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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Blue Island Plc  (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή του
μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (που
μαζί αναφέρονται ως (το 'Συγκρότημα') για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΚΑΙ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος που συνέχισαν να είναι οι ίδιες με το προηγούμενο έτος
είναι η ιχθυοκαλλιέργεια, λιανική και χονδρική πώληση ψαριών. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
παρουσιάζονται στη σελίδα 16 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Το κέρδος για το έτος που
αναλογεί στους ιδιοκτήτες ανέρχεται σε €907.552  (2015: €518.813).

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις είναι
ικανοποιητική. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 παρουσιάζουν
αύξηση 7,2%  σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (2016: €19.336.572 / 2015: €18.037.054).  

ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Το κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος πριν την φορολογία παρουσιάζεται αυξημένο σε σύγκριση με
την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή από €522.805 σε €1.023.827 λόγω αύξησης των πωλήσεων και για το
γεγονός ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς επιβαρύνθηκαν με τις ζημιές τις
οποίες υπέστη το ιχθυοτροφείο τον Ιανουάριο του 2015,  στις πλωτές του εγκαταστάσεις και στον
ιχθυοπληθυσμό του της τάξης των €595.792,  λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα πωλήσεων και διανομής ως ποσοστό επί των πωλήσεων, μειώθηκαν σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά από 31% σε 30%.

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης μειώθηκαν 13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά λόγω
της μείωσης του δανεισμού του Συγκροτήματος. 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Η κατάσταση ρευστότητας του Συγκροτήματος βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και το συγκρότημα
ανταποκρίνεται όπως πάντοτε άμεσα στις υποχρεώσεις του διατηρώντας την υψηλού βαθμού
φερεγγυότητας την οποία απολαμβάνει.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις που αφορούσαν στους τομείς της
ιχθυοκαλλιέργειας, της παραγωγής γόνου και της μεταποίησης οι οποίες ανήλθαν στις                                 
€935.000 (2015: €544.000).  Η καθαρή θέση του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει αυξηθεί
κατά €650.616 αυξάνοντας την στο ποσό των €13.544.286 σε σύγκριση με €12.893.670 που ήταν το
2015. Η αξία αυτή επιμεριζόμενη στο σύνολο των μετοχών παρουσιάζει εσωτερική αξία ανά μετοχή
€0,877.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Στις 11 Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους
€247.005 (2015: €370.508).

Επιπρόσθετα, στις 13 Φεβρουαρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πληρωμή ενδιάμεσου
προμερίσματος ύψους €185.253.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και οι ενέργειες που
λαμβάνει για διαχείρισή τους, αναφέρονται στη σημείωση 28 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κίνδυνο ρευστότητας από
τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. 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 εύλογη αξία. Η διεύθυνση του
Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη
ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.

Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από εμπορικές απαιτήσεις: Η διαχείριση αυτού του κινδύνου γίνεται
με βάση τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο που
προκύπτει από τους πελάτες. Προσδιορίζονται πιστωτικά όρια για κάθε πελάτη με βάση εσωτερική
βαθμολογία. Η πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη αξιολογείται και ανείσπρακτα υπόλοιπα πελατών
παρακολουθούνται συστηματικά. Το Συγκρότημα δεν λαμβάνει εξασφαλίσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

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 ζημίων. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημίων όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος για
το προβλεπτό μέλλον.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Κατά το έτος 2016 το Συγκρότημα λειτούργησε με δέκα καταστήματα στην επαρχία Λευκωσίας, έξι στην
επαρχία Λεμεσού, τέσσερα στην επαρχία Λάρνακας, ένα στην ελεύθερη Αμμόχωστο και ένα στην
επαρχία Πάφου. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στην σελίδα 1.
σελίδα 1.  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας οι κ.κ. Ιωσήφ Κορέλλης και Αντωνάκης
Ανδρονίκου αποχωρούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτουν όμως τον εαυτό τους για επανεκλογή. .

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

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

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. 

Παρ. (ε) Πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη.Τα πρόσωπα τα οποία
κατείχαν άμεσα ή έμμεσα σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και στις 19 Απριλίου 2017 (5  ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα:  

31/12/2016 19/4/2017

% %

Σταύρος Κρεμμός (α) 29,34 29,34

Γεώργιος Ζαλούμης (β) 20,01 20,01

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

Παρ. (ε) Πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη (συνέχεια). 
(α) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των παιδιών του Ιωάννη Κρεμμού (1,68%) και Μαρίας
Κρεμμού (1%) καθώς και της εταιρείας Κίνηση Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Λτδ (3,48%).

(β) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή του υιού του Κωνσταντίνου Ζαλούμη (1,31%) και της συζύγου
του Νόρας Οικονομίδου Ζαλούμη (2,05%).

(γ) Περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή των εταιρειών Suphire (Venture Capital Ltd (2,65%), Suphire
Holdings Public Ltd (0,11%) και Anteva Secretarial Services Ltd (0,002%) και Ιωάννης Ανδρονίκου
(0,002%).  

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 7 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής και
εποπτεία  της υλοποίησης της ανάπτυξης της Εταιρείας. Η σύνθεση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου παρουσιάζεται στη  σελίδα 6.

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 21016 και στις 19 Απριλίου 2017 (5 μέρες
πριν από  την ημερομηνία  έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν
τα ακόλουθα:

31/12/2016 19/4/2017
% %

Σταύρος Κρεμμός (α) 26,79 26,79
Ιωάννης Κρεμμός (υιός) (β 2,55 2,55
Γιώργος Ζαλούμης (γ) 20,01 20,01
Γιάννος Οικονομίδης (δ) 1,45 1,45
Ιωσήφ Κορέλλης 0,1 0,1
Αντωνάκης Ανδρονίκου (ε) 27,2 27,2



BLUE ISLAND PLC

EK@EXH AIAXEIPIIHI (ouvtXaa,)

(o) flepr].crppcrver rqv 6ppeorl oupperopl tqg r6pr1q rou Mnpioq Kpeppori (l%) rcuOcirq Ko1 rnq etorpeicrg
Kivrloq Eto.rpeiu Aroirq oq q Emletprl oecov t\r6 (2,6 lo/o).

(B) tleprlapBriver tqv sppeorl ouppetopl t1g starpsiaq Knqoq Erarpeia Aro(rqoqq Enrlsrprloerov Ar5
(0,87%).

(y) IeprlopBovet tqv dppeoq ouppetog rou uror5 tou Kovotovtivou Zo)"oripq (1,31%) rcnr tr1q ou(uyou
tou N6puq Orrcovopi8ou ZaLofprl (2,05).

(5) Ilepr),crpB&ver tqv 6ppeoq ouppetopj rqq ou(riyou tou Kuprur(q Tlonuvuotuoiou (0,4002) rccrt tqq
prqtdpug tou E)"6vr1q Orrovopi6ou (0,04%).

(e) Ilepr).nppdvet u1v 6ppeon ouppetopl trov stcnperrirv Suphire Securities & Financial Services Ltd
(24,43%), Suphire (Venture Capital) Ltd (2,65oh), Suphire Holdings Public Ltd (0,11%), Anteva
Secretarial services Ltd (0,002yo) rcar Iorriwqq AvSpovirou (0,002%).

TEIONOTA META THN TIEPIOAO ANAOOPAE

Aev unrlp(uv orlpuvtrrd yeyov6ro peta tqv nepioSo crvcr<popdq ?rou vo 61ouv o16o11 pr tr-lv rcutov6r1or1

rc)v c oTrolq p6vo:v orrovo prrcirv rcutuotdoeorv.

EYNA AAIEX ME XYIIENIKA MEPH

fvorotonotorivtut ou1 oqpeiooq 27 tl-cv evonorlp6vorv otrcovoptrcrbv rutootuoerov.

ANEEAPTHTOI EAEIKTEE

Or ove(dptrltor el.eyrctfg r1q Etcnpeiug, KPMG Limited, er6r1).oroav ezn0uptu vo, e(uro).ou0(oouv vu
npoogepouv ng urqpeoieg rouq. Yrl<propcr Trou vo, e(ouoroSotei to Arorrcltrr6 luppori),to vo rccr0opiocr

tqv oporprl touq 0o ratare0ei oqv Erlorcr fwrrr'1 Iuv6)"euo1.

