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ΑΑ..  ΔΔηηλλώώσσεειιςς  ΕΕκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3556/2007, όπως ισχύει 

σήμερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 

Βασίλειος Κ. Στεφανής – Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ιωάννης Κ. Στεφανής  – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 

Ιωάννης Π. Ανδριανόπουλος   – Μέλος Δ.Σ.-Γενικός Διευθυντής 

Ευάγγελος Ν. Πίπας  – Μέλος Δ.Σ.- Οικονομικός Διευθυντής                 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.», δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την 

παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:                                                     

Α. Οι οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ   για 

την χρήση 01.01.2009 31.12.2009 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 

αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο,  

Β.   Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της 

εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

Αθήνα 29 Μαρτίου 2010 

Οι Δηλούντες – Βεβαιούντες 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Το Μέλος του Δ.Σ. & 
Γενικός Διευθυντής 

Το Μέλος του Δ.Σ. & 
Οικονομικός Διευθυντής 

Βασίλειος Στεφανής Ιωάννης Στεφανής Ιωάννης Ανδριανόπουλος Ευάγγελος Πίπας 

ΑΔΤ ΑΕ 019038 ΑΔΤ ΑΒ 296541 ΑΔΤ ΑΒ 521401 ΑΔΤ ΑΕ 138709 
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ΒΒ..  ΈΈκκθθεεσσηη  εελλέέγγχχοουυ  ααννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

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

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 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 εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 

απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που 

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

εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 

που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
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συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

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

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, 

τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 

συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 

και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα,    30  Μαρτίου   2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

 

 

Σοφία Μουρατίδου                      
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13961 

 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Νικόλαος Ιωάννου           
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 
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ΓΓ..ΈΈκκθθεεσσηη  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ      
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136 

παράγραφος 2. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 & 8 καθώς και 

την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2 και το Καταστατικό της Εταιρίας, σας 

υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2009 έως 31/12/2009 την ετήσια έκθεση του διοικητικού 

συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση 

περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της εταιρίας Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού 

για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη 

διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2009 – 31/12/2009), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα 

και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι 

σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 

Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης (01/01/2009 – 31/12/2009) και 

περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις εν λόγω καταστάσεις καθώς και τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. στην ετήσια 

οικονομική έκθεση που αφορά τη χρήση 2009. Ενόψει δε ότι από την Εταιρία συντάσσονται και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά 

στοιχεία και με αναφορά στα εταιρικά οικονομικά στοιχεία της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., μόνο όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή 

αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. 

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Η γενικότερη χρηματοπιστωτική κρίση, η οικονομική κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη και η κρίση του κλάδου της 

ιχθυοκαλλιέργειας, είναι τα χαρακτηριστικά  της χρήσης του 2009 αλλά και της χρήσης του 2010. Η κακή ταμειακή 

και διαχειριστική κατάσταση πολλών παραγωγών σε συνδυασμό με την κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

δημιούργησε μείωση των τοποθετήσεων γόνου και άρα του μελλοντικού παραγόμενου προϊόντος καθώς και μείωση 

των εταιρειών/παραγωγών που είτε απορροφήθηκαν, είτε  δουλεύουν facon για τρίτους, είτε είναι σε διαδικασία 

διακοπής της δραστηριότητάς τους. Η αρνητική αυτή κλαδική αλλά και διεθνή κατάσταση επηρέασε τον Όμιλο 

Σελόντα σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών αλλά και παραγωγής.  

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών και δεικτών του Ομίλου και της Εταιρείας για την 

τελευταία τριετία 2007-2009: 
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ΕΞΕΛΙΞΗ  ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ  ΜΕΓΕΘΩΝ

31 / 12 /2 0 07 3 1 /1 2/ 2 00 8 % Δ 3 1.1 2.2 00 9 % Δ

Κύκλος  Εργασ ιώ ν 60.179 .828 ,31 62.968 .882 ,31 5% 80 .739 .656,54 28%

EBITD A 10.947 .524 ,83 9.475 .953 ,67 -13% 6 .724 .392,97 -29%

Κέρδη  προ  Φόρω ν 7.436 .855 ,23 1.437 .353 ,39 -81% 479 .210,32 -67%

Κέρδη  μετά  φόρους  &  δικα ιώ ματα 5.271 .482 ,79 387 .781 ,97 -93% 448 .230,18 16%

Σύνολο  Ενεργητικού 172.419 .403 ,83 188.999 .604 ,59 10% 198 .421 .683,92 13%

Σύνολο  Υποχρεώσεω ν 103.082 .684 ,38 120.153 .550 ,99 17% 129 .896 .120,67 26%

Σύνολο  Ιδ ίω ν  Κεφαλαίω ν 69.336 .719 ,45 68.846 .053 ,60 -1% 68 .525 .563,25 -5%

31 / 12 /2 0 07 3 1 /1 2/ 2 00 8 % Δ 3 1.1 2.2 00 9 % Δ

Κύκλος  Εργασ ιώ ν 84.584 .290 ,17 120.303 .171 ,67 42% 136 .002 .812,69 13%
EBITD A 19.106 .014 ,24 21.873 .228 ,39 14% 21 .405 .626,57 -2%
Κέρδη  προ  Φόρω ν 6.447 .069 ,84 2.761 .262 ,57 -57% 3 .614 .540,02 31%
Κέρδη  μετά  φόρους  &  δικα ιώ ματα 2.546 .107 ,73 1.264 .665 ,20 -50% 156 .596,18 -88%
Σύνολο  Ενεργητικού 318.093 .957 ,13 400.317 .712 ,57 26% 355 .928 .982,51 1%
Σύνολο  Υποχρεώσεω ν 222.598 .391 ,66 295.387 .938 ,76 33% 266 .493 .655,61 8%
Σύνολο  Ιδ ίω ν  Κεφαλαίω ν 95.495 .565 ,47 104.929 .773 ,81 10% 89 .435 .326,90 -17%

3 1/ 1 2/ 20 0 7 3 1/ 1 2/ 20 08 3 1.1 2.2 00 9

Περιθώ ριο  EBT ID A % 22 ,59% 18,18% 15,74%

Καθαρό  Π ερ ιθώρ ιο  (ΕΑΤΑΜ ) % 3 ,01% 1,05% 0,12%

Απόδοση  Ιδ ίω ν  Κεφαλαίω ν  (RO E) 13 ,50% 1,81% 2,55%

Ξένα  / Ίδια  Κεφ άλα ια 2 ,33 2 ,82 2,98

Ξένα  / Συνολικά  Κεφάλα ια 0 ,70 0 ,74 0,75

Γεν ική  Ρευστότητα 1 ,81 1 ,90 1,84

ΑΡ ΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΟΜ ΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Επίσης παρουσιάζουμε οικονομικοί δείκτες εξέλιξης και οικονομικής ανάλυσης για τον Όμιλο και την Εταιρεία για την 

χρήση 2009 και 2008 : 

Δ Ε ΙΚ Τ ΕΣ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ  Π Ο Ρ Ε ΙΑ Σ

Ε Ξ Ε Λ ΙΞΗ Σ  ( % ) 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8
Κ ύ κλο υ  Ε ρ γα σ ιώ ν 1 3 ,0 5% 2 8 ,2 2%
Κ έρ δ η  π ρ ο  Τ όκω ν , Φ ό ρω ν  κα ι Α π ο σβ έσ εω ν  Ε Β ΙΤD A -2 ,1 4% -2 9 ,0 4%
Κ έρ δ η  π ρ ο  Τ όκω ν  κα ι Φ ό ρω ν  Ε Β ΙΤ -0 ,2 3% -3 4 ,7 6%
Κ έρ δ η  π ρ ο  ε π ε νδ υ τ ικώ ν  δρ α σ τη ρ ιο τ ήτ ω ν  κα ι φ ό ρω ν 2 ,9 3% -6 8 ,9 8%
Κ ερ δ ώ ν  π ρο  φ ό ρω ν  E B T 3 0 ,9 0% -6 6 ,6 6%
Κ ερ δ ώ ν  μ ετ ά  φ όρω ν  κα ι δ ικ α ιω μ ά τω ν  μ ε ιοψ ηφ ία ς (Ε Α ΤΜ ) -8 7 ,6 2% 1 5 ,5 9%
Κ α θ α ρώ ν  Π α γ ίω ν -1 4 ,2 8% -9 ,2 0%
Σ υ νο λ ικώ ν  α π α σ χο λού μ ε νω ν  κ εφ α λα ίω ν -1 1 ,0 9% 4 ,9 9%
Π Ε Ρ ΙΘ Ω Ρ ΙΩ Ν  Κ ΕΡ ΔΟ Υ Σ  ( % )
Π ερ ιθ ώ ρ ιο  E B IT D A 1 5 ,7 4% 1 8 ,1 8% 8 ,3 3% 1 5 ,05 %
Π ερ ιθ ώ ρ ιο  E B IT 1 1 ,3 1% 1 2 ,8 1% 6 ,0 3% 1 1 ,85 %
Κ έρ δ η  π ρ ο  ε π ε νδ υ τ ικώ ν  δρ α σ τη ρ ιο τ ήτ ω ν  κα ι φ ό ρω ν 3 ,0 7% 3 ,3 8% 1 ,3 7% 5 ,64 %
Π ερ ιθ ώ ρ ιο  κ ερδ ω ν  π ρ ο  φ ό ρω ν  E B T 2 ,6 6% 2 ,3 0% 0 ,5 9% 2 ,28 %
Κ α θ α ρ ό  π ερ ιθ ώ ρ ιο  κ έρ δο υ ς  (μ ε τ ά  φ όρω ν  &  δ ικ α ιω μ ά τω ν ) 0 ,1 2% 1 ,0 5% 0 ,5 6% 0 ,62 %
Α Π Ο ΔΟ Τ ΙΚ Ο ΤΗ Τ Α Σ  Π ΡΟ  Φ Ο Ρ Ω Ν  ( % )
Α π όδ οσ η  Ιδ ίω ν  Κ εφ αλ α ίω ν  (R O E ) 2 ,5 5% 2 ,7 6% 0 ,4 7% 0 ,52 %
Α π όδ οσ η  Συ ν .  Α π α σχο λού μ ε νω ν  κ εφ α λα ίω ν  (R O A ) 8 ,1 3% 3 ,2 5% 4 ,1 9% 1 ,66 %
Ρ Ε Υ ΣΤ Ο Τ Η Τ Α Σ  ( :1 )
Γ ε ν ικ ή  Ρ ευ σ τό τ η τα 1 ,8 4 1 ,9 0 1 ,6 4 1 ,7 9
Ά μ εσ η  Ρ ευ σ τ ό τη τ α 0 ,6 4 0 ,7 2 0 ,5 1 0 ,5 4
Κ ΕΦ Α ΛΑ ΙΑ Κ Η Σ  ΔΟ Μ Η Σ  &  Δ Α Ν ΕΙΑ Κ Η Σ  Ε Π ΙΒ Α Ρ ΥΝ ΣΗ Σ  ( :1 )
Δ α ν ε ια κή ς  Ε π ιβ ά ρ υν ση ς (Ξ έ να /Σ υ νολ ικ ά  κ εφ ά λα ια ) 0 ,7 5 0 ,7 4 0 ,6 5 0 ,6 4
Ξ έ να  /  Ί δ ια  Κ εφ ά λα ια  (Σ ύ ν  Υπ οχρ /Σ ύ ν  Ι δ ίω ν  Κ εφ α λα ίω ν )  2 ,9 8 2 ,8 2 1 ,9 0 1 ,7 5
Κ εφ α λα ια κή ς  Δ ιά ρ θω ση ς (Ί δ ια /Ξ έ να  κ εφ ά λα ια ) 0 ,3 4 0 ,3 6 0 ,5 3 0 ,5 7
Σ ύ νο λο  Ιδ ίω ν  Κ εφ α λα ίω ν /Σ ύ νο λο  Ε ν ερ γη τ ικ ο ύ 0 ,2 5 0 ,2 6 0 ,3 5 0 ,3 6
Σ ύ νο λο  Δα ν ε ισ μ ο ύ /Σ ύ νο λο  Ε ν ερ γη τ ικ ο ύ 0 ,56 0 ,21 0 ,42 0 ,44
Σ ύ νο λο  Δα ν ε ισ μ ο ύ /Σ ύ νο λο  Ιδ . Κ εφ α λα ίω ν 2 ,05 1 ,79 1 ,20 1 ,21
Δ ε ίκ τη ς  κά λυψ η ς  τό κω ν 1 ,45 1 ,31 1 ,26 1 ,7 8
Ε Β ΙΤD A  /  Χ ρ εω στ ικ ού ς  τό κου ς -π ισ τω τ ικ ού ς  τό κου ς 2 ,1 1 1 ,9 7 1 ,2 9 1 ,8 7
N E T  D E B T /  E B IT D A 8 ,8 1 8 ,2 7 12 ,3 0 8 ,4 5

ΟΜ ΙΛΟ Σ ΕΤ Α ΙΡ Ε ΙΑ
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Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα μεταξύ των δύο χρήσεων, γιατί στην τρέχουσα 

περίοδο ενοποιήθηκε για πρώτη φορά με ολική ενοποίηση η εταιρεία Φαραδονήσια Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ με πολύ 

μικρές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου, ενώ η εταιρεία FJORD MARINE TURKEY ενοποιείται από 

12/10/2009, μετά και την αλλαγή του διοικητικού management, με την μέθοδο της καθαρής θέσης και επομένως δεν 

περιλαμβάνονται στην τρέχουσα χρήση τα στοιχεία του ενεργητικού  και παθητικού της θυγατρικής εταιρείας ενώ 

αναφέρονται στα δεδομένα του 2008.  

Στα βασικά μεγέθη των αποτελεσμάτων χρήσης, τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ που επέφεραν οι νέες αυτές εταιρείες 

στην ενοποίηση του 2009 και το ποσοστό συμμετοχής των ποσών αυτών στα ποσά του Ομίλου παρουσιάζονται στον 

κάτωθι πίνακα: 

 

 

Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών το 2009 σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα €136,00 εκ. έναντι € 120,33 εκ. σημειώνοντας 

αύξηση κατά 13,05% σε σχέση με το 2008. Η μεταβολή προέρχεται  κατά 11%,την αύξηση των καθαρών πωλήσεων 

ιχθύων της μητρικής και το υπόλοιπο από την αύξηση των πωλήσεων ιχθύων από τις θυγατρικές. Η αύξηση οφείλεται 

στην πώληση περισσοτέρων ποσοτήτων ιχθύων, λόγω της μεγάλης αποθεματοποίησης της χρονιάς του 2008. Ο 

κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 28,22% και ανήλθε στα € 80,74 εκ έναντι € 62,97 εκ την 

αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η μεταβολή οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων ιχθύων και των τιμών πώλησης σε 

σχέση με το 2008 . 

