 66.853  - 

 2.779.550  2.673.113 

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός του έτους είναι περίπου η ίδια με 

τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία της οικονομικής θέσης 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

23. ΦΟΡΟΣ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΣ)/ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ 

    

    

Συγκρότημα 2011  2010 

 €  € 

    

Εταιρικός φόρος (49.166)  (134.566) 

Έκτακτη αμυντική εισφορά 926  4.501 

 (48.240)  (130.065) 

 

Εταιρεία    

    

Εταιρικός φόρος (49.166)  (134.566) 

Έκτακτη αμυντική εισφορά 663  4.190 

 (48.503)  (130.376) 

 

24. ΚΑΘΑΡΗ ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ/(ΓΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

    

Συγκρότημα 2011  2010 

 €  € 

    

Καθαρό κέρδος πριν τη φορολογία 696.462  292.014 

Αναπροσαρμογή για:    

Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού  681.313  757.859 

Ζημιά/(κέρδος) από ανατίμηση βιολογικών στοιχείων 

πάγιου ενεργητικού 

 

82.084 

  

(7.632) 

Απομείωση υπεραξίας 132.866  27.973 

Τόκους εισπρακτέους (292)  (7.194) 

Τόκους πληρωτέους 132.646  187.687 

(Κέρδος)/ζημιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (5.879)  1.669 

Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 1.719.200  1.252.376 

    

Μείωση/(αύξηση) στα αποθέματα 892.683  (82.279) 

Μείωση/(αύξηση) στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 80.395  (123.212) 

Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 243.937  305.453 

 2.936.215  1.352.338 

    

Πληρωμή φόρων (34.305)  (30.000) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 292  7.194 

Πληρωμή τόκων (132.646)  (187.687) 

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες 2.769.556  1.141.845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50 

BLUE ISLAND PLC 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 

24. ΚΑΘΑΡΗ ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ/(ΓΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια) 

 

 

Εταιρεία 2011  2010 

 €  € 

    

Καθαρό κέρδος πριν τη φορολογία 499.103  348.475 

Αναπροσαρμογή για:    

Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού  628.644  648.267 

Τόκους εισπρακτέους (292)  (7.194) 

Τόκους πληρωτέους 119.993  168.472 

Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε  

θυγατρικές εταιρείες   

 

- 

  

6.066 

Χρέωση για απομείωση στην αξία των άυλων στοιχείων ενεργητικού 132.866  27.973 

(Κέρδος)/ζημιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (5.270)  4.611 

Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 1.375.044  1.196.670 

    

Μείωση/(αύξηση) στα αποθέματα 892.691  (93.698) 

(Αύξηση)/μείωση στα ποσά που οφείλονται από εξαρτημένες     

εταιρείες 160.851  (38.471) 

(Αύξηση)/μείωση στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 85.900  (142.446) 

Αύξηση/(μείωση) στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 106.437  335.474 

 2.620.923  1.257.529 

    

Πληρωμή φόρων (34.213)  (30.000) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 292  7.194 

Πληρωμή τόκων (119.993)  (168.472) 

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες 2.467.009  1.066.251 

 

 

25. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΑΞΙΕΣ 
 

Συγκρότημα 2011  2010 

 €  € 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (982.194)  (1.350.287) 

Καθαρή ροή για το έτος 1.504.890  368.093 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 522.696  (982.194) 

 

Τα  μετρητά και οι ταυτόσημες αξίες αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής 

θέσης 

 

Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 919.489  55.228  

Τραπεζικό παρατράβηγμα (396.793)  (1.037.422)  

 522.696  (982.194)  
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 
25. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΑΞΙΕΣ (συνέχεια) 

 
Εταιρεία 

 2011  2010 

 €  € 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (805.361)  (1.154.794) 

Καθαρή ροή για το έτος 1.386.156  349.433 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 580.795  (805.361) 

 

Τα  μετρητά και οι ταυτόσημες αξίες αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής 

θέσης 

 

Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 872.714  44.724  

Τραπεζικό παρατράβηγμα (291.919)  (850.085)  

 580.795  (805.361)  

 

26. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του συγκροτήματος είναι, τα εμπορικά και άλλα 