IupBou),iou,

.oui;o'o lsl.Rl'lD PLc

Aeuro:o[c, 26 Anpt]"iov 2017

fpopput6crg















16
BLUE ISLAND PLC

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

2016 2015
Σημ. € €

Εισοδήματα 5 19.336.572 18.037.054
Κόστος πωλήσεων (13.501.352) (11.637.920)
Μικτό κέρδος 5.835.220 6.399.134

Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα 7 - (595.792)
Μεταβολή στην αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 982.038 372.852
Άλλα εισοδήματα από εργασίες 6 212.049 195.642
Έξοδα διανομής και πωλήσεων (4.335.855) (4.319.693)
Έξοδα διοίκησης (1.570.686) (1.428.835)
Άλλα έξοδα για εργασίες 8 (20.000) (10.000)
Κέρδος από εργασίες 1.102.766 613.308

Έσοδα χρηματοδότησης 107 1.507
Έξοδα χρηματοδότησης (79.046) (92.010)
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 11 (78.939) (90.503)

Κέρδος πριν από τη φορολογία 1.023.827 522.805
Φορολογία 12 (116.275) (3.992)
Κέρδος έτους 907.552 518.813

Λοιπά συνολικά έσοδα - -
Συνολικά έσοδα έτους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες 907.552 518.813

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 13 5,88 3,36

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 55 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ENOIIOIHMENH KATAXTAXH OIKONOMIKHX @EXHX

Itrg 3l Aercep0piou 2016

lleprooorcrxd otorleicr
Ar(rqta, eyrcrcrotdosrg Ko1 s(ozri"rop66
Aul"u neprouororcd otorleia rur urepo(tcr
Brol.oprd neprouotord otorleic
Avopal.),6pa4 rpopol.ofo
Mq xoxlogoporiwa nrproo6rcKt&" ctot6xia

Ano06poto
Btol.oprcri neprouorard otorleio
Epmoprr6q ru,r ),our6q ozrorrrloeiq
Oopol,oflo eronport6u
Metpqtri ror uvtiororlu petpqrrirv
Kuxlogopo6wa zeproooroxf arorTei&

Efvol,o 2rrprouoroKtirv otorle[orv

T6ro xegrilnra
Metopr6 regril"oro
Ano0eponr6 6rc6ooqq peto26rirv un6p to tiptto
Azo0epourri
Erivo),o r6irov xegulcirov

Yrolperiroerq
Advero Kcr Xplporo6onloerg
Avapul,),6peveg rpopoi'opx6q urolperiroerq
M4 tpriloooeg unolperircerq

Tpane(rrri ruopotpopqypotn
Tp6louoeg 66oerg pcrpoztpoO6oprrrv Saveiov
Epnoprr6q rcn 1,orz69 unolperboetg
AvoBol.l"6pwo eio66lpo
Tp6louoeq unolpe6oerg

lrivol,o onolperiloeorv

Erivol,o r6forv xerpal,oi<ov xcrt ozolpetboeov

2016
xnp. €

14 7.050.693
15 920.970
t6 197.926
22 95.600

8.26s.189

t7 r.04t.495
16 7.602.956
r8 r.r55.070
25 180.992
19 251.481

10.231.994

I 8.497.183

20 2.624.430
6.761.580
4.1s8.276

13.s44.286

266.553
425.931
692.484

961.122
150.994

3.110.374
37.923

4.260.4r3

4.952.897

2015
c

6.777.905
942.420
286.77_0

8.007.095

980.260
6.532.074
1.138.776

184.223

596.459
9.431.792

17.438.887

2.624.430
6.761.580
3.507.660

12.893.670

391.275
279.363
670.638

910.190
13r.937

2.789.111
43.341

3.874.579

4.545.217

2l
22

l8
2l

24

2017 ro Arorrcltrr6 Euppori)"ro 1116 Blue Island Plc

18.497.183 t7 .438.887

e(ouoro66q6r filv
ro)v svo7torqpryCt)v

ofpng
Areu0uvrov 16pBou).oq

Or orlperritoeq ofl6 oel"i6e6 2l ltiytt 54 eivar ovnn6oncroto p6poq crutrilv rrov svorolnpwolv oucovoprrriw
rccrtuotdoec':v.



18
BLUE ISLAND PLC

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
έκδοσης

μετοχών υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικό
εύλογης

αξίας - γη και
κτίρια

Αποθεματικό
προσόδου Σύνολο

€ € € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015
2.624.430 6.761.580 886.487 2.184.487 12.456.984

Συνολικά έσοδα
Κέρδος έτους - - - 518.813 518.813

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αποθεματικό εύλογης αξίας - γη
και κτίρια
  Κέρδη εύλογης αξίας - μετά τη
φορολογία - - 250.827 - 250.827

  Μεταφορά αποσβέσεων - - (3.341) 3.341 -
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους - - 247.486 3.341 250.827

Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες
Μερίσματα - - - (332.954) (332.954)
Συνολικές εισφορές και διανομές - - - (332.954) (332.954)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
2015 2.624.430 6.761.580 1.133.973 2.373.687 12.893.670

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 2.624.430 6.761.580 1.133.973 2.373.687 12.893.670

Συνολικά έσοδα
Κέρδος έτους - - - 907.552 907.552
Αποθεματικό εύλογης αξίας - γη
και κτίρια
  Μεταφορά αποσβέσεων - - (3.341) 3.341 -
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους - - (3.341) 3.341 -

Συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες
Μερίσματα - - - (247.005) (247.005)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα
σε λογιζόμενη διανομή
μερίσματος - - - (9.932) (9.932)
Συνολικές συναλλαγές με
ιδιοκτήτες - - - (256.937) (256.937)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
2016 2.624.430 6.761.580 1.130.632 3.027.643 13.544.285

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 55 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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BLUE ISLAND PLC

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον
περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το
ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη
λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι ιδιοκτήτες, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών
από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι
Κύπρου και λογίζονται κάτοικοι (domiciled) Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής
μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα
κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία για
λογαριασμό των ιδιοκτητών. 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 55 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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BLUE ISLAND PLC

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

2016 2015
Σημ. € €

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος έτους 907.552 518.813
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 661.629 642.721
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 15 1.450 1.205
(Κέρδος)/ζημία από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 5,6 (9.067) 62.619
Απώλεια βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λόγω κακοκαιρίας 6 - 533.173
Κέρδος που προκύπτει από μεταβολές στην εύλογη αξία που οφείλεται σε
μεταβολές τιμών 16 (982.038) (372.852)
Χρέωση για απομείωση στην αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 20.000 10.000
Τόκους εισπρακτέους 11 (225) (786)
Τόκους πληρωτέους 11 53.259 63.273
Φορολογία 11 116.275 3.992
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες πριν τις μεταβολές στο κεφάλαιο
κίνησης 768.835 1.462.158
(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα (61.235) 124.703
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (16.295) (20.818)
Αύξηση/(μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 321.264 (511.063)
Μείωση στο αναβαλλόμενο εισόδημα (5.418) (117.550)
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 1.007.151 937.430
Φορολογία που πληρώθηκε (62.076) (102.963)
Καθαρά μετρητά που προήλθαν από εργασίες 945.075 834.467

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14 (934.731) (559.139)
Εισπράξεις από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9.381 -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 225 786
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες (925.125) (558.353)

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή δανείων (105.665) (157.649)
Τόκοι που πληρώθηκαν (53.259) (63.273)
Μερίσματα που πληρώθηκαν (247.004) (332.954)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος που
πληρώθηκε (9.932) -
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (415.860) (553.876)

(395.910) (277.762)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους (313.731) (35.969)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 19 (709.641) (313.731)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 μέχρι 55 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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BLUE ISLAND PLC

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Blue Island Plc (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 24 Αυγούστου 1993 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και
μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 13 Αυγούστου 1999. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας
είναι στην Πολύφημου 10, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος που συνέχισαν να είναι οι ίδιες με το προηγούμενο έτος
είναι η ιχθυοκαλλιέργεια, λιανική και χονδρική πώληση ψαριών. 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (που μαζί
αναφέρονται ως 'το Συγκρότημα').

(α) Δήλωση συμμόρφωσης
Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και
τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113 και είναι για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2016.

(β) Βάση επιμέτρησης
Αυτές οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, εκτός από την περίπτωση των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, των μισθώσεων και
των επενδύσεων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους.

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Κατά το τρέχον έτος, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλες τις μεταβολές στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα
για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2016. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει
σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Πρότυπα, Αναθεωρημένα Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί
ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το
Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος. 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων
Η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση, την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση
εκτιμήσεων και παραδοχών του Συγκροτήματος οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών
αρχών και των υπό αναφορά ποσών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι
εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους
άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων(συνέχεια)
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η
αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους.