Από το σύνολο των πωλήσεων τα 92,626 εκ ευρώ ποσοστό 68,1% αφορούν πωλήσεις βιολογικών προϊόντων 

(ιχθύων και γόνου) που παράγονται στις μονάδες του Ομίλου, τα 19,360 εκ. ευρώ ποσοστό 14,2% από πωλήσεις 

ιχθυοτροφών, και τα 24,016 εκ. ευρώ ποσοστό 17,7% πωλήσεις γόνου και ιχθύων εμπορεύματα από τρίτους 

παραγωγούς και  πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων καθώς και υπηρεσίες. 

Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων  

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2009 διαμορφώθηκαν στα € 21,406 εκ 

ποσοστό 15,74% επί του κύκλου εργασιών έναντι € 21,873 εκ το 2008 ποσοστό 18,18% επί του κύκλου εργασιών. Η 

μείωση των λειτουργικών κερδών οφείλεται κύρια στην χαμηλή τιμή πώληση του προιόντος τσιπούρας που είχαμε το 

πρώτο εξάμηνο σε συνέχεια της κρίσης των τιμών που είχαμε από την προηγούμενη χρήση σε σχέση με την αύξηση 
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των ποσοτήτων και στο αυξημένο κόστος διατήρησης των αποθεμάτων, ενώ αντίστροφα είχαμε αύξηση στα 

λειτουργικά κέρδη από την πώληση της δραστηριότητας των ιχθυοτροφών. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και 

αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας μειώθηκαν κατά 29,04% και διαμορφώθηκαν στα € 6,724 εκ έναντι € 9,475 εκ 

την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η μεταβολή οφείλεται όπως αναφέραμε στις χαμηλές τιμές πώλησης στο πρώτο 

κύρια εξάμηνο σε συνδυασμό με τις ψηλές ποσότητες και το ψηλό κόστος διατήρησής τους με συνέπεια την μείωση 

μείωση των περιθωρίων κέρδους.  

Κέρδη προ Φόρων  

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξήθηκαν  το 2009 κατά 30,90% και διαμορφώθηκαν στα € 3,615 

εκ. έναντι € 2,761 εκ. το 2008. Η μεταβολή προέρχεται από την αύξηση της κερδοφορίας της θυγατρικής Περσεύς 

ΑΒΕΕ γιατί τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας μειώθηκαν το 2009 κατά 66,66% και διαμορφώθηκαν στα € 0,479 εκ. 

έναντι € 1,437 εκ. το 2008.  Η μείωση, οφείλεται στις μειωμένες τιμές πώλησης των προϊόντων την μεγαλύτερη 

διάρκεια της χρήσης σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διατήρησής τους. 

Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας  

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου μειώθηκαν το 2009  κατά 87,62% και 

διαμορφώθηκαν στα € 0,156 εκ. έναντι 1,265 εκ. το 2008. Η μείωση της κερδοφορίας του ομίλου οφείλεται στους 

παρακάτω παράγοντες: 

- Στην κρίση της τιμής πώλησης της τσιπούρας με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του περιθωρίου κέρδους 

σε συνδυασμό με το γεγονός της αύξησης του κόστους διατήρησης των αποθεμάτων. 

- Στα αυξημένα αποτελέσματα της δράσης των ιχθυοτροφών από την Περσεύς ΑΒΕΕ, που είχε και ως συνέπεια 

την σημαντική αύξηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 

- Στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με ποσό € 773 χιλ περίπου που προέκυψε από την μεταβολή της 

μεθόδου ενοποίησης της Fjord Marin Turkey στις οικονομικές καταστάσεις. Η εν λόγω εταιρία όπως 

αναγράφεται στην σημείωση 8.2 στις οικονομικές καταστάσεις θα ενσωματώνεται στον Όμιλο με την μέθοδο 

της καθαρής θέσης. 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρίας ποσό € 0,448 εκ. ήταν στα ίδια επίπεδα με της χρήσης του 2008 

ποσό € 0,388 ενώ είχαμε σημαντική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην τρέχουσα χρήση. 

Δάνεια και Ταμειακά  Διαθέσιμα 

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου ανέρχεται στα € 101,5 εκ ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται σε € 92,3 εκ. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται 

στα € 39,3 εκ ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στα € 44,5 εκ. Ο δανεισμός 

παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την χρήση του 2008 με μεταφορά ποσό από μακροπρόθεσμα σε βραχυπρόθεσμα 
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δάνεια. Η διαδικασία της διατήρησης αποθεμάτων για περιόδους από 22-28 μήνες δημιουργεί επιπλέον ανάγκες για 

αυξημένα κεφάλαια κίνησης στο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονται σε € 5,3 εκ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε € 

1,2 εκ. 

ΜΕΡΙΣΜΑ 

Η εταιρεία δεν διάνειμε μέρισμα ανά μετοχή για την προηγούμενη οικονομική χρήση 2008 Για την τρέχουσα 

οικονομική χρήση του 2009 η διοίκηση της εταιρείας , λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης και 

λόγω της δυσμενής κατάστασης στην πραγματική οικονομία, θα προτείνει την μη διανομή μερίσματος. 

Παράγοντες Δημιουργίας Αξίας  

Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των τριών βασικών επιχειρηματικών τομέων είναι ο 

κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας (παραγωγού-πώληση γόνου και ιχθύων), ο κλάδος της παραγωγής ιχθυοτροφών , και ο 

κλάδος της εμπορίας ιχθύων και λοιπών αποθεμάτων και υπηρεσιών. 

Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις είναι ο τομέας της ιχθυοκαλλιέργειας, του οποίου ο 

κύκλος εργασιών αποτέλεσε για το  2009 το 68% του κύκλου εργασιών του Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 37% 

των λειτουργικών κερδών . 

Ο τομέας της παραγωγής ιχθυοτροφών, που ενσωματώθηκε στον Όμιλο το 2008 με την εξαγορά στα τέλη του 2007 

της Περσεύς ΑΕΒΕ, για το 2009 συμμετείχε κατά 15% στις συνολικές πωλήσεις  και κατά  44% στα λειτουργικά 

κέρδη, μετά από την λειτουργικές αλλαγές που έγιναν στο εργοστάσιο και το καλό κοστολογικό προφίλ που είχε στην 

χρήση του 2009. 

Τέλος ο κλάδος της εμπορίας ιχθύων και των λοιπών πωλήσεων συμμετείχε κατά 17% στις συνολικές πωλήσεις του 

Ομίλου και κατά 19% στα λειτουργικά κέρδη.   

Παραθέτουμε κατωτέρω τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2009 σε ενοποιημένη βάση και κατά 

κλάδο δραστηριότητας: 
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Σημαντικά Γεγονότα κατά την διάρκεια της Χρήσης 2009 

Ο Όμιλος Σελόντα στην χρήση του 2009, διανύοντας την δεύτερη χρονιά της κρίσης στο κλάδο της 

ιχθυοκαλλιέργειας και του χρηματοοικονομικού συστήματος γενικότερα, προσπάθησε να διατηρήσει θέση του στην 

αγορά της ιχθυοκαλλιέργειας. Για τον Όμιλο τα σημαντικά γεγονότα της χρήσης του 2009 ήταν:  

• Η συντήρηση και ανάπτυξη του μεγάλου stock ιχθύων που μεταφέραμε από την προηγούμενη χρήση λόγω 

της αποθεματοποίησης συνέπεια της κρίσης που είχε ως συνέπεια, αυτό που είχαμε αναφέρει από πέρσι, την 

μείωση της νέας παραγωγής με την τοποθέτηση λιγότερο γόνου προς ανάπτυξη. 

• Η μείωση των εταιρειών-παραγωγών στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας μέσα στην χρήση του 2009 ή και η 

μείωση της παραγωγής αυτών, κύρια λόγω των προβλημάτων χρημοτοροών που δημιούργησε η κρίση στον 

κλάδο μας και γενικότερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση για τα επόμενα χρόνια των διαθεσίμων 

ποσοτήτων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. 

• Η συνέχιση με επιτυχία της διαφήμισης-προώθησης του επώνυμου προϊόντος ιχθύων.  Για πρώτη φορά 

πλέον τα παραγόμενα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας από της μονάδες εκτροφής του Ομίλου έχουν σήμανση 

και διατίθενται  επώνυμα πλέον στην κατανάλωση κύρια στο εσωτερικό και με μεγάλη αποδοχή από τους 

καταναλωτές. Και στα προϊόντα της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας υπάρχει επώνυμο προϊόν  «SELONDA - 

Με την υπογραφή της θάλασσας», ενώ αυξάνεται σταδιακά η διάθεση επεξεργασμένων προιόντων ιχθύων 

όπως φιλέτα, καθαρισμένα.  

• Στον Όμιλο, με τις εκ νέου αποφάσεις των Δ.Σ των δύο εταιρειών Σελόντα κα Interfish, αποφασίστηκε η 

έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη με ισολογισμό 

μετασχηματισμού αυτόν της 31.12.2009. 

Σημαντικά Γεγονότα μετά την λήξη της Χρήσης 2009. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση σε συνδυασμό με την κρίση του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας έχει οδηγήσει τις τράπεζες 

σε μία αρνητική, στάση για την ιχθυοκαλλιέργεια με αποτέλεσμα οι εταιρείες για να μπορέσουν να επιβιώσουν να 
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πωλούν, λόγω πίεσης των πελατών τους, σε χαμηλές τιμές τα προιόντα τους αλλά κύρια να μην μπορούν να 

τοποθετήσουν τον «προγραμματισμένο» νέο γόνο προς εκτροφή. Ήδη από το α΄τρίμηνο του 2010 έχει αρχίσει να 

φαίνεται η έλλειψη διαθεσίμων ποσοτήτων προς πώληση, με αντίστοιχη βελτίωση των τιμών πώλησης  

Ο Όμιλος Σελόντα ,στα πλαίσια των ενεργειών του για την αντιμετώπιση της κρίσης γενικότερα, έχει προβεί και 

αυτός σε συγκράτηση της παραγωγής γόνου και άρα της νέας παραγωγής ιχθύων, και έχει θέσει στόχο της την 

μείωση του κόστους και την μέγιστη ωφέλεια από την προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων της. 

Ο Όμιλος τον Μάρτιο του 2010 χρηματοδοτήθηκε, με συντονιστή και διαχειρίστρια την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 

συμμετέχουσες τράπεζες τις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ MILLEΝNIUM BANK AE, ATTICA BANK 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ALPHA BANK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με νέα κοινοπρακτικά δάνεια ύψους 15 εκ. 

ευρώ. Συγκεκριμένα, ένα Κοινοπρακτικό Δάνειο ύψους 9 εκ. ευρώ διετούς διάρκειας,  με δανείστρια εταιρεία την 

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ και ένα Κοινοπρακτικό Δάνειο 6 εκ. ευρώ διετούς διάρκειας, με δανείστρια εταιρεία την INTERFISH ΑΕ 

και με εξασφαλίσεις και στα δύο δάνεια ασφαλιστήρια συμβόλαια/ιχθυοπληθυσμό. Τα δάνεια θα καλύψουν 

απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης για τον Όμιλο Σελόντα.  

Επενδύσεις – Ανάπτυξη  

Ο Όμιλος Σελόντα πραγματοποίησε κατά την χρήση 2009 νέες επενδύσεις 1,6 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω επενδύσεις 

αφορούσαν κυρίως τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και σκοπό είχαν την βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσα από 

την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού. Για την εταιρεία οι επενδύσεις κατά την χρήση του 2009 

ήταν ποσό 903 χιλ ευρώ. 

Η κρίση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην πραγματική οικονομία δημιουργεί νέα δεδομένα στην για 

τον Όμιλο  στην αγορά της ιχθυοκαλλιέργειας. Η συνεχής προσπάθεια για ορθολογικότερη διαχείριση στην παραγωγή 

και η ανάπτυξη του εμπορικού δικτύου με την διείσδυση σε νέες αγορές , είναι εργαλεία για την αύξηση των 

οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων του Ομίλου.  

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκεται ήδη στην φάση της δεύτερης αναδιοργάνωσης, συνέπεια της κρίσης που 

υπάρχει στις τιμές των προιόντων και θα οδηγηθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε συγκέντρωση των εταιρειών και 

άρα του παραγόμενου τονάζ με στόχο την δημιουργία  ισχυρών ομίλων στην Ευρωπαϊκή αγορά.  

 

Γ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων 

των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς πιστωτικών κινδύνων 

και κινδύνων ρευστότητας. Η Διοίκηση του Ομίλου με τα τμήματα διαχείρισης των ανωτέρω κινδύνων, στοχεύει στον 

περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να 

προκύψει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του 
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κόστους και των πωλήσεων. Ο όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν 

σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του. 

Τα χρηματοοικονομικά προιόντα που χρησιμοποιεί ο ΟΜΙΛΟΣ αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

σύναψη δανείων, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές ή σε προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης, τραπεζικούς λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, επενδύσεις σε χρεόγραφα, μερίσματα 

πληρωτέα, υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς επίσης και swap 

επιτοκίων των μακροπρόθεσμων δανείων.  

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της 

ανάπτυξης του Ομίλου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής 

παρακολούθησης των χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των 

πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Ο Όμιλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει 

τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες. Οι ανάγκες ρευστότητας προγραμματίζονται  για ολόκληρο το έτος 

αλλά και μηνιαία. Ο Όμιλος  παρακολουθεί τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή, εβδομαδιαία βάση καθώς και σε 

κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών . Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε 

καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες 

ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.  