εισπρακτέα και τα μετρητά στην τράπεζα. Οι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του συγκροτήματος 

είναι οι εμπορικοί και άλλοι πιστωτές και οι τραπεζικές διευκολύνσεις και δάνεια. Το συγκρότημα 

εκτίθεται στους ακόλουθους κυνδύνους από τα χρηματοοικονομικά του στοιχεία: 

  

Πιστωτικός κίνδυνος   

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Το 

συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες με 

κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των 

εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή 

πιστωτική αξιοπιστία και το συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε 

πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

Το συγκρότημα έχει προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου Φάκτορς για την 

ασφάλιση τoυ μεγαλύτερου του πιστωτή. Η σύναψη ενός τέτοιου συμβολαίου ασφάλισης κρίνεται ως η 

καταλληλότερη μέθοδος αντιστάθμισης του πιστωτικού κινδύνου ιδιαίτερα για πελάτες στους οποίους 

παρέχεται υψηλό πιστωτικό όριο. Αναφέρεται ότι η ασφάλεια καλύπτει τον πελάτη μέχρι του ποσού των 

€150.000. 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση 

στο πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία των οικονομικών 

καταστάσεων ήταν: 

 

Συγκρότημα  2011  2010 

  €  € 

     

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  1.388.770  1.550.990 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  919.489  55.228 

  2.308.259  1.606.218 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

26. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 

Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)  

 

Εταιρεία  2011  2010 

  €  € 

     

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  1.369.185  1.536.958 

Ποσά οφειλόμενα από εξαρτημένες  199.921  360.772 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  872.714  44.724 

  2.441.820  1.942.454 

  

Οι πιο πάνω εμπορικοί χρεώστες είναι μετά την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. 

 

Η ηλικία των υπολοίπων των εμπορικών χρεωστών παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

 

Συγκρότημα  2011  2010 

  €  € 

     

0 έως 90 μέρες  791.249  1.021.894 

91 έως 180 μέρες  129.688  43.949 

Περισσότερες από 180 μέρες  328.769  - 

  1.249.706  1.065.843 

 

Εταιρεία     

     

     

0 έως 90 μέρες  791.249  1.021.625 

91 έως 180 μέρες  129.688  43.949 

Περισσότερες από 180 μέρες  328.769  - 

  1.249.706  1.065.574 

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Συγκρότημα  2011  2010 

  €  € 

     

Αρχικό υπόλοιπο  671.708  686.510 

Πρόβλεψη έτους  10.300  13.198 

Εισπράξεις από διαγραφέντες χρεώστες  (1.000)  (28.000) 

Διαγραφή  (92.964)  - 

  588.044  671.708 

 

Εταιρεία     

     

     

Αρχικό υπόλοιπο  313.942  300.744 

Πρόβλεψη έτους  10.300  13.198 

Εισπράξεις διαγραφέντων χρεωστών  (1.000)  - 

Διαγραφή  (92.964)  - 

  230.278  313.942 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

26. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 

Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
Το συγκρότημα εκτιμά ότι η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων χρεωστών δεν διαφέρει σημαντικά από 

την αξία αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς η μέση περίοδος αποπληρωμής των εμπορικών 

και άλλων χρεωστών είναι λιγότερη από 6 μήνες. 

 
Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας 

αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και  ροή μετρητών από εργασίες του συγκροτήματος είναι 

ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το συγκρότημα δεν έχει σημαντικά 

περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Το συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με 

το βραχυπρόθεσμο δανεισμό του. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το συγκρότημα σε κίνδυνο 

επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το συγκρότημα σε 

κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την δίκαιη αξία. Η διεύθυνση του συγκροτήματος παρακολουθεί τις 

διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 

Το συγκρότημα διατηρεί το σύνολο του δανεισμού και των καταθέσεων του στην Κύπρο.  

 

Τα επιτόκια και οι όροι αποπληρωμής των δανείων και των τραπεζικών διευκολύνσεων αναφέρονται στην 

σημείωση 20. 