Κρίσεις
Πληροφορίες για κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται
στις ακόλουθες σημειώσεις:

Παραδοχές και εκτιμήσεις
Πληροφορίες για παραδοχές και εκτιμήσεις οι οποίες έχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδες σφάλμα στο επόμενο οικονομικό έτος περιγράφονται στις πιο κάτω σημειώσεις:
 Σημείωση 22 - αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων: διαθεσιμότητα μελλοντικού

φορολογητέου κέρδους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον φορολογικών ζημιών προς
μεταφορά.

 Σημείωση 15 - έλεγχος απομείωσης: σημαντικές υποστηρίζουσες παραδοχές αναφορικά με τις
ανακτήσιμες αξίες και τις αξίες χρήσης.

 Σημείωση 30 - αναγνώριση και επιμέτρηση προβλέψεων και ενδεχομένων υποχρεώσεων:
σημαντικές παραδοχές για την πιθανότητα και το μέγεθος της εκροής περιουσιακών στοιχείων.

 Σημείωση 18 ''Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις'' - το Συγκρότημα εξετάζει αν υπάρχουν
ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα μη είσπραξης των οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές
και άλλες απαιτήσεις.

 Σημείωση 17 ''Προβλέψεις για πεπαλαιωμένα και βραδυκίνητα αποθέματα'' - το Συγκρότημα
εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των προϊόντων και
την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης.

 Σημείωση 25 ''Φορολογία'' - για τον καθορισμό οποιασδήποτε πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.

Υπολογισμός εύλογης αξίας
Μερικές από τις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις του Συγκροτήματος απαιτούν τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις.

Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο ελέγχου σε σχέση με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας.
Αυτό το πλαίσιο εμπεριέχει μια ομάδα αποτίμησης που έχει τη συνολική ευθύνη για την επισκόπηση
όλων των σημαντικών υπολογισμών εύλογης αξίας, συμπεριλαμβανομένου εύλογες αξίες επιπέδου 3, και
αναφέρεται απευθείας στον Οικονομικό Διευθυντή.

Η ομάδα αποτίμησης αξιολογεί τακτικά τις σημαντικές πληροφορίες που δεν βασίζονται σε
παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (unobservable inputs) και τις προσαρμογές αποτίμησης. Εάν
χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από τρίτους για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας, όπως τιμές από
χρηματιστές ή υπηρεσίες καθορισμού τιμών, τότε η ομάδα αποτίμησης αξιολογεί τα στοιχεία που
ελήφθησαν από τρίτους για να επιβεβαιώσει ότι τέτοιες εκτιμήσεις πληρούν τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ,
περιλαμβανομένου του επίπεδου ιεραρχίας της εύλογης αξίας, όπου τέτοιες εκτιμήσεις θα πρέπει να
κατηγοριοποιούνται. 
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια)

Τα σημαντικά θέματα αποτίμησης αναφέρονται στην Επιτροπή Ελέγχου του Συγκροτήματος

Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων το Συγκρότημα
χρησιμοποιεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.

Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών ανάλογα με
τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αποτίμησης, ως ακολούθως:
 Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά

στοιχεία ή υποχρεώσεις.
 Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και

που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).

 Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.

Εάν οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων εμπίπτουν σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών, τότε η
συνολική εύλογη αξία κατηγοριοποιείται στο ίδιο επίπεδο στην ιεραρχία εύλογων αξιών με το
χαμηλότερο επίπεδο των πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές στο συνολικό υπολογισμό. 

Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τις μεταφορές μεταξύ διάφορων επιπέδων στην ιεραρχίας εύλογης αξίας
στο τέλος της περιόδου αναφοράς όπου παρουσιάστηκε η μεταβολή.

Περεταίρω πληροφορίες για τις παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό των εύλογων αξιών
συμπεριλαμβάνονται στις σημειώσεις:
 Σημείωση 16 - Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
 Σημείωση 14 - Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
 Σημείωση 28 - Χρηματοοικονομικά μέσα

(ε) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα
λειτουργίας του Συγκροτήματος.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα
αποτελέσματα χρήσης και για την οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος. Οι λογιστικές αρχές
εφαρμόστηκαν με συνοχή από όλες τις εταιρείες του Συγκροτήματος.

Βάση ενοποίησης
Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από το Συγκρότημα. Ο έλεγχος υπάρχει όταν το
Συγκρότημα είναι εκτεθειμένο ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της
συμμετοχής του στην εκδότρια και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της
εξουσίας του επί της εκδότριας.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Βάση ενοποίησης (συνέχεια)
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων από την
ημερομηνία που αρχίζει ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που τερματίζεται.

Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών
προκειμένου οι λογιστικές τους αρχές να συμβαδίζουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί το
Συγκρότημα.

Συνενώσεις επιχειρήσεων
Η υπεραξία επιμετρείται ως η υπερβάλλουσα διαφορά του αθροίσματος του ανταλλάγματος που
μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της εύλογης αξίας
κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρότημα
προηγουμένως στον αποκτώμενο, από το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα
αποκτηθέντα αναγνωρίσιμες περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις. Εάν μετά από
επανεκτίμηση, το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα αποκτηθέντα
αναγνωρίσιμες περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις υπερβαίνει το άθροισμα του
ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και
της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε
το Συγκρότημα προηγουμένως στον αποκτώμενο, η διαφορά αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα
ως κέρδος επί αγοράς ευκαιρίας.

Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και οι
αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της
απόκτησης, εκτός από:

 αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή περιουσιακά
στοιχεία σχετικά με παροχές σε εργαζόμενους που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα με
το ΔΛΠ 12 'Φόροι Εισοδήματος' και ΔΛΠ19 'Παροχές σε Εργαζόμενους' αντιστοίχως,

 υποχρεώσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι σχετικοί με παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
του αποκτώμενου ή με την αντικατάσταση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
του αποκτώμενου με τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του Συγκροτήματος,
που επιμετρούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 'Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών'
κατά την ημερομηνία απόκτησης, και

 περιουσιακά στοιχεία (ή ομάδα εκποίησης) τα οποία κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση
κατά την ημερομηνία απόκτησης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 'Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά
Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες', τα οποία αναγνωρίζονται
και επιμετρούνται σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές που αποτελούν παρόντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και προσδίδουν στους
κατόχους τους δικαιώματα αναλογικών μεριδίων επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της
οικονομικής οντότητας σε περίπτωση ρευστοποίησης, μπορούν αρχικά να επιμετρηθούν είτε στην εύλογη
αξία, είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων
περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου. Η επιλογή της βάσης επιμέτρησης γίνεται ανά συναλλαγή.
Άλλα είδη μη ελεγχουσών συμμετοχών επιμετρούνται στην εύλογη τους αξία, ή κατά περίπτωση, με
βάση τις απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ.

Όταν η αντιπαροχή που μεταφέρει το Συγκρότημα σε μια συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από ρύθμιση ενδεχόμενου ανταλλάγματος, το
ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωρίζεται στην εύλογη του αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης και
περιλαμβάνεται ως μέρος της αντιπαροχής που μεταβιβάστηκε στη συνένωση. Μεταβολές στην εύλογη
αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που πληρούν τις προϋποθέσεις των προσαρμογών κατά την
περίοδο επιμέτρησης, προσαρμόζονται αναδρομικά, προκαλώντας την αντίστοιχη προσαρμογή στην
υπεραξία. Οι προσαρμογές κατά την περίοδο επιμέτρησης είναι προσαρμογές που προκύπτουν από την
απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της 'περιόδου επιμέτρησης' (η οποία δεν μπορεί να
υπερβεί το ένα έτος από την ημερομηνία απόκτησης) σχετικά με γεγονότα και συνθήκες που υφίσταντο
κατά την ημερομηνία απόκτησης.

Η εκ νέου λογιστικοποίηση των μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις των προσαρμογών κατά την περίοδο επιμέτρησης εξαρτάται από το πώς
κατατάσσεται το ενδεχόμενο ανταλλάγματος. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως καθαρή
θέση δεν επιμετράται εκ νέου και ο μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση.
Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση επιμετράται εκ νέου
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, ή με το ΔΛΠ 37 'Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα
Περιουσιακά Στοιχεία', όπως αρμόζει, και τυχόν κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

Όταν μια συνένωση επιχειρήσεων επιτυγχάνεται σταδιακά, το Συγκρότημα επιμετρά εκ νέου τα
συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την
ημερομηνία της απόκτησης (δηλ. την ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα αναλαμβάνει τον
έλεγχο) και αναγνωρίζει τυχόν κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Ποσά που προέκυψαν από
συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο προγενέστερα της ημερομηνίας απόκτησης, τα οποία είχαν
αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα, ανακατατάσσονται στα αποτελέσματα εφόσον τέτοιος
χειρισμός θα απαιτείτο εάν τα συμμετοχικά δικαιώματα είχαν διατεθεί απευθείας.