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί δανεισμό στη κεφαλαιακή του διάρθρωση για την κάλυψη μέρους των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του. Ο κίνδυνος  επιτοκίου που εκτίθεται ο Όμιλος Σελόντα είναι το κυμαινόμενο 

επιτόκιο (Euribor μηνός ,τριμήνου ή εξαμήνου) του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Η πολιτική 

του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η Δεκεμβρίου 2009, ο όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς 

του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου 

Euribor. Προκειμένου ωστόσο, να αντισταθμίσει τον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, ο Όμιλος κάνει μερικώς 

χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων «interest swaps». Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά 

ποσοστά. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε 

μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1% (2008: +1% ή -1%).  
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2009 2008
€ €

Αποτέλεσμα χρήσης  (+/-) 706.923 951.812  

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος συμμετέχει σε εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ουαλία και στην Τουρκία. Οι βασικές συναλλαγές αγορών α 

υλών και πωλήσεων της Τουρκίας, που θεωρούνται ως πιο επικίνδυνες συναλλαγές, γίνονται σε ευρώ και επομένως 

δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος από τις διαφορές ισοτιμιών. Ο όμιλος δραστηριοποιείται κύρια στην αγορά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με συναλλαγές κύρια σε ευρώ με συνέπεια ο συναλλαγματικός κίνδυνος των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων από την δραστηριότητά του να είναι ασήμαντος. Εκτός νομίσματος ευρώ έχει απαιτήσεις από πωλήσεις 

στην Αμερική και την Αγγλία για τις οποίες μέσω προγραμμάτων νομισματικής προστασίας (forward) αντισταθμίζει 

τον όποιο μικρό κίνδυνο.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε 

σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και τη 

συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / Αγγλικής λιρας και Ευρώ / Γιέν. 

Υποθέτουμε ότι κατά την  31 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιείται μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / 

Αγγλικής λιρας και Ευρώ / Γιέν της τάξεως του 10%. Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία σε ξένο νόμισμα που κατέχει ο Όμιλος για κάθε περίοδο αναφοράς. Σε περίπτωση όπου το Ευρώ 

ανατιμηθεί ή υποτιμηθεί σε σχέση με την λίρα αγγλίας και το Γιέν κατά 10% τότε στο αποτέλεσμα της χρήσης  θα 

έχουμε την εξής επίπτωση: 

  Ανόδος +10% Ανόδος -10% 
  GBP JPY GBP JPY 
Κέρδος   206.450 408.646   
Ζημια 334.346,43     252.328 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα, με αυτήν μέρη. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό 

κίνδυνο από πελάτες. 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Δεδομένης της 

μεγάλης διεύρυνσης του πελατολογίου, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις 

εμπορικές του απαιτήσεις μιας και αυτός διαχωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό πελατών. Ο Όμιλος παρακολουθεί, σε 



 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31Δεκεμβρίου 2009                                                                                                                             16 

σταθερή βάση τις εμπορικές του απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διασφαλίζει την είσπραξη τους, μέσω 

συμβολαίων ασφάλισης. Δεν υπάρχουν  σημαντικοί κίνδυνοι για μη είσπραξη απαιτήσεων δεδομένου ότι η εταιρεία 

και ο Όμιλος έχουν εφαρμόσει διαδικασίες αξιολόγησης με κριτήρια που ελαχιστοποιούν το κίνδυνο. H έκθεση του 

ομίλου  όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία την 

ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 

 

Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια 

χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος θέτει 

όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με 

αναγνωρισμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

Κίνδυνος τιμής πρώτων υλών 

Η βασική πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία είναι οι ιχθυοτροφές οι πρώτες ύλες των οποίων είναι κύρια 

ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια και δημητριακά. Οι τιμές των πρώτων υλών οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς 

αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο 

διακύμανσης των σχετικών τιμών. Με την εξαγορά της Περσεύς ΑΕΒΕ, εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών, ο 

όμιλος έχει άμεση πλέον γνώση της αγοράς και με την ειδική ομάδα συνεργατών, μέσω συμβολαίων προμήθειας 

πρώτων υλών ή και spot αγορές, προσπαθεί για το μέγιστη δυνατή ωφέλεια στο κόστος παραγωγής του τελικού 

προϊόντος, του ψαριού. Οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει λόγω διεθνών συγκυριών ενδέχεται να έχει επιρροή στις 

τιμές των α’ υλών και ως συνέπεια επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου. 

Κίνδυνος Αγοράς – Εξάρτηση από Προμηθευτές 

Κλάδος Ιχθυοκαλλιέργειας  

Ο Όμιλος Σελόντα δεν είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους Αγοράς, ούτε έχει κάποια εξάρτηση από τους Προμηθευτές 

του, τόσο στην προμήθεια της βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή των προϊόντων της, όσο και στην προμήθεια 

των λοιπών βοηθητικών υλών ή εξοπλισμού για την ιχθυοκαλλιέργεια. Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του κλάδου της 

ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, έχει δημιουργηθεί στην χώρα μας η μεγαλύτερη και καλύτερη αγορά προμηθευτών 

ιχθυοκαλλιέργειας, σημαντική συνέργια για τις εταιρείες του κλάδου της Ελλάδας. 

Κλάδος Ιχθυοτροφών  

Ο Όμιλος Σελόντα δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοτροφών μέσω της θυγατρικής της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕΒΕ. Οι 

βασικοί προμηθευτές πρώτων υλών για την παραγωγή ιχθυοτροφών είναι ξένοι οίκοι, κύρια από την Νότια Αμερική 
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και την Βόρεια Ευρώπη, με μεγάλη  ποικιλία σε ποιότητα και τιμές. Λόγω όμως του ότι τα ιχθυάλευρα και τα 

ιχθυέλαια είναι ύλες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων(commodities market) οι όποιες 

διαφοροποιήσεις τιμών και ποσοτήτων από τους προμηθευτές προέρχονται μέσα από αυτή την διεθνή 

διαπραγμάτευση αυτών των αγαθών. 

Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2010 

Οι προοπτικές του ΟΜΙΛΟΥ για το 2010 επηρεάζονται έντονα, από την εξέλιξη της κρίσης του κλάδου της 

μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη και από την μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση και από τις δυσκολίες 

που υπάρχουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

Για το 2010 οι εταιρείες/παραγωγοί έχουνε το προβλήματα διατήρησης και διαχείρισης των αποθεμάτων τους, καθώς 

και σημαντική μείωση των νέων γόνου που τοποθετήθηκαν στους ιχθυοκλωβούς για την νέα παραγωγική χρονιά.  

Τα προβλήματα αυτά, και λόγω της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης, μέσα στο 2010 θα πιέσουν τις 

εταιρείες να κάνουν συνεργασίες ή θα πουληθούν σε πιο υγιείς και έτσι μεγάλες προς διάθεση ποσότητες θα 

διακινούνται πιο αξιόπιστα και με καλύτερες τιμές. Η προσπάθεια για την αύξηση των τιμών πώλησης στην αγορά 

κύρια της Ευρώπης είναι το πιο βασικό αντίβαρο στην τρέχουσα κακή χρηματοοικονομική περίοδο. 

Έτσι για το 2010 σε συνέχεια των ενεργειών από το 2009 έχουμε: α)μείωση των τοποθετήσεων γόνου για το 2009 

και το 2010 και άρα της παραγωγής ιχθύων που γίνεται στην Ελλάδα ,Τουρκία, και Ισπανία, β) κλείσιμο πολλών 

μικρών παραγωγών κύρια στην Τουρκία για λόγους τεχνικούς και διαχειριστικούς, αλλά και Ελλάδα για 

διαχειριστικούς λόγους γ)συγκέντρωση παραγωγών που γίνεται στην Ευρώπη γενικότερα και δ)συγκέντρωση 

εταιρειών-παραγωγών που άρχισε και θα συνεχίσει έντονα και στην Ελλάδα, γεγονότα που είναι σε εξέλιξη και θα 

προσπαθήσουν να φέρουν σε ισορροπία τις διαθέσιμες προς πώληση ποσότητες σε σχέση με την ζήτηση της αγοράς 

από τον επόμενο χρόνο 2010 και 2011, αφού η παραγωγική διαδικασία διαρκεί  περίπου 18-20 μήνες.  

Το 2010 λοιπόν είναι σημαντική χρονιά με πολλές ανακατατάξεις και αλλαγές τόσο σε παραγωγικό όσο και εταιρικό 

επίπεδο και άρα και ο Όμιλος Σελόντα θα παίξει σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια. Το σημαντικό 

είναι η αύξηση ή και διατήρηση της ζήτησης, μέσα στην περίοδο της κρίσης, στην Ευρώπη κύρια γιατί η αλλαγή 

στην διατροφική συνήθεια των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, με την αύξηση της ζήτησης τροφίμων με λευκές 

πρωτεΐνες και κύρια των ψαριών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την μεγάλη ανάπτυξη στον Όμιλο Σελόντα,  στον 

κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.  

Επίσης συνεχίζεται έντονα η προσπάθεια μείωσης του κόστους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του 

Ομίλου, με ταυτόχρονη αυστηρή παρακολούθηση της διαχείρισης των αποθεμάτων και της παραγωγικής διαδικασίας 

και την μείωση του κόστους παραγωγής-διάθεσης-διοίκησης  και της ανάγκης σε κεφάλαια κίνησης 
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Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσης 

2009, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή 

ασυνήθους φύσης και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον.  

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της 

Εταιρίας, με τις θυγατρικές της, και τις συνδεδεμένες εταιρείες καθώς και των μελών της διοίκησης, κατά την 

διαχειριστική χρήση 2009 και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31-12-2009. 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΕΛΟΝΤΑ AE 0,00 0,00 0,00 0,00
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ 0,00 0,00 211.228,00 0,00
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 600,00 0,00 0,00 101.572,00
SELONDA INTERNATIONAL LTD 0,00 0,00 194.762,02 0,00
BLUEWATER FLATH FISH LTD-BFF 0,00 0,00 684.391,62 0,00
ELECTROSAN DENIZ 0,00 0,00 0,00 3.387,20
INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 22.812.149,50 15.275.330,69 5.114.428,38 0,00
FISH FILLET ΑΕ 65.757,80 3.595.164,11 0,00 800.847,86
AKOYANET AE 1.200,00 0,00 39.856,00 0,00
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ 600,00 0,00 1.428,00 0,00
SELONDA UK 209.873,46 2.499,73 1.727.958,03 46.593,17
AQUAVEST AE 1.200,00 0,00 2.856,00 53.761,41
ΠΕΡΣΕΑΣ ABEE 15.953,02 23.158.386,53 18.904,29 14.432.234,21
ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 0,00 222.000,00 557.875,33 527.000,00
ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 692.855,12 1045239,01 2.002.049,52 562.660,44
ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 649.567,43 935931,48 3.170.179,21 0,00
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD 0,00 0,00 853.536,69 25.228,07
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 1.138.000,00 7.684.684,01

24.449.756,33 44.234.551,55 15.717.453,09 24.237.968,37

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BLUE FIN TUNA HELLAS AE 52.396,00 0,00 52.744,44 8.473,80
ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ 329.409,19 704.209,56 16.711,83 70.320,03
EUROFISH GB 1.559.226,22 0,00 510.757,02 0,00
AEGEAN TURKEY 0,00 1.743.460,39 0,00 0,00
FJORD MARIN TURKEY 1.100.000,00 0,00 876.899,10 0,00
ΑΚΟΥΑΝΕΤ ΑΕ- ΚΑΙΚΙ ΕΠΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 397.279,00 1.844.517,98 828.575,11 247.128,14
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ-ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ383.388,60 200,10 2.217.319,18 856,80
ΑΕΛΛΗ ΑΤΕΕ 600,00 154.842,43 9.286,44 104.619,60
ΤΕΝΩΝ ΑΤΕ 600,00 54.698,98 1.428,00 37.363,62
ΜΕΛΗ ΔΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

3.822.899,01 4.501.929,44 4.513.721,12 468.761,99

Σύνολα 28.272.655,34 48.736.480,99 20.231.174,21 24.706.730,36

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και προς θυγατρικές, τα συνδεδεμένα μέρη και τα μέλη της 

διοίκησης όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 1/1 – 

31/12/2009 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών στις 31/12/2009 

έχουν ως εξής: 
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Έσοδα
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 25.549.756 13.061.011
Συγγενείς 2.033.264 2.256.049 1.941.031 2.054.432
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 3.645.799 3.246.076 780.668 695.563
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 1.200 0
Σύνολο 5.679.063 5.502.125 28.272.655 15.811.007

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Έξοδα
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 45.735.417 37.336.625
Συγγενείς 1.117.146 5.513.375 704.210 2.880.988
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 1.721.405 1.449.518 876.172 862.733
Κοινοπραξίες 4.685.237 4.607.377 1.844.718 2.410.002
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 209.541 0
Σύνολο 7.523.789 11.570.270 49.370.058 43.490.348

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Απαιτήσεις
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 19.040.235 5.866.895
Συγγενείς 580.213 398.254 590.928 391.048
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 3.045.894 3.299.573 3.045.894 679.810
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 10.714 0 0 0
Σύνολο 3.636.822 3.697.828 22.677.057 6.937.753

Υποχρεώσεις 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 24.291.730 8.450.860
Συγγενείς 78.794 605.516 220.777 332.302
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 247.985 111.497 247.985 0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 0
Σύνολο 326.779 717.013 24.760.492 8.783.162

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Συναλλαγές  με  διευθυντικά στελέχη  &  μέλη  διοίκησης 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Μητρική  0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 0 0
Συγγενείς 0 0 0 0
Μέλη  ΔΣ  και διευθυντικά  στελεχη  (Μικτές αποδοχές+Λοιπές Αμοιβές) 1.721.405 1.449.518 876.172 862.733
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά  συνδεδεμένα  μέρη 0 0 0 0
Σύνολο 1.721.405 1.449.518 876.172 862.733

Απαιτήσεις απο διευθυντικά  στελέχη  &  μέλη  διοίκησης 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Μητρική  0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 0 0
Συγγενείς 0 0 0 0
Μέλη  ΔΣ  και διευθυντικά  στελεχη 0 8.669 0 8.669
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά  συνδεδεμένα  μέρη 0 0 0 0
Σύνολο 0 8.669 0 8.669

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι συναλλαγές προς τις θυγατρικές εταιρείες αφορούν πωλήσεις γόνου, ιχθύων και ιχθυοτροφών, ενώ προς τις 

συνδεδεμένες αφορούν πωλήσεις γόνου ιχθύων και ενοίκια κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Τέλος οι συναλλαγές (αμοιβές) των διευθυντικών στελεχών και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών 

του Ομίλου ήταν για την διαχειριστική χρήση 2009 1.721.405 € έναντι 1.449.518 της προηγούμενης χρήσης.  