 

Πιθανή αύξηση των επιτοκίων κατά 1% σε σχέση με τα μεσοσταθμικά επιτόκια του έτους  θα μείωνε το 

κέρδος του έτους. Για τους σκοπούς της πιο κάτω ανάλυσης υποθέτουμε ότι όλες οι άλλες παραμέτροι 

παραμένουν σταθερές: 

 

Συγκρότημα  2011  2010 

  €  € 

     

Μακροπρόθεσμα δάνεια  (12.191)  (15.792) 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  (8.077)  (4.105) 

Τραπεζικά παρατραβήγματα  (3.968)  (12.549) 

  (24.236)  (32.446) 

 

Εταιρεία     

     

Μακροπρόθεσμα δάνεια  (12.163)  (15.547) 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  (6.845)  (3.891) 

Τραπεζικά παρατραβήγματα  (2.919)  (10.633) 

  (21.927)  (30.071) 

 

Πιθανή μείωση των επιτοκίων κατά το ίδιο ποσό θα είχε ισόποσα αλλά αντίθετα αποτελέσματα στο κέρδος 

του έτους. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

26. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος   

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές 

συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό 

από το νόμισμα λειτουργίας του συγκροτήματος. Το συγκρότημα υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο 

που προκύπτει από συναλλαγές και υπόλοιπα σε Δολάρια Η.Π.Α. Η διεύθυνση του συγκροτήματος 

παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή  βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 

Το συγκρότημα δεν κατέχει οποιαδήποτε σημαντικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Οι συναλλαγές της εταιρείας με πελάτες και συνεργάτες του εξωτερικού 

γίνονται κυρίως σε Ευρώ. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά 

ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε 

εξασφαλισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 

Τα δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγματα του συγκροτήματος και της εταιρείας παρουσιάζονται στην 

σημείωση 20. 

Τα πιο κάτω ποσά αφορούν τις ταμειακές εκροές που προβλέπονται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: 

 

Συγκρότημα 
 

Κίνδυνος 

ρευστότητας 

 

Υπόλοιπο 

€ 

 Μέσα σε 

6 μήνες 

€ 

 6 – 12 

μήνες 

€ 

 1 – 2 

έτη 

€ 

 2 – 5  

έτη 

€ 

 Περισσότερο 

από 5 έτη 

€ 

31 Δεκεμβρίου 2011            

Δάνεια τραπεζών 1.630.068  205.472  205.472  348.931  610.879  259.314 

Μίσθωση 

εκμετάλλευσης 

 

796.620 

  

109.531 

  

109.531 

  

78.647 

  

87.138 

  

411.773 

Εμπορικοί και άλλοι 

πιστωτές 

 

2.092.705 

  

2.092.705 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

Τραπεζικά 

παρατραβήγματα 

 

396.793 

  

- 

  

396.793 

  

- 

  

- 

  

- 

            

Συγκρότημα 
 

Κίνδυνος 

ρευστότητας 

 

Υπόλοιπο 

€ 

 Μέσα σε 

6 μήνες 

€ 

 6 – 12 

μήνες 

€ 

 1 – 2 

έτη 

€ 

 2 – 5 

 έτη 

€ 

 Περισσότερο 

από 5 έτη 

€ 

31 Δεκεμβρίου 2010            

Δάνεια τραπεζών 1.934.045  205.399  205.399  410.798  1.112.449  - 

Μίσθωση 

εκμετάλλευσης 

 

840.492 

  

103.747 

  

103.747 

  

207.494 

  

120.739 

  

304.765 

Εμπορικοί και άλλοι 

πιστωτές 

 

1.753.072 

  

1.753.072 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

Τραπεζικά 

παρατραβήγματα 

 

1.037.422 

  

- 

  

1.037.422 

  

- 

  

- 

  

- 

Εκροές μετρητών που προκύπτουν από συμβατική υποχρέωση 

Εκροές μετρητών που προκύπτουν από συμβατική υποχρέωση 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

26. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 

Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 

 

 Εταιρεία 
 

Κίνδυνος 

ρευστότητας 

 