Αν η αρχική λογιστικοποίηση μιας συνένωσης επιχειρήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της
περιόδου αναφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η συνένωση, το Συγκρότημα
αναγνωρίζει στις οικονομικές του καταστάσεις, με προσωρινά ποσά τα στοιχεία για τα οποία η
λογιστικοποίηση δεν είναι πλήρης. Τα προσωρινά αυτά ποσά προσαρμόζονται αναδρομικά κατά τη
διάρκεια της περιόδου επιμέτρησης, ή πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται,
ώστε να αντικατοπτρίζουν νέες πληροφορίες που ελήφθησαν για γεγονότα και συνθήκες που υπήρχαν
κατά την ημερομηνία απόκτησης και, εάν ήταν γνωστά, θα είχαν επηρεάσει την επιμέτρηση των ποσών
που αναγνωρίστηκαν από εκείνη την ημερομηνία.

Συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων η ημερομηνία απόκτησης ήταν πριν την 1 Ιανουαρίου 2010
λογιστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 3.
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Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 
Το Συγκρότημα είναι οργανωμένη κατά τομέα δραστηριότητας ο οποίος είναι και ο πρωτεύων τύπος
ανάλυσης κατά τομέα. Οι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται
σε κινδύνους και απόδοση που διαφέρουν από αυτά άλλων τομέων δραστηριότητας. Το Συγκρότημα
δραστηριοποιείται μόνο στην Κύπρο γι' αυτό δεν αναλύονται οι δραστηριότητές της κατά γεωγραφικό
τομέα.

Αναγνώριση εισοδημάτων
Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για προϊόντα μετά την αφαίρεση του φόρου
προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. 

Ωφελήματα υπαλλήλων
Στα σχέδια καθορισμένης εισφοράς του Συγκροτήματος τα ποσά που πληρώνονται για ωφελήματα
αφυπηρέτησης προσωπικού και αποτελούν το πραγματικό κόστος που αναλογεί στο οικονομικό έτος,
χρεώνονται στα αποτελέσματα. Προπληρωμένες συνεισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο
στο βαθμό που η επιστροφή μετρητών ή η μείωση των μελλοντικών πληρωμών είναι εφικτή.

Η καθαρή υποχρέωση του Συγκροτήματος σε σχέση με το σχέδιο καθορισμένων παροχών υπολογίζεται
χωριστά με το να υπολογίζεται το ποσό των μελλοντικών παροχών, που οι υπάλληλοι έχουν κερδίσει την
τρέχουσα περίοδο και τις προηγούμενες περιόδους, προεξοφλώντας το ποσό αυτό και αφαιρώντας την
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του σχεδίου.

Επανακαταμετρήσεις της καθαρής υποχρέωσης των καθορισμένων παροχών, οι οποίες περιλαμβάνουν
αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του σχεδίου (χωρίς τους
τόκους) και την επίδραση του ανώτατου ορίου των περιουσιακών στοιχείων (αν υπάρχουν, εκτός των
τόκων), αναγνωρίζονται αμέσως στα λοιπά συνολικά έσοδα. Το Συγκρότημα καθορίζει το καθαρό
έξοδο/(έσοδο) από τόκους σχετικά με την καθαρή υποχρέωση (το καθαρό περιουσιακό στοιχείο) των
καθορισμένων παροχών για την περίοδο εφαρμόζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται
για τη επιμέτρηση της υποχρέωσης (του περιουσιακού στοιχείου) των καθορισμένων παροχών,
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μεταβολές στη καθαρή υποχρέωση (στο καθαρό περιουσιακό στοιχείο) των
καθορισμένων παροχών κατά τη διάρκεια της περιόδου ως αποτέλεσμα των εισφορών και καταβολής των
παροχών. Καθαρά έξοδα από τόκους και άλλα έξοδα που σχετίζονται με το σχέδιο καθορισμένων
παροχών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Όταν τα οφέλη του σχεδίου αλλάξουν ή όταν ένα σχέδιο σμικρυνθεί, η μεταβολή στο όφελος που
σχετίζεται με την προϋπηρεσία ή το κέρδος ή ζημία κατά την σμίκρυνση αναγνωρίζονται αμέσως στα
αποτελέσματα. Το Συγκρότημα αναγνωρίζει κέρδη και ζημίες από την εξόφληση ενός σχεδίου
καθορισμένων παροχών, όταν γίνεται η εξόφληση.

Έσοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου.

Έξοδα χρηματοδότησης
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
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Μετατροπή ξένου νομίσματος

(i) Νομίσματα λειτουργίας
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρείας του Συγκροτήματος
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
λειτουργεί  η κάθε εταιρεία  ('το νόμισμα λειτουργίας').

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στα νομίσματα λειτουργίας με βάση τις τιμές
συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες
που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία αναφοράς χρηματικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Μη
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που επιμετρούνται σε
στην αξίες, μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν
όταν καθορίστηκε η εύλογη αξία. 

Φορολογία
Η φορολογία αφορά τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός από τις περιπτώσεις που αφορά τις συνενώσεις επιχειρήσεων ή
αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά έσοδα.

Τρέχουσα φορολογία 
Οι 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 θεσπισθεί ή ουσιαστικά
θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Η φορολογία περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές
στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Αναβαλλόμενη φορολογία  
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 των αντίστοιχων ποσών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι
φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της
αναβαλλόμενης φορολογίας.

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα
συμψηφισμού των τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και
όταν σχετίζονται με φορολογία από την ίδια φορολογική αρχή και το Συγκρότημα έχει την πρόθεση να
τακτοποιήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε καθαρή βάση.
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Μερίσματα
Τα ενδιάμεσα μερίσματα αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στο έτος που
πληρώνονται. Η διανομή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους
ιδιοκτήτες της Εταιρείας.

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα ψάρια αναπαραγωγής (γεννήτορες), τα ιχθύδια
παραγωγής και τα ψάρια πάχυνσης προς εμπορία και παρουσιάζονται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης στην εύλογη αξία τους μείον υπολογιζόμενα τυχόν έξοδα στο σημείο
πώλησης. Η εύλογη αξία των γεννητόρων καθορίζεται από την προεξόφληση των αναμενόμενων
ταμειακών ροών των βιολογικών στοιχείων, χρησιμοποιώντας ως προεξοφλητικό επιτόκιο το τρέχον,
καθορισμένο από την αγορά (επιτόκιο πριν την φορολογία). Το εν λόγω μοντέλο χρησιμοποιείται επειδή
δεν υπάρχει ενεργός και αξιόπιστη αγορά ψαριών αναπαραγωγής στην Κύπρο που να καθορίζει την
εύλογη τους αξία. 

Το κέρδος ή ζημία από πώληση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα
αποτελέσματα του έτους και αντιπροσωπεύει τα καθαρά εισοδήματα από την πώληση, αφού αφαιρεθεί η
εμφανιζόμενη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. Το κέρδος ή η ζημία από την εκτίμηση των
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα του έτους
και αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας στο τέλος του έτους με την εύλογη αξία στην
αρχή του έτους και του κόστους των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που αγοράστηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους
εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης να
μη διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όλα τα άλλα στοιχεία
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις και οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα
και στη συνέχεια στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθμίζουν
προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεματικού.
Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων
με βάση την επανεκτιμημένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν
στα αποτελέσματα) και των αποσβέσεων με βάση το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου
μεταφέρεται από το αποθεματικό εύλογης αξίας στο αποθεματικό προσόδου.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η
επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική
περίοδο είναι τα ακόλουθα:

%
Κτίρια 3
Βάρκες 10
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

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.

Δε λογίζονται αποσβέσεις πάνω στα είδη εστίασης, ιματισμού κλπ. Οι δαπάνες αντικατάστασης των
στοιχείων αυτών μεταφέρονται στα αποτελέσματα.

Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται ανάλογα. 

Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό
ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης. 

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως
θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συγκρότημα μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά
αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις
αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. 

Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν
αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού
στοιχείου. Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των
πωλήσεων και τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Στην
περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα
αποθεματικά εύλογης αξίας μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.

Αναβαλλόμενο εισόδημα
Το αναβαλλόμενο εισόδημα περιλαμβάνει εισπράξεις έναντι εισοδημάτων που αφορούν μεταγενέστερη
οικονομική περίοδο.
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Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες
Οι κρατικές χορηγίες δεν αναγνωρίζονται μέχρι να υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το Συγκρότημα θα
συμμορφωθεί με τους όρους που συνδέονται με αυτές και ότι οι χορηγίες θα εισπραχθούν. Αποσβένονται
με τη σταθερή μέθοδο λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών
στοιχείων. Κρατικές χορηγίες αναφορικά με έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδημα.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

(i) Εμπορική εύνοια 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους μιας εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας του
μεριδίου του Συγκροτήματος στα καθαρά αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που
αποκτήθηκε κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία από την εξαγορά θυγατρικών
περιλαμβάνεται στα 'άυλα περιουσιακά στοιχεία'. Η υπεραξία από την εξαγορά συνδεδεμένων
εταιρειών περιλαμβάνεται στις 'επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες'. 

Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση και παρουσιάζεται στην τιμή κόστους μείον
συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Κέρδη και ζημίες από την πώληση μιας συνδεδεμένης εταιρείας
περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται με αυτή την πώληση. Η
υπεραξία καταμερίζεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για
απομείωση.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της εύλογης αξίας του μεριδίου στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία,
υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις της επιχείρησης που αποκτήθηκε έναντι του κόστους
εξαγοράς πιστώνεται στα αποτελέσματα. 

(ii) Λογισμικά προγράμματα
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο
Συγκρότημα και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις
δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα,
τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον
οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την
απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται.
Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη
σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά
προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης.  Τα ετήσια
ποσοστά απόσβεσης την τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είναι 

Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται κάθε
ημερομηνία αναφοράς και αναπροσαρμόζονται αν αρμόζει.

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τη
διαγραφή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων
των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται.
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(iii) Άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία
Άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου πελατειακών σχέσεων, ευρεσιτεχνιών και
σημάτων που αποκτήθηκαν από το Συγκρότημα και έχουν σταθερή ζωή επιμετρούνται σε κόστος,
μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται κάθε
ημερομηνία αναφοράς και αναπροσαρμόζονται αν αρμόζει.

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή
ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων
και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το
περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται.

Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού
μέσου.

(i) Απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία
και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου. Οι απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες παρουσιάζονται
μετά την αφαίρεση κατάλληλων προβλέψεων για απομείωση.

(ii) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα
μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικά
παρατραβήγματα. 

(iii) Δάνεια
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων
χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας
αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.

(iv) Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
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Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν:
 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου ή
 διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού

στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών
σε τρίτο μέρος ή

 έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού
στοιχείου ή έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση να καταβάλει τις ταμειακές ροές σε τρίτο
μέρος, και: είτε (α) έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της
κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, είτε (β) δεν έχουν ούτε μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, αλλά
δεν έχει διατηρηθεί ο έλεγχός του.

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαγραμμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
δημιουργήθηκε ή διατηρήθηκε από το Συγκρότημα αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται
από μια άλλη με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της
αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται
και το καθαρό ποσό παρουσιάζετε στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν, και μόνο
όταν, το Συγκρότημα έχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών και υπάρχει η πρόθεση είτε
διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη
εξόφληση της υποχρέωσης.

Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο
για απομείωση στην αξία τους. Τα περιουσιακά στοιχεία (εκτός από βιολογικά περιουσιακά στοιχεία,
επένδυση σε ακίνητα, αποθέματα και αναβαλλόμενη φορολογία ) που αποσβένονται ελέγχονται για
απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή μεταβολές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση.

Για το σκοπό του ελέγχου για απομείωση, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στις μικρότερες
ομάδες περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούν ταμειακές ροές από τη συνεχή χρήση και είναι κυρίως
ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Η υπεραξία που προκύπτει από τη συνένωση επιχειρήσεων κατανέμεται στις μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να
ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης.
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Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια)

Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι η
υψηλότερη αξία από την αξία λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης. Για τον
υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης γίνεται μια εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο το
οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους
συναφείς κινδύνους με το περιουσιακό στοιχείο ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.

Αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους.

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι ζημίες απομείωσης κατανέμονται
μειώνοντας πρώτα τη λογιστική αξία της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στη μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών και στη συνέχεια μειώνοντας τη λογιστική αξία των λοιπών περιουσιακών στοιχείων
στη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών σε αναλογική βάση.

Η ζημία απομείωσης σε σχέση με την υπεραξία δεν αντιστρέφεται. Για άλλα περιουσιακά στοιχεία, η
ζημία απομείωσης αντιστρέφεται μόνο στο βαθμό που η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν
υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε το περιουσιακό στοιχείο, καθαρή από αποσβέσεις, αν η ζημία
απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί.

Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις
δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της
επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συγκροτήματος, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα
πώλησης.

Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της
αντιπαροχής που εισπράχθηκε από την Εταιρεία και την ονομαστική αξία του εκδοθέντος μετοχικού
κεφαλαίου μεταφέρεται στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την έκδοση
συνήθεις μετοχών, καθαρά από τυχόν φορολογικές επιπτώσεις, αναγνωρίζονται ως μείωση των ιδίων
κεφαλαίων.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα
μηνών από την ημερομηνία αναφοράς.

Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην
παρουσίαση του τρέχοντος έτους.
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Η Συγκρότημα χωρίζεται σε τρεις 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: 

2016 2015
€ €

Εξαγωγές
   Πωλήσεις ιχθυοκαλλιέργειας 4.230.837 4.534.845
   Πωλήσεις προϊόντων εμπορίου - 13.721
   Πωλήσεις γόνου 395.200 201.005

Εγχώριες
   Πωλήσεις ιχθυοκαλλιέργειας 5.284.257 4.763.379
   Πωλήσεις γόνου 909.140 770.685
   Λιανική και χονδρική πώληση ψαριών 9.115.263 8.336.314
   Πωλήσεις σε άλλους τομείς (598.124) (582.896)

19.336.573 18.037.053

2016
Παραγωγή
και πώληση

γόνου

Παραγωγή και
πώληση Ψαριών
ιχθυοκαλλιέργειας

Λιανική και
Χονδρική πώληση

Ψαριών Σύνολο
€ € € €

Πωλήσεις σε τρίτους 707.238 9.515.094 9.114.241 19.336.572
Πωλήσεις άλλους Τομείς 597.102 - 1.022 1.023.827
Μεικτό Κέρδος μετά τη μεταβολή της
αξίας των Βιολογικών Περιουσιακών
Στοιχείων 209.627 4.129.160 2.525.536 18.497.182
Αποσβέσεις 67.654 345.807 248.168 4.952.897
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 77.101 738.823 118.807 934.731

- - - 661.629
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια)

2015
Παραγωγή
και πώληση

γόνου

Παραγωγή και
πώληση Ψαριών
ιχθυοκαλλιέργειας

Λιανική και
Χονδρική Πώληση

Ψαριών Σύνολο
€ € € €

Πωλήσεις σε τρίτους 400.499 9.298.224 8.338.330 18.037.054
Πωλήσεις άλλους Τομείς 571.191 - 11.705 522.805
Μεικτό Κέρδος μετά τη μεταβολή της
αξίας των Βιολογικών Περιουσιακών
Στοιχείων 208.529 3.560.869 2.432.604 17.438.886
Αποσβέσεις 64.139 308.979 269.153 4.545.216
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 14.477 388.204 141.244 543.925

- - - 623.814

Το Συγκρότημα είναι οργανωμένο κατά τομέα δραστηριότητας ο οποίος είναι και ο πρωτεύων τύπος ανάλυσης
κατά τομέα. Οι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε κινδύνους και
απόδοση που διαφέρουν από αυτά άλλων τομέων δραστηριότητας. Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται μόνο στην
Κύπρο γι' αυτό δεν αναλύονται οι δραστηριότητές της κατά γεωγραφικό τομέα.

5. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

2016 2015
€ €

Πωλήσεις προϊόντων 19.336.572 18.037.054

19.336.572 18.037.054

6. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2016 2015
€ €

Εισόδημα από υπηρεσίες προσφερθείσες 69.550 65.652
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9.067 -
Κυβερνητικές χορηγίες 119.385 119.326
Εισπράξεις διαγραφέντων απαιτήσεων 7.247 2.717
Ενοίκια εισπρακτέα 5.708 5.967
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 1.092 1.980

212.049 195.642
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

7. ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ  

2016 2015
€ €

Απώλεια βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λόγω κακοκαιρίας - 533.173
Ζημιές σε  περιουσιακά στοιχεία λόγω κακοκαιρίας - 62.619

- 595.792

8. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2016 2015
€ €

Χρέωση για απομείωση στην αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων 20.000 10.000

20.000 10.000

9. ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

2016 2015
Σημ. € €

Μεταβολές στα αποθέματα των τελικών προϊόντων και της
παραγωγής σε εξέλιξη 140 500
Αναλωθείσες πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά 11.983.339 10.159.401
Κόστος προσωπικού 10 3.478.439 3.281.663
Αποσβέσεις 663.079 643.926
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για το ετήσιο έλεγχο των
λογαριασμών 15.500 13.300
Χρέωση για απομείωση στην αξία των άυλων περιουσιακών
στοιχείων 15 20.000 10.000
Εμπορικοί χρεώστες - χρέωση για επισφαλή χρέη 584 16.055
Άλλα έξοδα 3.266.812 3.867.395

Σύνολο εξόδων και κόστους πωλήσεων 19.427.893 17.992.240
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

10. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

2016 2015
Σημ. € €

Μισθοί 1.137.919 1.016.506
Ημερομίσθια 1.949.276 1.897.805
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία 348.317 328.541
Έκτακτη εισφορά 8.424 10.382
Συντάξεις 34.503 28.429

Σύνολο κόστους προσωπικού 9 3.478.439 3.281.663

Το Συγκρότημα λειτουργεί σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων της
Blue Island Plc, που χρηματοδοτείται ξεχωριστά και ετοιμάζει ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, από
το οποίο οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωμή ορισμένων ωφελημάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο
τερματισμό της υπηρεσίας τους. 

11. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

2016 2015
€ €

Πιστωτικοί τόκοι 225 786
Συναλλαγματικό κέρδος (118) 721

107 1.507

Συναλλαγματική ζημία 562 (2.613)
Τόκοι πληρωτέοι (53.259) (63.273)
Άλλα έξοδα χρηματοδότησης (26.349) (26.124)

(79.046) (92.010)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (78.939) (90.503)

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

2016 2015
Σημ. € €

Εταιρικός φόρος 65.158 11.239
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα έτους 149 328
Αναβαλλόμενη φορολογία - χρέωση/(πίστωση) 22 50.968 (7.575)

Χρέωση έτους 116.275 3.992
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας
με βάση το λογιστικό κέρδος:

2016 2016 2015 2015
€ €

Λογιστικό κέρδος πριν από τη φορολογία 1.023.827 522.805

Φορολογία με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές %12,50 127.978 %12,50 65.351
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς %22,77 233.076 %- -
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και
εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε φορολογία %(32,35) (331.190) %(10,35) (54.112)
10% επιπρόσθετη φορολογία %3,45 35.294 %- -
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα %0,01 149 %0,06 328
Αναβαλλόμενη φορολογία %4,98 50.968 %(1,45) (7.575)

Φορολογία ως η ενοποιημένη κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων - χρέωση %11,36 116.275 %0,76 3.992

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. Επιπρόσθετα, το 75% των μικτών ενοικίων που εισπράττει
το Συγκρότημα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με συντελεστή 3%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με
ποσοστό 30%. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 17%.

13. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

2016 2015

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες
(€) 907.552 518.813

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του
έτους 15.437.822 15.437.822

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 5,88 3,36
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

14. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2016 Γη και κτίρια Βάρκες Στολές
προσωπικού

Αγκυροβόλια
κλουβιά και
εγκαταστάσει

ς

Ανακαινίσεις
καταστημάτων

Μηχανήματα
και εργαλεία

Οχήματα Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

Σύνολο

€ € € € € € € € € €

Κόστος ή εκτίμηση
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 4.562.294 401.281 61.431 3.593.080 603.454 2.173.402 857.342 1.692.604 182.732 14.127.620
Προσθήκες 56.397 141.772 - 572.241 10.305 24.725 78.115 46.377 4.799 934.731
Εκποιήσεις - - - - - (19.738) (42.355) - - (62.093
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 4.618.691 543.053 61.431 4.165.321 613.759 2.178.389 893.102 1.738.981 187.531 15.000.258

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 336.711 116.299 60.195 2.285.919 475.019 1.631.065 766.704 1.510.040 167.763 7.349.715
Επιβάρυνση για το έτος 130.454 17.466 - 280.181 24.732 119.526 39.849 42.811 6.610 661.629
Στις εκποιήσεις - - - - - (19.424) (42.355) - - (61.779
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 467.165 133.765 60.195 2.566.100 499.751 1.731.167 764.198 1.552.851 174.373 7.949.565

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 4.151.526 409.288 1.236 1.599.221 114.008 447.222 128.904 186.130 13.158 7.050.693
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

14. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

2015 Γη και κτίρια Δεξαμενόπλοιο Στολές
προσωπικού

Αγκυροβόλια
κλουβιά και
εγκταστάσεις

Ανακαινίσεις
καταστημάτω

ν

Μηχανήματα
και

εξοπλισμός

Βάρκες και
οχήματα

Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

Σύνολο

€ € € € € € € € € €

Κόστος ή εκτίμηση
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 5.286.760 - 60.196 3.165.352 596.540 2.135.116 1.319.931 1.952.046 - 14.515.941
Προσθήκες 12.890 401.281 1.235 494.250 6.914 38.286 (410.930) (182.733) 182.732 543.925
Εκποιήσεις - - - (66.522) - - (51.659) (76.709) - (194.890)
Αναπροσαρμογή για
επανεκτίμηση (737.356) - - - - - - - - (737.356)
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 4.562.294 401.281 61.431 3.593.080 603.454 2.173.402 857.342 1.692.604 182.732 14.127.620

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 1.064.313 - 60.195 2.015.503 449.951 1.526.530 920.718 1.724.101 - 7.761.311
Επιβάρυνση για το έτος 161.450 116.299 - 298.045 25.068 116.032 (93.081) (167.762) 167.763 623.814
Στις εκποιήσεις - - - (27.629) - (11.497) (60.933) (46.299) - (146.358)
Αναπροσαρμογή για
επανεκτίμηση (889.052) - - - - - - - - (889.052)
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 336.711 116.299 60.195 2.285.919 475.019 1.631.065 766.704 1.510.040 167.763 7.349.715

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 4.225.583 284.982 1.236 1.307.161 128.435 542.337 90.638 182.564 14.969 6.777.905
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

14. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

Ιεραρχία εύλογης αξίας 

Η εύλογη αξία των ακινήτων έχει καθοριστεί από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων, οι
οποίοι κατέχουν τα κατάλληλα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και πρόσφατη εμπειρία ως
προς την τοποθεσία και κατηγορία των ακινήτων.

Ο υπολογισμός της εύλογη αξίας για όλα τα ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3 της εύλογης
αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην τεχνική αξιολόγηση.

15. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

2016

Εμπορική
εύνοια

Λογισμικά
προγράμματα

Υπεραξία
στους

λογαριασμού
ς της

ιθύνουσας

Υπεραξία
στην

ενοποίηση Σύνολο
€ € € € €

Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 156.212 101.507 1.206.269 206 1.464.194
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 156.212 101.507 1.206.269 206 1.464.194

Χρεόλυση 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 77.739 96.968 347.068 - 521.775
Χρεόλυση για το έτος - 1.450 - - 1.450
Χρέωση για απομείωση στην
αξία - - 20.000 - 20.000
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 77.739 98.418 367.068 - 543.225

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 78.473 3.089 839.201 206 920.969
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

15. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ (συνέχεια)

2015
Εμπορική
εύνοια

Λογισμικά
προγράμματα

Υπεραξία στους
λογαριασμούς
της ιθύνουσας

Υπεραξία
στην

ενοποίηση Σύνολο
€ € € € €

Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 156.212 101.507 1.206.269 206 1.464.194
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 156.212 101.507 1.206.269 206 1.464.194

Χρεόλυση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 67.739 95.763 347.068 - 510.570
Χρεόλυση για το έτος 10.000 1.205 - - 11.205
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 77.739 96.968 347.068 - 521.775

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 78.473 4.539 859.201 206 942.419

Η εμπορική εύνοια αντιπροσωπεύει την υπεραξία που πληρώθηκε για την εξαγορά των επιχειρήσεων που
εντάχθηκαν στο δίκτυο λιανικής πώλησης και επιμετράται στο κόστος μειωμένο με οποιεσδήποτε
συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Για σκοπούς ελέγχου για απομείωση η υπεραξία έχει επιμεριστεί στις ακόλουθες μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών: 
 Δικτυο λιανικής πώλησης-Ατομικά καταστήματα
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

16. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2016 2015
€ €

Γεννήτορες 197.926 286.770
Ιχθύδια παραγωγής και ψάρια πάχυνσης 7.674.684 6.532.074

7.872.610 6.818.844

2016 2015
€ €

Μη κυκλοφορούν μέρος 197.926 286.770
Κυκλοφορούν μέρος 7.674.684 6.532.074

7.872.610 6.818.844

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατηγοριοποιούνται σε ενήλικα και
ανήλικα με βάση το εμπορεύσιμο βάρος τους ως εξής: 2016 2015

€ €

Γεννήτορες - ενήλικες 168.237 243.754
Γεννήτορες - ανήλικοι 29.689 43.016
Ιχθύδια παραγωγής και ψάρια πάχυνσης - ενήλικα 2.702.774 2.339.322
Ιχθύδια παραγωγής και ψάρια πάχυνσης - ανήλικα 4.971.910 4.192.752

7.872.610 6.818.844

2016 2015
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 6.818.844 6.979.165
Απώλεια βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λόγω κακοκαιρίας - (533.173)
Μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 982.038 372.852

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 7.800.882 6.818.844

Μη κυκλοφορούν μέρος 197.926 286.770
Κυκλοφορούν μέρος 7.602.956 6.532.074

 7.800.882 6.818.844

Ιεραρχία εύλογης αξίας 

Ο υπολογισμός της εύλογη αξίας για τα ψάρια πάχυνσης έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3 της
εύλογης αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνικής αξιολόγησης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

16. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια)

Μέθοδος αποτίμησης και σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την τεχνική αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της
εύλογης αξίας των ψαριών πάχυνσης, καθώς και των μη-παρατηρήσιμων δεδομένων που
χρησιμοποιούνται.

Μέθοδος αποτίμησης Σημαντικά μη-παρατηρήσιμα
δεδομένα

Συσχέτιση μεταξύ των
σημαντικών μη-παρατηρήσιμων
δεδομένων και του υπολογισμού
της εύλογης αξίας

Προεξοφλημένες ταμειακές ροές Εκτιμώμενη Βιομάζα:
-Δείκτης απωλειών/θνησιμότητα
-Δείκτης μετατροπής τροφής

Προεξοφλητικό επιτόκιο

Θετική αλλαγή 1% στην
εκτιμώμενη βιομάζα θα επιφέρει
θετική διαφοροποίηση στην
εύλογη αξία 

Εκτιμώμενη αναπαραγωγική
ικανότητα και διάθεση ιχθυδίων

17. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

2016 2015
€ €

Έτοιμα εισαγώμενα ψάρια 466.338 366.454
Έτοιμα προϊόντα 4.486 5.093
Τροφές ψαριών 555.350 594.807
Διάφορα 15.321 13.906

1.041.495 980.260

Το Συγκρότημα εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των
προϊόντων και την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης. Η πρόβλεψη για τα αποθέματα
βασίζεται στην προηγούμενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη λαμβάνοντας
υπόψη τόσο την αξία των αποθεμάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευμένη ποσότητα που υπάρχει σε
κάθε κατηγορία.

Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση της αξίας των αποθεμάτων
είναι συνεχής, και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης αποθεμάτων
εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

Το κόστος πωληθέντων προϊόντων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συμπεριλήφθηκε στο 'κόστος
πωλήσεων' ανέρχεται σε €11.983.479 (2015: €10.159.901). 
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18. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2016 2015
€ €

Εμπορικές απαιτήσεις 1.082.530 1.050.639
Προκαταβολές και προπληρωμές 54.545 45.291
Λοιπές απαιτήσεις 17.995 17.015
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - 25.831

1.155.070 1.138.776

Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις.

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημίες απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και
λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 28 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

19. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

2016 2015
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 251.481 596.459

251.481 596.459

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης των ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
περιλαμβάνουν: 

2016 2015
€ €

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 251.481 596.459
Τραπεζικά παρατραβήγματα (961.122) (910.190)

(709.641) (313.731)

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημίες απομείωσης αναφορικά με μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 28 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2016 2016 2015 2015
Αριθμός
μετοχών €

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1,71 η καθεμιά 25.000.000 4.250.000 25.000.000 4.250.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ' ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 15.437.822 2.624.430 15.437.822 -
Έκδοση μετοχών - - - 2.624.430

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 15.437.822 2.624.430 15.437.822 2.624.430

21. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

2016 2015

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
€ €

Τραπεζικά δάνεια 266.553 391.275

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 150.994 131.937

Σύνολο 417.547 523.212

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως: 

2016 2015
€ €

Εντός ενός έτους 150.994 131.937
Μεταξύ ενός και πέντε ετών 266.553 391.275

417.547 523.212

Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:
 Με κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος ύψους €130.430

(2015: €130.430).
 Με σταθερή επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ύψους €85.430

(2015: €85.430).
 "Α" υποθήκη σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ύψους €914.102 (2015: €914.102).
 "Β" υποθήκη σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ύψους €1.025.161 (2015: €1.025.161)  
 "Γ" υποθήκη σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ύψους €400.000 (2015: €400.000)
 Δέσμευση οχημάτων και μηχανημάτων
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21. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα
γνωστοποιείται στη σημείωση 28 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

22. AΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Υποχρεώσεις αναβαλλόμενης φορολογίας 

2016 2015
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 279.363 386.106
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων 95.600 (91.131)
Πίστωση στα αποτελέσματα - (7.612)
Χρέωση στα αποτελέσματα 50.968 -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 425.931 279.363

Η υποχρέωση για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως: 

2016 2015
€ €

Επιταχυνόμενη φορολογική απόσβεση 228.784 228.784
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων 45.021 45.021
Προσωρινές φορολογικές διαφορές 152.126 5.558

 425.931 279.363

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο
της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 12). Στην περίπτωση
φορολογικών ζημίων το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 12,5%.

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα
συμψηφισμού των τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και
όταν σχετίζονται με φορολογία από την ίδια φορολογική αρχή και το Συγκρότημα έχει την πρόθεση να
τακτοποιήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε καθαρή βάση. 
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23. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2016 2015
€ €

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.154.186 1.854.065
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 16.778 8.873
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 7.934 -
Οφειλόμενα έξοδα 399.413 281.549
Άλλες υποχρεώσεις 273 273
Αναβαλλόμενο εισόδημα 521.779 635.747
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πάνω σε λογιζόμενη διανομή πληρωτέα 10.011 81
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σημ.27) - 8.522

 3.110.374 2.789.110

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα
γνωστοποιείται στη σημείωση 28 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

24. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

2016 2015
€ €

Κυβερνητικές χορηγίες 37.923 43.341

 37.923 43.341

25. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

2016 2015
€ €

Εταιρικός φόρος (181.074) (184.357)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 82 134

 (180.992) (184.223)

Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το Συγκρότημα αναγνωρίζει
υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα
προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό
φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας.



49
BLUE ISLAND PLC

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

26. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική κρίση κατά τα τελευταία έτη. Οι
αρνητικές συνέπειες έχουν σε κάποιο βαθμό αντιμετωπιστεί, μετά από διαπραγματεύσεις και την
επίτευξη σχετικών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (‘ΔΝΤ’), για οικονομική βοήθεια η οποία εξαρτιόταν από την δημιουργία
και την εφαρμογή ενός Οικονομικού Προγράμματος Προσαρμογής για την χώρα.  Το σχέδιο είχε επίσης
ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση των δυο μεγαλύτερων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με
Ίδια Μέσα».

Η Κυπριακή κυβέρνηση εκπλήρωσε επιτυχώς νωρίτερα απ’ ότι αναμενόταν το Οικονομικό Πρόγραμμα
Προσαρμογής και εξήλθε του προγράμματος στις 7 Μαρτίου 2016, έχοντας χρησιμοποιήσει μόνο τα
€7,25 δισεκατομμύρια από το σύνολο των €10 δισεκατομμυρίων που προνοούσε το Πρόγραμμα. Με
βάση τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς η Κύπρος θα συνεχίσει να τελεί υπό την επίβλεψή των
δανειστών της με εξαμηνίες μεταπρογραμματικές επισκέψεις μέχρι την αποπληρωμή του 75% της
οικονομικής βοήθειας που έλαβε.