Χρήση 2009 Όμιλος Εταιρεία
Αμοιβές & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 1.198.797,86 680.800,00
Αμοιβές μισθοδοσίας, συμβάσεων μελών ΔΣ 522.607,61 195.372,21

1.721.405,46 876.172,21  
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ΣΤ. Πληροφορίες της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν3556/2007    

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 7 του ν. 3556/2007 , η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει στην παρούσα 

έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα παρακάτω θέματα καθώς και 

επεξηγηματική έκθεση επί των πρόσθετων πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 σύμφωνα με όσα 

ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. Η επεξηγηματική έκθεση αφορά τις εξελίξεις σχετικά με τις 

πληροφορίες της παραγράφου 7 του Ν. 3556/2007 και αφορούν την οικονομική χρήση 

I. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι εννιά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια 

ενενήντα τέσσερα Ευρώ (29.281.594 Ευρώ), διαιρούμενο σε είκοσι εννιά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες 

πεντακόσιες ενενήντα τέσσερεις κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (29.281.594 μετοχές), ονομαστικής 

αξίας ενός Ευρώ (1,00 Ευρώ) η κάθε μία. 

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

(Κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης»).  

Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό 

της Εταιρίας. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως και αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των 

αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Καταστατικό, από τα διάφορα όργανα της Εταιρίας. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του 

κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που 

προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:  

• το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας.  

Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού ή κερδών αποτίμησης 

διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος 

αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού 

δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την 

ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο τρόπος και ο 

τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το 

αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο 

ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.  
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• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί 

στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση,  

• το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και την ανάληψη νέων 

μετοχών,  

• το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  

• το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα: 

νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.  

• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.  

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.  

II.  Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας  

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της 

περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών.  

III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 και 11 του 

Ν.3556/2007 

Την 31.12.2009 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου 

της Εταιρίας: CORINTHOS HOLDING LTD 21,52%, JAZAN DEVELOPMENT COMPANY 11,08%, Στεφανής Βασίλειος 

του Κωνσταντίνου 6,11%. 

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου  

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  

V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου  

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές 

της.  

VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας  
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Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρίας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις 

μετοχές της.  

VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού  

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα 

στον Κ.Ν. 2190/1920.  

VIII. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 

έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 

του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών, με 

απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Στην 

περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο 

κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως 

άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.  

IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης  

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο 

της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.  

X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας  

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να 

προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή 

τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

 

Αθήνα 29 Μαρτίου 2010 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Βασίλειος Κ. Στεφανής 
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ΔΔ..  ΕΕττήήσσιιεεςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 

Α.Ε.Γ.Ε.» στις 29/03/2010 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.selonda.com  καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του ΧΑΑ, όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του 

επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και 

δημοσιοποιήσεώς τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από 

τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη  μία γενική ενημέρωση για την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 

οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών  της Εταιρίας και του Ομίλου, 

σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς .  

 

http://www.selonda.com
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11..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς        
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22..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς      
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33..  ΕΕννοοπποοιιηημμέέννηη  κκααττάάσστταασσηη  μμεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  
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44..  ΚΚααττάάσστταασσηη  μμεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ΜΜηηττρριικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
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55..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  
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66..  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααττάά  ττοομμέέαα  

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και 

υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών 

τομέων.  Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 

και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 ο Όμιλος διαχωρίζεται στους κατωτέρω επιχειρηματικούς τομείς: 

(1) Τομέας Ιχθυοκαλλιέργειας – Παραγωγή & διάθεση γόνου και ιχθύων  

(2) Τομέας Εμπορίας ιχθύων, γόνου , λοιπών αποθεμάτων και υπηρεσιών 

(3) Τομέας Παραγωγής πώλησης ιχθυοτροφών 

Τα αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 αναλύονται ως 

εξής: 

Ο λογαριασμός «Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων» στην κατάσταση αποτελεσμάτων που 

παρουσιάζεται  για πρώτη φορά, προκύπτει από την αφαίρεση των του ποσού «Κέρδη ή ζημιές από την μεταβολή 

στην εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων» με τις πωλήσεις των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

της αντίστοιχης περιόδου. 

Η ανάλυση των ετήσιων αποτελεσμάτων του Ομίλου και της εταιρείας χρήσης 2009 και 2008 κατά τομέα 

δραστηριότητας είναι: 
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Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς 

 

Η έδρα του Ομίλου είναι η Ελλάδα.  Οι περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι η Ελλάδα, χώρες της 

Ευρωζώνης και Αμερική, Τουρκία και λοιπές χώρες.  

Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ανά γεωγραφικό τομέα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η 

Δεκεμβρίου  2009 και για την χρήση του 2008 αναλύονται ως εξής : 

 

Για τον Όμιλο 
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Για την Εταιρεία 
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77..  ΓΓεεννιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς    
 

Η μητρική εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 με τη νομική μορφή της 

ανώνυμης εταιρίας και την επωνυμία  “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” (ΦΕΚ 4511/31.12.90). Προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιριών “Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ 

Ε.Π.Ε.” και “ΣΕΛΟΝΤΑ Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε.” και την ταυτόχρονη μετατροπή της κάθε μία από αυτές σε ανώνυμη 

εταιρία. Η  Εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων, Ναυάρχου Νικοδήμου 30, η διάρκειά της αρχικά ορίσθηκε σε 50 

έτη, το site είναι www.selonda.com και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κατηγορία Μεσαίας και μικρής 

κεφαλαιοποίησης). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27.3.2009. 

Η Διοίκηση της εταιρείας και οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας είναι στα γραφεία της Αθήνας στην Πλάκα, 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30.  

Οι εγκαταστάσεις των ιχθυογεννητικών σταθμών της Εταιρίας βρίσκονται στον όρμο της Σελόντα της Κοινότητας 

Σοφικού Κορινθίας, 118χλμ. από την Αθήνα και 35χλμ από την Κόρινθο , στην περιοχή Μανάγουλη του Ν. Φωκίδος 

(πρώην RIOPESCA AE.B.E.), 520χλμ. από την Αθήνα, στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας του Ν. Θεσπρωτίας (πρώην 

ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.Ι) και στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας. 

Οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής βρίσκονται στον Όρμο Σελόντα, Νήσο Πέτρο, Νήσο Οβριό  (Νομού 

Κορινθίας), Όρμο Βουρλιάς (Νομού Αργολίδας) ,στη θέση Ορθολίθι, Φουσκί και Καλαμάκι  (Νομού Αρκαδίας), στον 

Όρμο Κούραμο και Παγανιά (Νομού Θεσπρωτίας) και στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.  Λόγω των κοινών εκτροφών 

με άλλους παραγωγούς έχει αναπτύξει μονάδες εκτροφής στον Αστακό – Αιτωλοακαρνανίας, στην Νήσο Πλατιά Ν. 

Αργολίδος  στην Κάλυμνο και στην Εύβοια. 

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και συσκευαστήρια και μονάδες τυποποίησης στην Νέα Επίδαυρο Αργολίδας, 

στον Όρμο Σελόντα-Κορινθίας, στο Κρανίδι Αργολίδος, στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Επίσης η διανομή-διάθεση προς 

την Ελλάδα και Εξωτερικό γίνεται από εγκαταστάσεις εταιρείας logistic στον Ασπρόπυργο. 

Η μητρική εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» με δραστηριότητα 

την παραγωγή-εκτροφή προϊόντων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (γόνο, ψάρι) έχει τις κατωτέρω θυγατρικές και 

συνδεδεμένες εταιρείες :  

AQUAVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100% . Η εταιρεία Η AQUAVEST ιδρύθηκε το 1989. Βασική 

δραστηριότητά της αποτελεί η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η υλοποίηση επενδύσεων σε εταιρίες 

ιχθυοκαλλιεργειών 

SELONDA INTERNATIONAL LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. H εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 ως 

ιδιωτική εταιρία σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιριών και με έδρα τη νήσο Jersey (Τζέρσεϋ) στην περιοχή των 

Channel Islands του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντικείμενο της είναι η πραγματοποίηση οποιονδήποτε επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 

ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 89,32% και έμμεσης 1,10%. H εταιρεία  ιδρύθηκε το 1999. Η 

δραστηριότητα της εταιρείας σήμερα είναι η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες του κλάδου ή η ίδρυση κοινοπραξιών, και 

http://www.selonda.com
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οι μελέτες για την ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας στην ιχθυοκαλλιέργεια.  

SELONDA UK LTD , με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 50%. H εταιρεία  ιδρύθηκε το 2001 και έχει έδρα το East 

Riding of  Yorkshire της Ουαλίας. Η Selonda UK είναι εταιρία παραγωγής ιχθύων σε χερσαίες εγκαταστάσεις και 

γενικού εμπορίου, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες.   

BLUE WATER FLAT FISH LTD (Β.F.F.) με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 72,40% και έμμεσης 10,29%. H εταιρεία  

ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα στο North  Linconshire της Ουαλίας. Η BFF είναι παραγωγική εταιρία εκτροφής του 

ψαριού με την ονομασία «turbot- Kαλκάνι» και λαβρακιού καθώς και παραγωγής γόνου.  

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 69,30%. H εταιρεία ιδρύθηκε το 1986. 

Αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκμετάλλευση ακινήτων και η εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων.  

FISH FILLET ΑΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 90,59%. H εταιρεία ιδρύθηκε 2001. Αντικείμενο των εργασιών 

της είναι συσκευασία,  μεταποίηση και εμπορία αλιευμάτων και άλλων τροφίμων.  

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 46,26%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1994 

(Φ.Ε.Κ. 5596/03.10.1994) με αντικείμενο εργασιών την λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας για την εκτροφή και 

διάθεση μεσογειακών ειδών ψαριών καθώς και την παραγωγή γόνου.  

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 90,94%. Η Εταιρία, ιδρύθηκε  το 2005 , με αντικείμενο 

την τουριστική εκμετάλλευση καταδυτικών πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. 

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η Εταιρία, ιδρύθηκε  το 1990 με σκοπό την  ίδρυση και 

αγορά εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ξενοδοχείων, μοτέλς, μπανγκαλόους, κάμπινγκς, 

διαμερισμάτων και βιλλών επί ιδιόκτητων ή μη ακινήτων όπως ειδικότερα περιγράφεται στο καταστατικό της. 

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 82,32%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το  1992, έχει 

έδρα στην Αγγλία-Ουαλία και είναι εταιρεία μελετών, κατασκευής - λειτουργίας και διαχείρισης  συστημάτων νερού. 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 41,34%. Η Εταιρία  

ιδρύθηκε το έτος 1968, με κύριο σκοπό την παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, 

ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα (pet) καθώς και την εμπορία αυτών, καθώς και την εκμετάλλευση 

ιχθυοτροφείων.  

ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 89,59%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2007 με δραστηριότητα κύρια την 

παραγωγή-εκτροφή ιχθύων μεσογειακών ειδών σε θαλάσσιες εκτάσεις.  

ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΑΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100,00%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το  2007. μετά την μετατροπή της 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΕΠΕ. με δραστηριότητα κύρια την παραγωγή-εκτροφή ιχθύων μεσογειακών ειδών σε 

θαλάσσιες εκτάσεις.  

ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 91,11%. Η Εταιρία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του  2008 μετά 

από την μετατροπή της ατομικής «Χταζηλίας Ηλίας». με δραστηριότητα κύρια την παραγωγή-εκτροφή ιχθύων 

μεσογειακών ειδών σε θαλάσσιες εκτάσεις στην περιοχή της Λέρου.  

FJORD MARIN TURKEY με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 35,01%. Η Εταιρία, ιδρύθηκε το 1995 και έχει έδρα το 

Bodrum στην Τουρκία με αντικείμενο την εκτροφή και διάθεση μεσογειακών ειδών ψαριών καθώς και την παραγωγή 

γόνου.  

EUROFISH GB LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 30,00%. Η Εταιρία έχει έδρα στην Αγγλία-Ουαλία και είναι 
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εμπορίας ιχθύων και τροφίμων γενικότερα. 

BLUE FIN TUNA HELLAS  ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 25,00%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2003 με αντικείμενο 

την συλλογή ζωντανών ψαριών τόνου και την εκτροφή-πώληση του  ψαριού τόννου. 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 95,00%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2005 

με έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων. 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 99,90%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2004 με έργο 

την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων. 

ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 35,00%. Η Εταιρία  συστήθηκε το 2005 με σκοπό την παραγωγή - 

διάθεση και εμπορία (εισαγωγή – εξαγωγή) ιχθυοτροφών, ζωοτροφών και λοιπών προϊόντων διατροφής ζώων.  
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88      ΛΛοογγιισσττιικκέέςς  ΑΑρρχχέέςς    
 

8.1.1 Ανασκόπηση Μεταβολών και τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2009 

 

• Υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (αναθεώρηση 2007) στις 

ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις και εφαρμόσθηκε αναδρομικά. Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου 

συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με 

τους ιδιοκτήτες με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές 

της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές 

στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή γνωστοποίησης 

συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 

Οι νέες απαιτήσεις από την αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 1 έχουν εφαρμογή και στο Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, 

αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». 

Ο όμιλος προέβη σε υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» καθώς και 

του Δ.Π.Χ.Α 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». Η εφαρμογή  των ανωτέρω προτύπων συνιστούν αναδρομική 

εφαρμογή μιας λογιστικής πολιτικής η οποία δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις των 

προηγούμενων χρήσεων και ως εκ τούτου έχει παραληφθεί η δημοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 

 

• Υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Α. 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». 

Ο Όμιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». Το πρότυπο έχει 

εφαρμοσθεί αναδρομικά με προσαρμογή δηλαδή στους λογαριασμούς και την παρουσίαση των στοιχείων του 2008. 

Παρόλα αυτά τα συγκριτικά στοιχεία του 2008 που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις δε διαφέρουν 

ουσιωδώς από αυτά που είχαν δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2008.  

Στη σημείωση 6 πραγματοποιείται περαιτέρω πληροφόρηση που αφορά στην αναγνώριση των λειτουργικών τομέων 

της επιχείρησης και των ακολουθούμενων. 

 

• Υιοθέτηση των Ετήσιων Βελτιώσεων του 2008 
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Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (ΔΣΛΠ) προχώρησε μέσα στο 2009 στην έκδοση «Βελτιώσεις των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 2008» στα πλαίσια της διαδικασίας βελτίωσης των Δ.Π.Χ.Α. 

και περιλαμβάνει μια σειρά μικρών τροποποιήσεων σε διάφορα πρότυπα οι οποίες πραγματοποιούνται προκειμένου να 

επιτευχθεί ο ακριβέστερος προσδιορισμός κανόνων και να απαλειφθούν τυχόν ασυνέπειες μεταξύ των προτύπων.  

Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την τρέχουσα περίοδο και δεν έχουν  επίπτωση 

στον Όμιλο.  