Υπόλοιπο 

€ 

 Μέσα σε 

6 μήνες 

€ 

 6 – 12 

μήνες 

€ 

 1 – 2 

έτη 

€ 

 2 – 5  

έτη 

€ 

 Περισσότερο 

από 5 έτη 

€ 

31 Δεκεμβρίου 2011            

Δάνεια τραπεζών 1.608.834  196.289  196.289  346.063  610.879  259.314 

Μίσθωση 

εκμετάλλευσης 

 

210.571 

  

95.008 

  

95.008 

  

20.555 

  

- 

  

- 

Εμπορικοί και άλλοι 

πιστωτές 

 

1.908.439 

  

1.908.439 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

Τραπεζικά 

παρατραβήγματα 

 

291.919 

  

- 

  

291.919 

  

- 

  

- 

  

- 

            

 
 

Κίνδυνος 

ρευστότητας 

 

Υπόλοιπο 

€ 

 Μέσα σε 

6 μήνες 

€ 

 6 – 12 

μήνες 

€ 

 1 – 2 

έτη 

€ 

 2 – 5  

έτη 

€ 

 Περισσότερο 

από 5 έτη 

€ 

31 Δεκεμβρίου 2010            

Δάνεια τραπεζών 1.896.102  196.216  196.216  392.432  1.111.238  - 

Μίσθωση 

εκμετάλλευσης 

 

225.398 

  

89.224 

  

89.224 

  

42.395 

  

4.555 

  

- 

Εμπορικοί και άλλοι 

πιστωτές 

 

1.706.306 

  

1.706.306 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

Τραπεζικά 

παρατραβήγματα 

 

850.085 

  

- 

  

850.085 

  

- 

  

- 

  

- 

            

 

Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 

Η διεύθυνση του συγκροτήματος έχει ως αρχή τη διατήρηση μιας ισχυρής κεφαλαιουχικής βάσης για την 

υποστήριξη της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης τόσο των επενδυτών όσο και των πιστωτών αλλά και του 

συνόλου της αγοράς. Η διεύθυνση παρακολουθεί στενά την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Λειτουργικός κίνδυνος 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και 

ελέγχων του συγκροτήματος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές 

καταστροφές ή/και κακόβουλες ενέργειες ή/και ασθενειών των ψαριών. Τα συστήματα του συγκροτήματος 

ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσης. 

 

Κίνδυνος συμμόρφωσης  

Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από 

προστίματα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της 

Κύπρου και της Ευρωπαικής Ένωσης. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας 

που ασκείται από το λειτουργό συμμόρφωσης αλλά και μέσω των ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει 

το συγκρότημα. 

 

 

 

 

Εκροές μετρητών που προκύπτουν από συμβατική υποχρέωση 

Εκροές μετρητών που προκύπτουν από συμβατική υποχρέωση 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

26. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 

Νομικός κίνδυνος  

Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής λειτουργιών του συγκροτήματος ή 

οποιασδήποτε άλλης αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης 

νομικών συμβάσεων και κατά συνέπεια νομικών αγωγών. Ο κίνδυνος περιορίζεται μέσω των συμβολαίων 

που χρησιμοποιεί το συγκρότημα για να εκτελεί τις εργασίες του. 

 

Κίνδυνος απώλειας φήμης 

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από αρνητική δημοσιότητα όσον αφορά τις εργασίες του συγκροτήματος, που 

είτε αληθινή είτε ψευδής, μπορεί να προκαλέσει μείωση της πελατειακής βάσης της, μείωση εισοδημάτων 

και νομικές αγωγές εναντίον του συγκροτήματος. Το συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 

 

Άλλοι κίνδυνοι 

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε 

μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες του συγκροτήματος. Έννοιες όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και η 

εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προιόντος είναι άμεσα συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της 

κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται 

να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα το συγκρότημα. 

 

Εκτίμηση δίκαιων αξιών      

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο, 

βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Η 

χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του 

συγκροτήματος είναι η τρέχουσα τιμή ζήτησης. 

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές καθορίζεται 

χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αποτίμησης αξιών. Το συγκρότημα χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους 

όπως μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κάνει παραδοχές με βάση τις συνθήκες της αγοράς 

κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Η ονομαστική αξία μείον υπολογιζόμενες πιστωτικές προσαρμογές για χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις με λήξη εντός ενός έτους θεωρείται ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.   