Παρόλο που έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται σημάδια βελτίωσης κυρίως στο μακροοικονομικό
περιβάλλον της οικονομίας της χώρας, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τις προβλέψεις των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και την εκτίμηση της απομείωσης
των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών της στοιχείων.

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται
προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης.

Η Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της
βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και την επέκταση των εργασιών του στο παρόν επιχειρηματικό και
οικονομικό περιβάλλον.

27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα:

(i) Αμοιβή Συμβούλων και επαγγελματικά δικαιώματα 

Η αμοιβή και επαγγελματικά δικαιώματα των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης
ήταν ως εξής:

2016 2015
€ €

Δικαιώματα συμβούλων και επαγγελματικά δικαιώματα 317.050 268.249
Αμοιβή Συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα 279.766 244.949

596.816 513.198
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28. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που κατέχει:
 Πιστωτικό κίνδυνο
 Κίνδυνο ρευστότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος.

Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος υιοθετούνται για να
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να τίθενται κατάλληλα
όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και
τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις
μεταβολές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος.

Διαχείρισης του οικονομικού κινδύνου

(i) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το Συγκρότημα δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη
ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των
εισπρακτέων.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση του Συγκροτήματος στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά
χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Ωστόσο, η διοίκηση λαμβάνει υπόψη επίσης τους παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο της πελατειακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένου
του κινδύνου αθέτησης πληρωμών της βιομηχανίας και της χώρας στην οποία λειτουργούν οι
πελάτες. Περαιτέρω λεπτομέρειες της συγκέντρωσης των εσόδων που περιλαμβάνονται στη 
σημείωση 18.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθιερώσει μια πιστωτική πολιτική με βάση την οποία κάθε νέος
πελάτης αναλύεται για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν να καθορίσει το Συγκρότημα τους
όρους αποπληρωμής και τους όρους και τις συνθήκες παράδοσης. Η ανάλυση του Συγκροτήματος
περιλαμβάνει εξωτερικές αξιολογήσεις εάν υπάρχουν διαθέσιμες και σε κάποιες περιπτώσεις
αναφορές από τράπεζές. Όρια πωλήσεων έχουν καθιερωθεί για κάθε πελάτη και επανεξετάζονται
κάθε τρεις μήνες . Για οποιεσδήποτε πωλήσεις που υπερβούν αυτά τα όρια απαιτείται έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Συγκρότημα δημιουργεί μια πρόβλεψη για απομείωση η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για
ζημίες που προέκυψαν σε σχέση με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. 
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28. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά γεωγραφική
περιοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν: 

2016
€

Κύπρος 869.270
Ισραήλ 130.237
Ντουμπάι 40.770
Ελλάδα 17.938
Άλλες περιοχές 24.315

 1.082.530

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά τύπο
αντισυμβαλλόμενου στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν: 

Καθαρή λογιστική αξία
2016 2015

€ €

Πελάτες χονδρικού εμπορίου 1.082.530 1.050.639

 1.082.530 1.050.639

Απομείωση
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η χρονολογική ανάλυση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που δεν έχουν
απομειωθεί είναι ως ακολούθως:

2016
€

Μη ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα 652.934
Ληξιπρόθεσμα 1-30 ημέρες 260.755
Ληξιπρόθεσμα 31-90 ημέρες 17.047
Ληξιπρόθεσμα 91-120 ημέρες 3.227
Πέραν των 120 ημερών 148.567

 1.082.530

Η διεύθυνση θεωρεί ότι τα μη-απομειωμένα ποσά, τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα για περισσότερο από 30
μέρες, είναι εισπράξιμα πλήρως, με βάση την ιστορική συμπεριφορά πληρωμών και την εκτενής
ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου του πελάτες, συμπεριλαμβανομένου πιστωτικές αξιολογήσεις του
πελάτη, εάν υπάρχουν διαθέσιμες.



52
BLUE ISLAND PLC

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

28. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

(ii) 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 ζημίων. Το Συγκρότημα εφαρμόζει
διαδικασίες για ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημίων.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία αναφοράς. Τα ποσά είναι μικτά και μη προεξοφλημένα, και περιλαμβάνουν τις
εκτιμημένες πληρωμές τόκου:

31 Δεκεμβρίου 2016
Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές
ροές

Εντός
3 μηνών

Μεταξύ
3 και 12
μηνών

Μεταξύ
1-5 ετών

Πέραν των
5 ετών

€ € € € € €

Τραπεζικά δάνεια 417.547 446.904 37.748 113.246 295.910 -
Τραπεζικά
παρατραβήγματα 961.122 961.122 961.122 - - -
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 2.676.238 2.676.238 2.676.238 - - -

 4.054.907 4.084.264 3.675.108 113.246 295.910 -

31 Δεκεμβρίου 2015
Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές
ροές

Εντός
3 μηνών

Μεταξύ
3 και 12
μηνών

Μεταξύ
1-5 ετών

Πέραν των
5 ετών

€ € € € € €

Τραπεζικά δάνεια 523.212 592.736 32.984 98.953 460.799 -
Τραπεζικά
παρατραβήγματα 910.190 910.190 910.190 - - -
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 2.490.085 2.490.085 2.490.085 - - -
Πληρωτέα σε
συγγενικά πρόσωπα 8.522 8.522 8.522 - - -

 3.932.009 4.001.533 3.441.781 98.953 460.799 -

Διαχείριση κεφαλαίου
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους ιδιοκτήτες
μέσω της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του
Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.
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29. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η λογιστική και η εύλογη αξία ορισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

Λογιστική αξία Εύλογη αξία
2016 2015 2016 2015

€ € € €

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 251.481 596.459 251.481 596.459

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης
Εμπορικές υποχρεώσεις (2.154.186) (1.854.065) (2.154.186) (1.854.065)
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (1.378.669) (1.433.402) (1.378.669) (1.433.402)

(3.281.374) (2.691.008) (3.281.374) (2.691.008)

Ιεραρχία εύλογης αξίας

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, με τη
μέθοδο αποτίμησης. Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής:

 Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά
στοιχεία ή υποχρεώσεις.

 Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και
που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).

 Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.

31/12/2016 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
€ € € €

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία 
Γη και κτίρια - - 4.151.526 4.151.526
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - - 7.872.610 7.872.610

Σύνολο - - 12.024.136 12.024.136
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29. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ (συνέχεια)

31/12/2015 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
€ € € €

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία 
Γη και κτίρια - - 4.225.583 4.225.583
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - - 6.818.844 6.818.844

Σύνολο - - 11.044.427 11.044.427

30. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το σύνολο των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Συγκροτήματος είναι ως εξής: 

2016 2015
€ €

Εταιρική εγγύηση ως εξασφάλιση για τις τραπεζικές διευκολύνσεις της
θυγατρικής εταιρείας Blue Fisheries Ltd 300.000 300.000
Τραπεζική εγγύηση προς το Τμήμα Αλιείας 17.086 17.086
Διάφορες άλλες τραπεζικές εγγυήσεις, μικρής αξίας, που αφορούν κυρίως
αλλοδαπό προσωπικό της Εταιρείας 12.313 11.213

329.399 328.299

31. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις 
Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών που αντιπροσωπεύουν πληρωμές ενοικίων σύμφωνα
με τα ενοικιαστήρια συμβόλαια των υποστατικών της Εταιρείας είναι ως εξής: 

2016 2015
€ €

Εντός ενός έτους 150.477 148.152
Μεταξύ ενός και πέντε ετών 26.829 22.471

177.306 170.623
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32. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Στις 26 Απριλίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Blue Island Plc ενέκρινε και εξουσιοδότησε την
έκδοση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.



BLUE ISLAND PLC
Πολύφημου 10

Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου
2033 Στρόβολος

Λευκωσία, Κύπρος

ΗΕ 

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο

Πιστοποιούμε ότι, από την ημερομηνία της τελευταίας ετήσιας έκθεσης η εταιρεία δεν έχει εκδώσει
οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για να εγγραφεί για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομόλογα της εταιρείας.

Υπογραφή    .........................................      Σύμβουλος

Υπογραφή    .........................................      Γραμματέας

Λευκωσία, ................... 2017