 

• Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε 

ισχύ και δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο. 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2009 αλλά δεν έχουν εφαρμογή 

στον Όμιλο. 

 

• Υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 23 « Κόστος Δανεισμού» 

Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που 

αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του 

παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή 

πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους 

του παγίου. 

Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που σχετίζονται με πάγια 

στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες 

συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για 

χρήση ή πώληση. 

Η μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική αφορούσε στην άμεση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης με το σύνολο 

των χρηματοοικονομικών εξόδων. Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των εξόδων αυτών 

επηρεάζει κατά βάση την χρονική στιγμή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο παρουσίασης του εξόδου 

αυτού (χρηματοοικονομικό κόστος έναντι αποσβέσεων).  

Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.  

 

• Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 27: «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», του 

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.» όσον αφορά το κόστος κτήσης συμμετοχών σε 
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θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες και υιοθέτηση του αναθεωρημένου 

Δ.Λ.Π. 28: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε 

συγγενείς».  

Με την παρούσα τροποποίηση, το κόστος κτήσης συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε 

κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, δεν επηρεάζεται πλέον από διανομές κερδών που 

είχαν σχηματισθεί πριν την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχών. Οι εν λόγω διανομές θα καταχωρούνται πλέον 

στα αποτελέσματα ως έσοδα από μερίσματα. Με την τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης αλλαγές στο Δ.Λ.Π. 36 – 

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού, στο οποίο προστέθηκαν ενδείξεις για την απομείωση συμμετοχών, με βάση την 

επίπτωση στην καθαρή θέση των εταιριών λόγω της διανομής μερισμάτων στις επενδύουσες σε αυτές εταιρίες. Σε ότι 

αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία συντάξεως των εν λόγω καταστάσεων, δίνονται εναλλακτικοί 

τρόποι προσδιορισμού του κόστους κτήσεως συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, 

με βάση την εύλογη αξία των συμμετοχών ή τη λογιστική αξία που αυτές είχαν με το προηγούμενα λογιστικά 

πρότυπα. Σε προηγούμενες χρήσεις, λόγω της απουσίας συγκεκριμένων απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι αυξήσεις 

στη συμμετοχή των θυγατρικών είχαν τον ίδιο λογιστικό χειρισμό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών με 

αναγνώριση υπεραξίας όπου ήταν απαραίτητο. Η επίδραση από τη μείωση μιας συμμετοχής σε θυγατρική που δεν 

περιέκλειε απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν στα αποτελέσματα της περιόδου που πραγματοποιούνταν. Σύμφωνα, με 

το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 27 όλες οι αυξήσεις και οι μειώσεις συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες, αναγνωρίζονται 

απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια με καμία επίδραση στην υπεραξία και στα αποτελέσματα της περιόδου. Σε περίπτωση 

απώλειας του ελέγχου μιας θυγατρικής ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής, το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί  ο 

Όμιλος να προχωρήσει στην αποαναγνώριση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των μη 

ελεγχουσών συμμετοχών, στην τρέχουσα αξία τους. Οποιοδήποτε δικαίωμα παραμένει στην πρώην θυγατρική 

εταιρεία του Ομίλου, αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου της 

θυγατρικής. Κέρδος ή Ζημιά από την απώλεια του ελέγχου αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου ως η 

διαφορά μεταξύ των εισπράξεων, αν υπάρχουν τέτοιες, και των προσαρμογών. 

 

• Δ.Λ.Π. 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 

39 για ενσωματωμένα παράγωγα σε περιπτώσεις αναταξινόμισης χρηματοοικονομικών μέσων   

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39 απαιτεί οι επιχειρήσεις να εκτιμούν εάν χρειάζεται να διαχωρίζουν ένα ενσωματωμένο 

παράγωγο από ένα υβριδικό χρηματοοικονομικό μέσω στις περιπτώσεις αναταξινόμησης ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου που αποτιμάται στην εύλογη αξία του.  

 

• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 
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Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες μιας 

επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» 

τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή 

προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο 

μέρος. Η Διερμηνεία 13 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία 

επιχείρηση μπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13 

εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2008.  

 

• ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις 

Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις.  

Η αναθεώρηση του προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις κατοχύρωσης θεωρούνται μόνο οι προϋποθέσεις 

υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αποδοτικότητας, ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 

την εκτίμηση της εύλογης αξίας των σχετικών παροχών κατά την ημερομηνία παραχώρησης.  

Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2009.  

 

• ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για Χρηματοοικονομικά Μέσα»  

Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7 εισάγει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με την εύλογη αξία και τροποποιεί τις 

γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας. Σε σχέση με την εύλογη αξία, η τροποποίηση απαιτεί τη 

γνωστοποίηση μιας ιεραρχίας τριών επιπέδων για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται στην εύλογη 

αξία, καθώς επίσης και συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις σχετικά με οποιεσδήποτε μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της 

ιεραρχίας και λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σε σχέση με το επίπεδο τρία. Επιπρόσθετα, τροποποιούνται οι 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και 

τα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ρευστότητας. Οι συγκριτικές πληροφορίες 

δεν απαιτείται να παρουσιαστούν  καθώς αυτό δεν προβλέπεται  στις μεταβατικές διατάξεις της τροποποίησης. Η 

ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2009.  

 

• ΔΛΠ 32 - (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) 

«Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον 

κάτοχο (ή “puttable” μέσο).   
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Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable») και 

υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται 

συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με 

τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2009. Ο Όμιλος εκτιμά ότι τα Πρότυπα και οι διερμηνείες αυτές δεν έχουν εφαρμογή στις 

οικονομικές καταστάσεις του. 

 

• Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα 

τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί. 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερμηνείες για τα υπάρχοντα 

πρότυπα έχουν δημοσιευθεί, τα οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις 

και τις οποίες ο όμιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει. 

Συνοπτικά οι ανωτέρω Διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα:  

 

• Υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Π.Χ.Α. 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθεωρημένου 

Δ.Λ.Π. 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε 

θυγατρικές» 

Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α.3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες 

θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία 

πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την 

εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην 

εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο 

Δ.Λ.Π.27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην 

καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που 

πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές 

των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με 

μετόχους μειοψηφίας. 

Το αναθεωρημένα πρότυπα αναμένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιμετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων 

μελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιμηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγματοποιηθούν και 

εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Νωρίτερα εφαρμογή 

της Διερμηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των 

Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης.  
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• ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 

για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης  

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό 

και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου.  

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2009. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου. 

 

• ΔΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόμηση Εκδόσεων 

Δικαιωμάτων σε Μετοχές. 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο ΔΛΠ 32 με σκοπό την ταξινόμηση 

κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») 

ως συμμετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 

1η Φεβρουαρίου 2010. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της Διερμηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο ζητήματα: 

• Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 18. 

• Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόμενων με αυτά 

εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. 

Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Διερμηνείας 15 είναι οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και 

άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Αλλαγές στις λογιστικές πολίτικές αναγνωρίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο ΔΛΠ 8. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 636/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 15, το αργότερο από 

την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2009. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του 

Εξωτερικού 
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Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να κατέχονται άμεσα από μία μητρική 

επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Διερμηνείας 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με 

τη φύση των αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο για το 

οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση αντιστάθμισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια 

κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογές ανακατάταξης, με τη διάθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 

εξωτερικού. 

Η Διερμηνεία 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που προέρχεται 

από μία καθαρή επένδυση σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις 

προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται μόνο σε 

αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε 

άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, όπως για παράδειγμα για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού» εφαρμόζεται 

από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Οκτώβρη 2008. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 

460/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 16, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου 

οικονομικού έτους τους που αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου 2009. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του 

ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα 

μερίσματα. 

Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει 

τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές 

μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων 

μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα.  

Η Διερμηνεία 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρμόζεται από τις 

επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1142/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 17, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου 

τους οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας επιτρέπεται 

αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων 

και ταυτόχρονα να εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ΔΛΠ 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο 

του 2008) και το ΔΠΧΑ 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Διερμηνεία). Η αναδρομική εφαρμογή της 

Διερμηνείας δεν επιτρέπεται. Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
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Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 

αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα 

πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να 

αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με 

το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η 

Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, την 

αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η 

εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και 

τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που λαμβάνονται από τους 

πελάτες.  

Η ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις για τέτοιου είδους 

μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/07/2009. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1164/2009 της ΕΕ, οι 

εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΑ 18, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου τους οικονομικού 

έτους που αρχίζει μετά τις 31 Οκτωβρίου 2009.Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 

 

• Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα 

τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα 

οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 

• ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 

Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση και αποτίμηση» 

κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Τα 

βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης 

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 

Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητας στη λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών μέσων 

παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για 
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την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  

α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, 

και 

β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν 

έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων). 

Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα 

μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να υπάρχει επίδραση 

στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  

Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τις συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου 

σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράμματα πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς 

τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 δε θα 

έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2010. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Εταιρίες που 

Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην επιμέτρηση στοιχείων του 

ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις 

εργασίες του Ομίλου. 

 

• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του 

ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να 

καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 
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• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 19: Εξόφληση  Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων 

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα  

εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  

Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες 

ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 

Πριν από τη δημοσίευση της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 19, υπήρχε σημαντική ποικιλομορφία στη λογιστική αντιμετώπιση αυτών 

των συναλλαγών. Η νέα Διερμηνεία εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2010, και επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση. 

Η Διερμηνεία 19 αφορά μόνο τη λογιστική του οφειλέτη σε τέτοιες ανταλλαγές. Δεν έχει εφαρμογή όταν η πιστωτής 

είναι επίσης άμεσος ή έμμεσος μέτοχος και ενεργεί υπό την ιδιότητά του, ή όταν ο πιστωτής και η οντότητα 

ελέγχονται από το ίδιο μέρος ή μέρη πριν και μετά την συναλλαγή και η ουσία της συναλλαγής περιλαμβάνει 

διανομής κεφαλαίου από ή στην οντότητα. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εξοφλούνται μέσω έκδοσης 

συμμετοχικών τίτλων σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης  είναι επίσης εκτός 

πεδίου εφαρμογής της Διερμηνείας. 

Η Διερμηνεία 19 απαιτεί από τον οφειλέτη να αντιμετωπίζει λογιστικά την χρηματοοικονομική υποχρέωση που έχει 

εξοφληθεί με συμμετοχικούς τίτλους ως εξής: 

• η έκδοση συμμετοχικών τίτλων στον οφειλέτη για εξόφληση μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή ενός 

τμήματος μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης είναι η ανταλλαγή που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 

41 του Δ.Λ.Π. 39 η οντότητα επιμετρά τους συμμετοχικούς τίτλους που εκδίδονται στην εύλογη αξία, εκτός εάν δεν 

μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα  

• εάν η εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τότε χρησιμοποιείται η εύλογη 

αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που έχει εξοφληθεί 

• η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται και του 

ανταλλάγματος που καταβάλλεται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α για το 2009 –μια σειρά 

προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το 

πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες 

προσαρμογές σε Δ.Π.Χ.Α. τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. 
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Οι περισσότερες προσαρμογές έχουν ημερομηνία έναρξης ισχύος για τις ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2010 ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται.  

Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. 

Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει 

σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την 

εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 

8.1.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας    

Σκοπός της εταιρίας με βάση το άρθρο 3 του καταστατικού είναι: 

1)Σκοπός της εταιρείας είναι:  

α)Η εκτροφή ιχθύων σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό,  

η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση γόνου ιχθύων και κάθε άλλη 

δραστηριότητα που σχετίζεται με ιχθυοκαλλιέργειες.  

β) Η παραγωγή ιχθυοτροφών σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών εντός της Ελλάδος και στο 

εξωτερικό, η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχερισήσεις, η παραγωγή και πώληση πρώτων υλών 

ιχθυοτροφών και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με την αγορά των ιχθυοτροφών. 

γ) Η έρευνα και η ανάπτυξη και η συμμετοχή σε επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην 

ιχθυοκαλλιέργεια, την ιχθυογέννηση, τις ιχθυοτροφές και την τεχνολογία τροφίμων.  

δ) η αγορά, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων. 

ε) η συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση έργων αξιοποίησης, τουρισμού και αναψυχής. 

στ)η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την οργάνωση 

και διοίκηση επιχειρήσεων στους  τομείς  δραστηριότητας της εταιρίας. 

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: 

α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

επιδιώκει έναν από τους παραπάνω σκοπούς. 

β) να συμμετάσχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με όμοιο ή 

παρεμφερή σκοπό. 