 

 

27. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις είναι πληρωτέες ως ακολούθως: 

 

Συγκρότημα 2011  2010 

 €  € 

    

Εντός ενός έτους 219.062  207.494 

Μεταξύ δύο και πέντε ετών 165.785  163.134 

Πέραν των πέντε ετών 411.773  469.864 

  

Εταιρεία 

 

Εντός ενός έτους 190.016  178.448 

Μεταξύ δύο και πέντε ετών 20.555  46.950 

Πέραν των πέντε ετών -  - 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 

27. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 

Οι πιο πάνω ανειλημμένες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις οικονομικές καταστάσεις 

αντιπροσωπεύουν μελλοντικές πληρωμές ενοικίων σύμφωνα με τα ενοικιαστήρια συμβόλαια των 

υποστατικών της εταιρείας. 

Η εταιρεία δεν έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις σε σχέση με την απόκτηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 

 

28. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Εγγυητική επιστολή, ύψους €196.489, ως εξασφάλιση για τις τραπεζικές διευκολύνσεις της θυγατρικής 

εταιρείας Blue Fisheries Ltd. Διάφορες άλλες τραπεζικές εγγυήσεις, μικρής αξίας, συνολικού ύψους 

€25.638. 

 

29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 

 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 

 

(α)Πωλήσεις/ υπηρεσίες   2011  2010 

   €  € 

      

Θυγατρικές εταιρείες:      

Blue Fisheries Ltd: Πωλήσεις  17.844  613 

 Διοικητικά δικαιώματα  16.151  6.151 

   33.995  6.764 

      

Συγγενικές εταιρείες:      

Medfish Ltd Υπηρεσίες συσκευαστηρίου  39.582  52.367 

      

Οι πιο πάνω συναλλαγές έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 

 

 (β) Αγορές/ υπηρεσίες/ ενοικιάσεις  

   2011  2010 

   €  € 

      

Θυγατρικές εταιρείες:      

Blue Fisheries Ltd Αγορές  501.065  374.693 

 

Συγγενικές εταιρείες:      

ΚΕΔΕ Λτδ Συμβουλευτικές υπηρεσίες  140.087  104.213 

Medfish Ltd Αγορές  56.686  74.227 

   196.773  178.440 

 

Οι πιο πάνω συναλλαγές έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 

 

(γ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους 

  2011  2010 

  €  € 

Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες:     

Blue Fisheries Ltd  199.921  360.772 

     

 



 

 58 

BLUE ISLAND PLC 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

 
29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 

 

 (γ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους (συνέχεια) 

  2011  2010 

  €  € 

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες:     

ΚΕΔΕ Λτδ  -  5.488 

 

 

 
Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες: 

Medfish Ltd  10.935  25.593 

 
(δ) Αμοιβή συμβούλων 

 

Η συνολική αμοιβή Συμβούλων ήταν ως εξής: 

 

  2011  2010 

  €  € 

     

Δικαιώματα  17.120  20.360 

Απολαβές και ωφελήματα εκτελεστικών συμβούλων  274.736  237.858 

  291.856  259.112 

 

Οι απολαβές των εκτελεστικών συμβούλων είναι με βάση συμβάσεις εργοδότησης. Οι συμβάσεις αυτές 

είναι συνήθως για έξι έτη και γενικά προνοούν αύξηση των απολαβών των συμβούλων κατά 5% ετησίως,  

πλέον 2% - 4% επί των καθαρών λογιστικών κερδών του έτους. 

 

(ε) Τρεχούμενοι λογαριασμοί συμβούλων  

  2011  2010 

  €  € 

     

Στην αρχή του έτους  78.129  78.112 

Καθαρή κίνηση λογαριασμού  (78.129)  17 

Στο τέλος του έτους   -  78.129 

 

Οι οφειλές από συμβούλους φέρουν τόκο 6,50% και είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση. 

 

30. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούντο από την εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους ήταν 

119 (2010:102) 

 

31. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας της κατάστασης οικονομικής θέσης  

που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.  

 
 

 