γ) να παρέχει εγγυήσεις προς πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων του Ομίλου 

εταιρειών. 
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8.2 Σημαντικά γεγονότα  

Κατά την διάρκεια της χρήσης έλαβαν χώρα τα παρακάτω σημαντικά γεγονότα : 

Μεταβολές Ποσοστών θυγατρικών Εταιριών 

Στις 29.2.2009, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου FJORD MARIN DENIZ  S.A προχώρησε σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο, ποσού € 3.808 χιλ. περίπου στην οποία δεν συμμετείχε η μητρική εταιρία (εκδοθέντα 

νέα τεμάχια 865.754). Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε στο ποσό των € 411 χιλ περίπου ενώ η αύξηση στο 

κονδύλι υπέρ το άρτιο στο ποσό των € 3.387 χιλ. Κατά την ημερομηνία αύξησης του ΜΚ, η συναλλαγματική ισοτιμία 

€ - Toύρκικης Λίρας ανερχόταν στο ποσό των 2,1558 (1€ - 2,1558 Τουρκικές Λίρες) 

Λόγω του γεγονότος ότι η μητρική εταιρία δεν συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μειώθηκε το ποσοστό 

συμμετοχής της Σελόντα ΑΕΓΕ στην θυγατρική εταιρία κατά 3,5% (από 38,5% σε 35%). Η Μεταβολή των 

Δικαιωμάτων Μειοψηφίας καθώς και η επίδραση που είχε η αύξηση στα Ίδια Κεφάλαια που αποδίδονται στους 

Μετόχους της Μητρικής Εταιρίας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

  Μητρική 
Εταιρία 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 1/1/2009 27.080.598 27.080.598 

Αποτέλεσμα (κέρδος) 1/1/2009 - 28/2/2009 (έως Ημερομηνία 
Έκδοσης Νέων Μετοχών) 49.385 49.385 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 28/2/2009 - Ημερομηνία προ έκδοσης 
Νέων Μετοχών 27.129.983 27.129.983 

Μερίδιο Μητρικής (Δικαιωμάτων Μειοψηφίας): 38,5% 
(61,5%) (Α) 10.445.043 16.684.940 

      

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 28/2/2009 - Μετά την έκδοση Νέων 
Μετοχών 30.938.179 30.938.179 

Μερίδιο Μητρικής (Δικαιωμάτων Μειοψηφίας): 35% (65%) 
(Β) 10.832.942 20.105.237 

Αποτέλεσμα από Μεταβολή Ποσοστού επί των Καθαρών 
Περιουσιακών Στοιχείων (A-B) 387.899 3.420.297 

 

Στις 31.10.2009, η Σελόντα AΕΓΕ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (χωρίς έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο), ποσού € 527 χιλ. περίπου στην θυγατρική εταιρία Κούμαρος ΑΕ. Σημειώνεται η θυγατρική εταιρία έως την 

στιγμή της αύξησης ΜΚ είχε αρνητικά Ίδια Κεφάλαια και κατά συνέπεια δεν υπολογίζονταν σε αυτή Δικαιώματα 

Μειοψηφίας. 
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Η Μεταβολή των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας καθώς και η επίδραση που είχε η αύξηση στα Ίδια Κεφάλαια που 

αποδίδονται στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρίας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

  Μητρική 
Εταιρία 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 1/1/2009 -431.045 -431.045 

Αποτέλεσμα (κέρδος) 1/1/2009 - 31/10/2009  -11.170 -11.170 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 31.10.2009 -442.215 -442.215 

Μερίδιο Μητρικής (Δικαιωμάτων Μειοψηφίας): 65% (35%) 
(Α) -442.215 0 

      

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 31/10/2009 - Μετά την έκδοση Νέων 
Μετοχών 84.785 84.785 

Μερίδιο Μητρικής (Δικαιωμάτων Μειοψηφίας): 88,6% 
(11,4%) (Β) 75.119 9.665 

      

Αποτέλεσμα από Μεταβολή Ποσοστού επί των Καθαρών 
Περιουσιακών Στοιχείων (A-B) 517.335 9.665 

Μείον Αύξηση Κεφαλαίου: 527.000   

Αποτέλεσμα Αναγνωριζόμενο στα Ίδια Κεφάλαια (A-B) -9.665 9.665 

Στις 15.12.2009, η Σελόντα AΕΓΕ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 

ποσού € 720.865 χιλ. περίπου (Αύξηση ΜΚ € 29.698,23 – Αύξηση Υπέρ το Άρτιο € 564.266,41) στην θυγατρική 

εταιρία ΙΑΤ ltd (International Aqua Tech). Σημειώνεται η θυγατρική εταιρία έως την στιγμή της αύξησης ΜΚ είχε 

αρνητικά Ίδια Κεφάλαια και κατά συνέπεια δεν υπολογίζονταν σε αυτή Δικαιώματα Μειοψηφίας. 

Η Μεταβολή των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας καθώς και η επίδραση που είχε η αύξηση στα Ίδια Κεφάλαια που 

αποδίδονται στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρίας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

  Μητρική 
Εταιρία 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 1/1/2009 -421.785 -421.785 

Αποτέλεσμα (κέρδος) 1/1/2009 - 15/12/2009  214.351 214.351 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 15/12/2009  -207.434 -207.434 

Μερίδιο Μητρικής (Δικαιωμάτων Μειοψηφίας): 59% (41%) (Α) -207.434 0 
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Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 15/12/2009  - Μετά την έκδοση Νέων Μετοχών 386.530 386.530 

Μερίδιο Μητρικής (Δικαιωμάτων Μειοψηφίας): 82,32% (17,68%) (Β) 318.192 68.339 

   

Αποτέλεσμα από Μεταβολή Ποσοστού επί των Καθαρών Περιουσιακών 
Στοιχείων (A-B) 525.626 68.339 

Μείον Αύξηση Κεφαλαίου: 720.865   

Αποτέλεσμα Αναγνωριζόμενο στα Ίδια Κεφάλαια (A-B) -195.238 68.339 

Στις 31.10.2009, η Σελόντα AΕΓΕ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (χωρίς έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο), ποσού € 120.000 χιλ. στην θυγατρική εταιρία Kαταδυτικά Πάρκα ΑΕ.  

Η Μεταβολή των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας καθώς και η επίδραση που είχε η αύξηση στα Ίδια Κεφάλαια που 

αποδίδονται στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρίας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

  Μητρική 
Εταιρία 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 1/1/2009 102.463 102.463 

Αποτέλεσμα (κέρδος) 1/1/2009 - 31/10/2009  -6.071 -6.071 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 31/10/2009  96.392 96.392 

Μερίδιο Μητρικής (Δικαιωμάτων Μειοψηφίας): 86% 
(14%) (Α) 82.897 13.495 

      

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία 1/10/2009   - Μετά την έκδοση 
Νέων Μετοχών 216.392 216.392 

Μερίδιο Μητρικής (Δικαιωμάτων Μειοψηφίας): 
90,94% (9,06%) (Β) 196.787 19.605 

      

Αποτέλεσμα από Μεταβολή Ποσοστού επί των 
Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων (A-B) 113.890 6.110 

Μείον Αύξηση Κεφαλαίου: 120.000   

Αποτέλεσμα Αναγνωριζόμενο στα Ίδια Κεφάλαια (A-
B) -6.110 6.110 
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Kατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρία Σελόντα ΑΕΓΕ απέκτησε την εταιρία Φαραδονήσια ΑΕ έναντι τιμήματος 

ποσού € 1.230.000. Από την απόκτηση αυτή αναγνωρίστηκαν Δικαιώματα Μειοψηφίας ποσού 113.605 €.  

Σωρευτικά, η επίδραση από τις παραπάνω μεταβολές ποσοστών στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου απεικονίζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Εταιρία Μητρική Εταιρία Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

ΣΥΝΟΛΟ 

FJORD MARIN DENIZ  S.A 387.899 3.420.297 3.808.196 

KOYMΑΡΟΣ ΑΕ -9.665 9.665 0 

IAT ltd -195.238 68.339 -126.900 

Καταδυτικά Πάρκα -6.110 6.110 0 

Φαραδονήσια ΑΕ  113.605 113.605 

Σύνολο 176.885 3.618.016 3.794.901 

 

Αλλαγή Μεθόδου Ενοποίησης 

Η εταιρία Σελόντα ΑΕΓΕ κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 άλλαξε την μέθοδο ενοποίησης της εταιρίας FJORD 

MARIN DENIZ  S.A. Συγκεκριμένα η εταιρία FJORD MARIN DENIZ  S.A αναγνωρίστηκε στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις έως τις 12.10.2009 με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης (line by line) σαν θυγατρική εταιρία ενώ για το 

χρονικό διάστημα 13.10.2009 έως τις 31.12.2009 ενσωματώθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης (equity method). 

H εταιρία Σελόντα ΑΕΓΕ προέβη στην συγκεκριμένη αλλαγή, ακολουθώντας τις αρχές του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και 

Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», δεδομένου από τις 13.10.2009 δεν διατήρησε την δυνατότητα να κατευθύνει 

την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική της θυγατρικής εταιρίας δεδομένου ότι η εταιρία Σελόντα ΑΕΓΕ δεν 

διορίζει πλέον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και δεν κατέχει την απαραίτητη πλειοψηφία στα δικαιώματα 

ψήφου του ΔΣ.  

Ο τρόπος χειρισμού της αλλαγής Μεθόδου ενοποίησης θυγατρικής εταιρίας (από την μέθοδο της ολικής ενοποίησης 

στην μέθοδο της καθαρής θέσης) δεν προδιαγράφεται καθαρά σύμφωνα με το προ αναθεώρησης ΔΛΠ 27. Για τον 

σκοπό αυτό και την ορθή απεικόνιση της αλλαγής μεθόδου, η εταιρία χρησιμοποίησε σαν οδηγό το αναθεωρημένο 

ΔΛΠ 27 (IAS 27R.34).   

Λόγω της αλλαγής μεθόδου αναγνώρισης της εταιρίας FJORD MARIN DENIZ  S.A. η εταιρία προέβη στις ακόλουθες 

ενέργειες: 
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• Ενοποίησε έως τις 12/10/2009 την FJORD MARIN DENIZ  S.A. με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, 

αναγνωρίζοντας τα αναλογούντα αποτελέσματα καθώς και τα δικαιώματα μειοψηφίας για την περίοδο 1.1 - 

12/10/2009. 

• Αποαναγνώρισε τα περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις από 

τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου (12/10/2009). Το 

ποσό της υπεραξίας το οποίο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης ως συνέπεια της αλλαγής μεθόδου 

ενοποίησης ανήλθε στο ποσό των € 1.578 χιλ. περίπου. 

• Αναγνώρισε το μερίδιο της στην επένδυση στην θυγατρική εταιρία στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία 

κατά την οποία χάθηκε ο έλεγχος. Το ποσό με το οποίο αναγνωρίστηκε η επένδυση ανήλθε στο ποσό των € 

11.500 χιλ. περίπου. Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της επένδυσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (DCF method).  

• Αποαναγνώρισε το σύνολο των δικαιωμάτων μειοψηφίας που είχαν αναγνωριστεί σωρευτικά έως την στιγμή 

απώλειας του ελέγχου, ποσού χιλ. € 19.854 περίπου. 

• Αναγνώρισε κάθε προκύπτουσα διαφορά από τις παραπάνω προσαρμογές σαν κέρδος ή ζημία στα 

αποτελέσματα περιόδου τα οποία κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής.  

• H συνολική επίδραση από την αλλαγή μεθόδου ενοποίησης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα 

Εύλογη Αξία Τιμήματος  0 

Εύλογη Αξία Μεριδίου Θυγατρικής εταιρίας που αναγνωρίζεται σαν 
συγγενής 11.500 

Μείον:   

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία * Μερίδιο που κατέχονταν κατά την 
ημερομηνία απώλειας του Ελέγχου -10.695 

Υπεραξία αναγνωριζόμενη στα αποτελέσματα -1.578 

Κέρδος / (Ζημιά) αναγνωριζόμενη στα Αποτελέσματα (773) 

 

Εάν η εταιρία ενοποιούνταν στις 31.12.2009 με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης η επίδραση της θα ήταν η 

ακόλουθη: 
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Κονδύλι Οικονομικών Καταστάσεων 
Επίδραση Εάν ενοποιούνταν με 

Ολική ενοποίηση έως 
31.12.2009 

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής 773.551 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 19.822.220 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20.595.771 

Κύκλος Εργασιών 3.273.463 

Κέρδη Μετά Φόρων και Προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας 804.955 

Κέρδη Μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας 773.551 

 

8.3 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις. 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα 

δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. 

Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου . Τα πραγματικά 

αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται 

στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για 

μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με 

την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

Κρίσεις 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση του Ομίλου (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με εκτιμήσεις οι 

οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:  

Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων  

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως τη 

λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη 

προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν 

πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να 

τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των 
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επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και 

αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους 

λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση. 

Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Για την εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η διοίκηση λαμβάνει υπ’ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη 

η οποία είναι διαθέσιμη τη στιγμή που πραγματοποιείται η εκτίμηση. Τα αποθέματα βοηθητικών υλών αποτιμώνται 

στην μέση τιμή κτήσης τους. 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού - Αποθέματα 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. Τα 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας γόνο – ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην 

παραγωγική διαδικασία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. 

Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού 

µετασχηματισμού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε επιπρόσθετα 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και φυτά υπό τη διαχείριση µίας 

επιχείρησης, ενώ το γεωργικό προϊόν αποτελείται από τη συγκομιδή του προϊόντος των βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, η οποία προορίζεται για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. Το δικαίωμα της διαχείρισης 

των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νομικής πράξης. 

Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιμάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ημερομηνία  

κάθε ισολογισμού στην εύλογη αξία του µείον το εκτιμώμενο στον τόπο της πώλησης κόστος, εκτός από την 

περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Η εύλογη αξία προσδιορίζετε με βάση τις 

τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων δηλαδή με βάση την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων. 

Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι επικρατούσες τιμές 

σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. Αν µία 

επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιμοποιεί την περισσότερο σχετική. Αν µία επιχείρηση 

έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιμοποιήσει την τιμή που υπάρχει στην αγορά που αναμένεται να 

χρησιμοποιηθεί. 

Η εταιρία μετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιμά κατά την ημερομηνία 

κάθε μεταγενέστερου ισολογισμού στην εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα μέχρι την πώλησή τους κόστη. Κέρδος ή 

ζημία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου και την 

µμεταγενέστερη αποτίμηση του (µείον τις εκτιμώμενες δαπάνες πώλησης και στις δύο περιπτώσεις),καταχωρούνται 

στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος μπορεί να προκύπτει και κατά την αρχική 

καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε 
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υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριμότητας ώστε να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

ενημερωθούν για το χρόνο των μελλοντικών  ταμιακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την 

εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων. 

Ο διαχωρισμός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στον Ισολογισμό, γίνεται με βάση το μέσο βάρος των 

αποθεμάτων ιχθύων και, κατατάσσονται τα κάτω των 200 γραμμαρίων ψάρια και ο γόνος προς ιδιόχρηση σε 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού, και τα άνω των 200 γραμμαρίων ψάρια και ο γόνος προς 

πώληση, σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν  Ενεργητικού. 

Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων  

Η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους. 

Κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή 

χρηματοδοτική. 

Η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην 

αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαμβάνονται υπόψη 

γεγονότα όπως ο χρόνος της μίσθωσης, η υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράγοντες. 

Εκτιμήσεις και υποθέσεις   

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες 

δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Μία 

λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της 

εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά 

ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι 

αβέβαιες. Ο όμιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος 

και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις 

συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο 

μέλλον 

• Φόροι εισοδήματος. Η αξιόπιστη επιμέτρηση των φόρων εισοδήματος βασίζεται σε εκτιμήσεις τόσο του 

τρέχοντος όσο και του αναβαλλόμενου φόρου. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για 

αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται 

επιπλέον φόροι. 
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• Επισφαλείς απαιτήσεις. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των στατιστικών 

στοιχείων που διατηρεί η εταιρεία και ο Όμιλος, αναφορικά με τον κίνδυνο απαιτήσεις να μην ανακτηθούν ή 

σε γεγονότα ειδικών και πολύ αναλυτικών ελέγχων των πελατών μας από τμήμα πιστωτικού ελέγχου. 

• Ενδεχόμενα γεγονότα. Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη 

πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την 

οικονομική θέση του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους 

νόμους και τους κανονισμούς. 

• Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων. Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων 

στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2009 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές 

αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα 

αναλύονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, ωστόσο, 

είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το 

μηχανογραφικό εξοπλισμό. 

 

8.4 Σύνοψη Λογιστικών Πολιτικών  

8.4.1 Γενικά  

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σημειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω ότι χρησιμοποιούνται λογιστικές εκτιμήσεις και 

υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται στην 

καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι 

πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

8.4.2 Ενοποίηση  

 

(α) Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές και 

επιχειρηματικές πολιτικές. Η Σελόντα Α.Ε. θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συμμετέχει με ποσοστό 

μεγαλύτερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου ή όταν κατέχει ποσοστό λιγότερο του 50% αλλά έχει τον έλεγχο 

της διοίκησης και ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην πολιτική των αγορών-εξόδων και εσόδων των εταιρειών .  
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Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο η Σελόντα Α.Ε. ασκεί έλεγχο στα δικαιώματα ψήφου μιας άλλης οικονομικής 

οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να 

εξασκηθούν ή να μετατραπούν. 

Όλες οι θυγατρικές του Ομίλου έχουν ως ημερομηνία κλεισίματος την 31 Δεκεμβρίου 2009. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Σελόντα Α.Ε. περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 

εταιρείας όπως επίσης και των οικονομικών οντοτήτων οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο με πλήρη ενοποίηση.  

Οι θυγατρικές ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος 

αποκτά τον έλεγχο ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να υπάρχει ο έλεγχος. 

Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείμενες στην εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς. Αυτή 

περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής, κατά την ημερομηνία της 

απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν την 

απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής 

περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό στα αναπροσαρμοσμένα ποσά, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται ως 

βάση για την μετέπειτα επιμέτρηση τους σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του ομίλου. Η υπεραξία 

αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του κόστους κτήσης πάνω από την εύλογη αξία του μεριδίου του ομίλου στα 

αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου της αποκτώμενης θυγατρικής κατά την απόκτησή της. Εάν το κόστος 

απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης θυγατρικής, 

η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στο αποτέλεσμα. 

Τα δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάζουν το μέρος των κερδών ή των ζημιών και των net assets τα οποία δεν 

ανήκουν στον Όμιλο. Αν οι ζημιές μιας θυγατρικής που αφορούν σε δικαιώματα μειοψηφίας υπερβαίνουν τα 

δικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, το υπερβάλλον ποσό επιμερίζεται στους μετόχους της 

μητρικής εκτός από το ποσό για το οποίο η μειοψηφία έχει μια υποχρέωση και είναι ικανή να καλύψει τις ζημιές 

αυτές. 

Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να είναι 

συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όμιλο. 

Ενδοεταιρικοί λογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές έσοδα και έξοδα καθώς και μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές μεταξύ των εταιρειών απαλείφονται.  

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις : 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει 

σημαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία. Σημαντική επιρροή είναι η 
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εξουσία να συμμετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές 

της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σημαντική επιρροή συνήθως υπάρχει όταν η Σελόντα Α.Ε. 

κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% με 50% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω κυριότητας μετοχών ή μέσω άλλου είδους 

συμφωνίας. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της 

επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης.  

Όλες οι μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης 

αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του ομίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα κέρδη ή τις 

ζημιές οι οποίες δημιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση καταχωρούνται στο λογαριασμό “ Αποτελέσματα 

Επενδυτικών Δραστηριοτήτων” στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της Σελόντα Α.Ε. και συνεπώς 

επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου. Κατά την ενοποίηση μεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας 

αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια της συγγενούς επιχείρησης και σχετίζονται με αποτέλεσμα, για παράδειγμα που 

προκύπτουν από τη λογιστική αντιμετώπιση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων της συγγενούς επιχείρησης, 

αναγνωρίζονται στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του ομίλου. Οποιεσδήποτε μεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται με αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα η διανομή μερισμάτων ή άλλες 

συναλλαγές με τους μετόχους της συγγενούς επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της 

συμμετοχής. Καμιά επίδραση στο καθαρό αποτέλεσμα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των 

συναλλαγών. Παρόλα αυτά, όταν το μερίδιο ζημιών του ομίλου σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη 

λογιστική αξία της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιοδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, ο 

όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί με δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε 

πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης. 

Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο προκειμένου να 

διασφαλιστεί συνέπεια με τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον όμιλο. 

Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Σελόντα Α.Ε. παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το 

λειτουργικό νόμισμα και της μητρικής εταιρείας. 

Κάθε εταιρεία του Ομίλου καθορίζει το λειτουργικό της νόμισμα και τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις αυτής. Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που ενοποιούνται, οι 

συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα κάθε μεμονωμένης οντότητας χρησιμοποιώντας 

τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις ημερομηνίες των συναλλαγών. 
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Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν 

στις ημερομηνίες των συναλλαγών. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές 

και από τη μετατροπή των υπολοίπων λογαριασμών με συναλλαγματικές ισοτιμίες τέλους χρήσης αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα στο κονδύλι “λοιπά έσοδα” ή “λοιπά έξοδα”, αντίστοιχα εκτός από το σκέλος του κέρδους ή της ζημίας 

του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση και αναγνωρίζεται απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια μέσω της κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα που κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς 

πώληση διακρίνονται σε μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μεταβολή του 

αποσβεσμένου κόστους του χρεογράφου και σε λοιπές μεταβολές της λογιστικής αξίας των χρεογράφων. Διαφορές 

από τη μετατροπή που σχετίζονται με μεταβολές στο αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, και 

άλλες μεταβολές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. 

Διαφορές από τη μετατροπή μη νομισματικών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων 

καταχωρούνται ως μέρος των κερδών ή ζημιών εύλογης αξίας. Διαφορές από τη μετατροπή μη νομισματικών 

στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων όπως περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως μέρος των κερδών ή ζημιών από την εύλογη αξία. Διαφορές από τη μετατροπή 

μη νομισματικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατατάσσονται 

ως διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνονται στο αποθεματικό ιδίων κεφαλαίων που αφορά τα διαθέσιμα προς 

πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όλες οι ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις των θυγατρικών και οι από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες, οι οποίες αρχικά παρουσιάζονται 

σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του ομίλου, έχουν μετατραπεί σε ευρώ.  

Περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις έχουν μετατραπεί σε ευρώ με τις ισοτιμίες κλεισίματος που υπάρχουν κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού. 

Έσοδα και δαπάνες έχουν μετατραπεί στο νόμισμα παρουσίασης του ομίλου με τις μέσες ισοτιμίες κατά την περίοδο 

αναφοράς, εκτός κι αν υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στις ισοτιμίες οπότε τα έσοδα και οι δαπάνες 

μετατρέπονται με την ισοτιμία κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών.  

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία έχουν μεταφερθεί στο αποθεματικό μετατροπής 

ισολογισμού στα ίδια κεφάλαια. 

Η υπεραξία και οι προσαρμογές στην εύλογη αξία οι οποίες προκύπτουν κατά την απόκτηση μιας οικονομικής 

οντότητας στο εξωτερικό θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οικονομικής οντότητας στο 

εξωτερικό και μετατράπηκαν σε ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος.  

Κατά την ενοποίηση, συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τη μετατροπή της καθαρής επένδυσης σε 

εκμεταλλεύσεις του εξωτερικό, καθώς και από δάνεια και άλλα νομισματικά μέσα τα οποία έχουν καθορισθεί 
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αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω της 

κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

Όταν μια εκμετάλλευση στο εξωτερικό έχει μερικώς διατεθεί ή πωληθεί, οι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες είχαν 

καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο της διάθεσης ή πώλησης ως 

μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση.  

 

Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα και 

υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών 

τομέων.  Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 

και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate).  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή 

των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα εκτός των περιπτώσεων που αφορούν συναλλαγματικές διαφορές 

που προκύπτουν από την αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται ως μέσα 

αντιστάθμισης ταμειακών ροών.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 

Ενσώματα πάγια 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους ή στο  κόστος 

μειωμένο τις συσσωρεμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις των παγίων.  Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες 

τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 

πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί 

να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιούνται καθώς επίσης και το κόστος των καθημερινών συντηρήσεων. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 

σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτίρια 20 - 40 έτη 
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Μηχανολογικός εξοπλισμός   5- 12 έτη 

Αυτοκίνητα   3 – 5 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός   3 - 5 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.  Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την 

σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.  

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται.   

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 

καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού 

αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας 

Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, μετά από την 

αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα 

αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση 

ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

 

Χρηματοοικονομικά μέσα  
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Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία 

επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης 

και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα 

παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή 

δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου 

από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με 

αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης με την προυπόθεση ότι πληρούνται τα 

κριτήρια που θέτει η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Επιλογή της Εύλογης  Αξίας». 

 

ii) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, 

τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν 

περιλαμβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων 

χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

 

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες 

των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

του ενεργητικού. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και 

συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 

Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. Ο όμιλος δεν κατέχει επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη. 

 

iv) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
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Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 

κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά 

πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 

 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 

Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, που είναι και η 

ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται 

στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα 

επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 

στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 

μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η 

ιδιοκτησία.  

 

Μεταγενέστερη Αποτίμηση 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης 

αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 

αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων 

που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί 

τίτλοι που ταξινομούνται στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η 

εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 

 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών 

που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική 

ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η 

σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται 

στα αποτελέσματα.  
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Απομείωση περιουσιακών στοιχείων απεικονιζόμενα στο αποσβεσμένο κόστος  

Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις ή διακρατούμενες 

μέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της ζημίας επιμετράται ως η 

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμιακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) 

προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το πραγματικό επιτόκιο που 

υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα μειώνεται είτε απευθείας 

είτε μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Ο Όμιλος αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξίας μεμονωμένα για 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από μόνα τους σημαντικά και μεμονωμένα ή συλλογικά για 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα τους. Αν ο Όμιλος προσδιορίσει ότι δεν 

υπάρχει αντικειμενική απόδειξη της ύπαρξης απομείωσης αξίας για χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που 

αξιολογήθηκε μεμονωμένα, είτε είναι σημαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί για 

απομείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για απομείωση μεμονωμένα και για τα 

οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση 

για απομείωση.  

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση σχετίζεται 

εξ’αντικειμένου με γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της απομείωσης ή ζημία απομείωσης που είχε 

αναγνωριστεί προηγουμένως θα αναστρέφεται. Το ποσό της αναστροφής αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων στον βαθμό που η λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει το 

αποσβεσμένο κόστος κατά την ημερομηνία αναστροφής της ζημιάς της απομείωσης. 

 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού  

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού είναι τα ζωντανά αποθέματα πριόντων ιχθυοκαλλιέργειας γόνος και 

ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία και αποτιμώνται στην τρέχουσα καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

τους. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. Ως 

γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού µετασχηματισμού 

των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά 

στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και φυτά υπό τη διαχείριση µίας επιχείρησης, ενώ το 

γεωργικό προϊόν αποτελείται από τη συγκομιδή του προϊόντος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης, η οποία προορίζεται για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. Το δικαίωμα της διαχείρισης των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νομικής πράξης. 

Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιμάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ημερομηνία  

κάθε ισολογισμού στην εύλογη αξία του µείον το εκτιμώμενο στον τόπο της πώλησης κόστος, εκτός από την 
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περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Η εύλογη αξία προσδιορίζετε με βάση τις 

τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων δηλαδή με βάση την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων. 

Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι επικρατούσες τιμές 

σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. Αν µία 

επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιμοποιεί την περισσότερο σχετική. Αν µία επιχείρηση 

έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιμοποιήσει την τιμή που υπάρχει στην αγορά που αναμένεται να 

χρησιμοποιηθεί.Η εταιρία μετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιμά κατά την 

ημερομηνία κάθε μεταγενέστερου ισολογισμού στην εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα μέχρι την πώλησή τους κόστη. 

Κέρδος ή ζημία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου και 

την µμεταγενέστερη αποτίμηση του (µείον τις εκτιμώμενες δαπάνες πώλησης και στις δύο 

περιπτώσεις),καταχωρούνται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος μπορεί να προκύπτει 

και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου. 

Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 

κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους για τις πρώτες ύλες. Το κόστος των ετοίμων 

προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και 

αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής.   

Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.  Οι 

ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει 

όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά 

μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 

ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα. 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο καθώς και 

βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις με 

ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηματαγοράς είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά που 

απεικονίζονται στη εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Για τον σκοπό των ενοποιημένων Καταστάσεων Ταμιακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να 

περιλαμβάνονται τα εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts). 

 

Ίδια Κεφάλαια 
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Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές 

μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. 

Έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του 

προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, 

απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών 

τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. 

 

Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά 

οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές 

σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της 

περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην 

οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

 Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που 

εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το 

έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.  Ο αναβαλλόμενος φόρος 

προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 

μειώνεται  κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να 

επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις 

σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών 

διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο μέλλον. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 

λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την 

ημερομηνία του ισολογισμού.  

 

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους 

     α)           Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 

 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών 

που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων 

κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις 

οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σημείωση 8.30 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την 

αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά 

κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη 

ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 

δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης 

υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη 

προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του 

προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην 

μέση υπολειπόμενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν 

μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% 

της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν 

χρηματοδοτούνται.  

  

      β)         Κρατικά Ασφαλιστικά Ταμεία 

 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό 

τομέα (ΙΚΑ) και τον (ΟΓΑ) για τους εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας επειδή θεωρείται αγροτική εκμετάλλευση, που χορηγεί 

συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το 

μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την 

συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών 

παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.  
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Επιχορηγήσεις 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 

 

α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί µε τους όρους 

της επιχορήγησης και 

β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται 

µε τρόπο συστηματικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη 

τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως 

έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 

(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 

(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 

(3) Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 

προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η 

πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί 

να είναι μικρή. 

Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται να 

αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι κατ’ ουσίαν βέβαιο 

ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί ως 

ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της 

πρόβλεψης. 

Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για 

την αποζημίωση.  

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν 

την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να 

προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, με βάση τα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία 

Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.  
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Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία 

των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 

χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι 

μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί. 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι 

ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος στα αποτελέσματα. 

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 

στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. 

(α) Δικαίωμα αδείας 

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζομένων αναγνωρίζονται όταν 

αυτά προκύπτουν.  Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της αδείας 

μακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσμα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν λογαριασμούς υπεραναλήψεως (overdraft), 

εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος 

συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν ο Όμιλος 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.    

Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού. 

Τα μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις” , όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς 

και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.  

 

Αναγνώριση εσόδων και δαπανών 

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική 

οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. 

Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο 

προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός του Ομίλου. 
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Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 

σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 

 

Πώληση αγαθών 

 

Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των 

αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των αγαθών. 

 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το 

επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της 

αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή 

λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης. 

Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί μείωση της αξίας, ο Όμιλος μειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που αναμένεται να 

ανακτηθεί, και το οποίο είναι οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο του μέσου, και συνεχίζει την προεξόφληση αναγνωρίζοντας έσοδο από τόκους. Έσοδα από τόκους σε δάνεια 

τα οποία έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό  πραγματικό επιτόκιο.  

 

Έσοδα από δικαιώματα 

Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, ανάλογα με 

την ουσία της σχετικής σύμβασης. 

 

Έσοδα από μερίσματα 

Τα έσοδα από τα μερίσματα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους 

μετόχους.  

 

Αναγνώριση εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για 

λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα 

από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

Μισθώσεις 

Η εκτίμηση του κατά πόσο μία συμφωνία περιέχει μία μίσθωση πραγματοποιείται κατά την έναρξη της συμφωνίας, 

λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες. Η επαναξιολόγηση μετά την έναρξη της συμφωνίας 

πραγματοποιείται όταν κάποιο από τα παρακάτω συμβαίνει: 
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● Υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη 

συμφωνία 

● Ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της 

παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο  

● Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο  περιουσιακό στοιχείο. 

● Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο 

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την ημερομηνία που η 

μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) or (δ), και από την ημερομηνία της ανανέωσης 

ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 

 

Ο όμιλος ως μισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται ουσιαστικά 

στο μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλειες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία του μισθωμένου περιουσιακού 

στοιχείου. Το σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του 

μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαμηλότερη, η παρούσα αξία των καταβολών μισθωμάτων 

πλέον κάποιων επιπρόσθετων μισθωμάτων, εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό 

αναγνωρίζεται ως μια υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές 

μισθωμάτων είναι προκαταβολικά πληρωτέες κατά την έναρξη της μίσθωσης. 

Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν  αποκτηθεί με συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ μέθοδοι απόσβεσης και ωφέλιμες ζωές, αντιστοιχεί σε αυτή που εφαρμόζεται σε 

συγκρίσιμα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία. Η αντίστοιχη υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση μειώνεται με 

τις καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο 

στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της υποχρέωσης από τη χρηματοδοτική μίσθωση. 

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Επομένως οι συμφωνίες μισθώσεων όπου 

ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µία συμφωνημένη χρονική 

περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, 

ταξινομούνται ως λειτουργικές  μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως 

έξοδο στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο. Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, 

αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγματοποιούνται.  

 

Ο όμιλος ως εκμισθωτής 

Οι μισθώσεις στις οποίες ο όμιλος δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του περιουσιακού 

στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τους εκμισθωτές στη 

διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία του μισθωμένου 

περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. 
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8.5 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης 

αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη 

προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους 

επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.   

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

• Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας με συναλλαγές κύρια σε ευρώ 

και παραγωγή ιχθυοτροφών και συνεπώς δεν εκτίθεται σε ιδιαίτερο συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος προκύπτει 

κυρίως από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Ο όμιλος 

δραστηριοποιείται κύρια στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συναλλαγές κύρια σε ευρώ με συνέπεια ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από την δραστηριότητά του να είναι ασήμαντος. Εκτός 

νομίσματος ευρώ έχει απαιτήσεις από πωλήσεις στην Αμερική και την Αγγλία για τις οποίες μέσω προγραμμάτων 

νομισματικής προστασίας (forward) αντισταθμίζει τον όποιο μικρό κίνδυνο.  

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα, με αυτήν μέρη. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό 

κίνδυνο από πελάτες. 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι πωλήσεις  

γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων, ενώ σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην είσπραξη 

των απαιτήσεων εξετάζεται ο λογιστικός χειρισμός των απαιτήσεων. Δεδομένης της μεγάλης διεύρυνσης του 

πελατολογίου, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις 

μιας και αυτός διαχωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό πελατών. Ο Όμιλος παρακολουθεί, σε σταθερή βάση τις εμπορικές 

του απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διασφαλίζει την είσπραξη τους, μέσω συμβολαίων ασφάλισης. Δεν 

υπάρχουν  σημαντικοί κίνδυνοι για μη είσπραξη απαιτήσεων δεδομένου ότι η εταιρεία και ο Όμιλος έχουν εφαρμόσει 

διαδικασίες αξιολόγησης με κριτήρια που ελαχιστοποιούν το κίνδυνο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχει την 

εισπραξιμότητα των απαιτήσεων της και αναλόγως ελέγχει εάν συντρέχουν λόγοι απομείωσης τους.  
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H έκθεση του ομίλου  όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 

 

Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια 

χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος θέτει 

όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με 

αναγνωρισμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της 

ανάπτυξης του Ομίλου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής 

παρακολούθησης των χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των 

πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Ο Όμιλος διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει 

τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες. Οι ανάγκες ρευστότητας προγραμματίζονται  για ολόκληρο το έτος 

αλλά και μηνιαία. Ο Όμιλος  παρακολουθεί τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή, εβδομαδιαία βάση καθώς και σε 

κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών . Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε 

καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες 

ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.  

 (δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Ομίλου εξαρτώνται από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.  Ο Όμιλος  

έχει στο ενεργητικό του έντοκα στοιχεία, τα οποία τοποθετούνται σε επενδύσεις χαμηλού κινδύνου. Ο Όμιλος έχει 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  και συνεπώς υφίσταται κίνδυνος από μεταβολές των 

επιτοκίων.  Η Σελόντα Α.Ε. για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο από μελλοντική  μεταβολή των επιτοκίων συνάπτει εν 

μέρη συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων. 

 

8.6 Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι εξής: 
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Στον πίνακα αναφέρεται η επωνυμία και η κατασταστική έδρα για κάθε μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις , καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική 

συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο. 

 

 

 

8.7 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου αναλύονται ως εξής:   
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Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  
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8.8 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για την δημιουργία εσόδων από ενοίκια ή κέρδους από την μεταπώληση τους. 

Τα ακίνητα που αξιοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου δεν θεωρούνται επενδυτικά αλλά 

λειτουργικά. Αυτό αποτελεί και το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών ακινήτων. 
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Τα επενδυτικά ακίνητα ως μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού εμφανίζονται στο Ιστορικό κόστος κτήσεως μετά 

από την αφαίρεση των σωρευμένων αποσβέσεων και ζημίας απομείωσης εκτός από την κατηγορία Γήπεδα – 

Οικόπεδα όπου απεικονίζεται στο ιστορικό κόστος κτήσεως απαλλαγμένο από τυχόν ζημία απομείωσης. Τα έσοδα από 

τα ενοίκια καταχωρούνται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων  

Ο Όμιλος στις 31.12.2009 εμφάνισε στον Ισολογισμό στο λογαριασμό επενδύσεις σε ακίνητα ποσό € 16.058.697,200 

που αφορά ακίνητα της εταιρίας προς εκμετάλλευση. Οι επενδύσεις σε ακίνητα στον όμιλος αφορούν τις εταιρείες 

Πολεμάρχα Επίδαυρος ΑΕ με αξία ακινήτων € 11,727 εκ. και Βίλλα Πρεσιέ ΑΕ με αξία € 4,331 εκ. Η Εταιρεία στις 

31.12.2009 δεν έχει ποσό στον λογαριασμό επενδύσεις σε ακίνητα. 

 

8.9 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 

Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου που αφορούν την θυγατρική Περσεύς ΑΒΕΕ υπάρχουν υποθήκες και 

προσημειώσεις ως εξής: 

-της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ των τραπεζών 

MILLENNIUM BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού € 7.000.000,00 έναντι δανείων για υπόλοιπο δανείου που στις 

31/12/2008 ανέρχεται στο ποσό των € 15.000.000,00. 

Στην Εταιρεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών της στοιχείων. 

 

8.10 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

8.10.1 Υπεραξία  

Η κίνηση της υπεραξίας στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2009 και 2008 έχει ως κάτωθι: 
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Η αντίστοιχη κίνηση της υπεραξίας της εταιρείας έχει ως εξής : 

1/1/2008
Προσθήκες/  
Μεταφορές

Από εξαγορά 
νέων εταιρειών

Ζημιές 
Απομείωσης 31/12/2008

Υπεραξία ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ 380.000,00 - - - 380.000,00
Σύνολο 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00

1/1/2009
Προσθήκες/  
Μεταφορές

Από εξαγορά 
νέων εταιρειών

Ζημιές 
Απομείωσης 31/12/2009

Υπεραξία ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ 380.000,00 -380.000,00 - - 0,00
Σύνολο 380.000,00 -380.000,00 0,00 0,00 0,00  

Για τη χρήση 2009 διενεργήθηκε μελέτη απομείωσης της υπεραξίας του Ομίλου και δεν προέκυψε απομείωση της 

υπεραξίας από την συγχώνευση της ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ στην θυγατρική Interfish AE, καθώς και από την αγορά της 

Κούμαρος ΑΕ και της Εχινάδες ΑΕ.  

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόστηκε στις προβλέψεις των ταμειακών ροών είναι 5,48% και οι ταμειακές 

ροές πέραν της πενταετίας εξήχθησαν χρησιμοποιώντας ποσοστό ανάπτυξης 3,5% το οποίο είναι και το αναμενόμενο 

μέσο ποσοστό ανάπτυξης για τον συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας. 

 

Βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της αξίας χρήσεως των ανωτέρω ελέγχων απομείωσης 

έχουν ως εξής: 

Προϋπολογισμένα Μικτά Περιθώρια: Η βάση που χρησιμοποιήθηκε για να  προσδιοριστούν τα προϋπολογισμένα 

μικτά περιθώρια είναι ο μέσος όρος των πραγματικών μικτών περιθωρίων που επιτεύχθηκαν στη προηγούμενη 

πενταετή περίοδο. Ειδικό βάρος δόθηκε στα μικτά περιθώρια των τελευταίων δύο ετών καθώς αυτά εκτιμήθηκε ότι 

ήταν πιο αντιπροσωπευτικά των τρεχουσών συνθηκών. 

Κεφαλαιακές Ανάγκες: Όλες οι απαραίτητες εκτιμώμενες ανάγκες για μακροπρόθεσμα κεφάλαια καθώς και για 

κεφάλαια κίνησης λήφθηκαν υπόψη βάσει των πραγματικών αναγκών των τελευταίων πέντε ετών, ούτως ώστε οι 

μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών να διατηρήσουν την παραγωγική τους ικανότητα και το μερίδιο αγοράς τους. 

Επιτόκια Ομολόγων: Χρησιμοποιήθηκε η απόδοση των 10-ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στην αρχή του 

χρόνου προϋπολογισμού και οι αξίες που αποδόθηκαν στις βασικές παραδοχές ήταν συνεπείς με τις αντίστοιχες 

εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.  

Η εταιρία Σελόντα ΑΕΓΕ κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 άλλαξε την μέθοδο ενοποίησης της εταιρίας FJORD 

MARIN DENIZ  S.A. Συγκεκριμένα η εταιρία FJORD MARIN DENIZ S.A αναγνωρίστηκε στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις έως τις 12.10.2009 με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης σαν θυγατρική εταιρία ενώ για το χρονικό 

διάστημα 13.10.2009 έως τις 31.12.2009 ενσωματώθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 

H εταιρία Σελόντα ΑΕΓΕ προέβη στην συγκεκριμένη αλλαγή, όπως αναλύεται στην σημείωση 8.2, ακολουθώντας τις 

αρχές του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», δεδομένου από τις 10.10.2009 δεν 

διατήρησε την δυνατότητα να κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική της θυγατρικής εταιρίας. Η 
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υπεραξία που είχε αναγνωριστεί (ποσό χιλ. 1578 € περίπου), μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα χρήσης και 

συγκεκριμένα στο κονδύλι «Αποτελέσματα Από Επενδυτικές Δραστηριότητες»  

Επιπλέον, έγινε μεταφορά της υπεραξίας από τη συγχώνευση με απορρόφηση της Πάρκο Πέρδικα ΑΕ και ΔΙΟΛΚΟΣ 

ΑΕ στις ασώματες ακινητοποιήσεις καθώς αναφέρεται σε άδειες που έχουν συγκεκριμένη ωφέλιμη ζωή.    

 

8.10.2 Ασώματες Ακινητοποιήσεις  

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου και της εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
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8.11 Επενδύσεις σε Θυγατρικές και Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις του Ομίλου και της εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες έχουν ως εξής: 

 

 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης των επενδύσεων σε θυγατρικές για τις οποίες 

υπήρχαν ενδείξεις μείωσης της αξίας τους. Το συνολικό ποσό το οποίο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα  χρήσης 

ανήλθε στο ποσό των 900 χιλ. περίπου. 

 

Οι επενδύσεις του Ομίλου και της εταιρείας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν ως εξής: 
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Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της 

επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης.  

Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκε μερίδιο στα αποτελέσματα των συγγενών εταιρίων ποσό € -487.388,80, στο 

οποίο περιλαμβάνεται και μερίδιο από τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου  της FJORD MARIN DENIZ S.A.  

 

Στις 12.10.2009 αναγνωρίστηκε το μερίδιο (35%) της εταιρίας Σελόντα ΑΕΓΕ στην FJORD MARIN DENIZ S.A. στην 

εύλογη αξία βάσει του αναθεωρημένου ΔΛΠ 27 (σημείωση 8.2). Η αποτίμηση προσδιορίστηκε βάσει του 

υπολογισμού των καθαρών προεξοφλημένων ταμειακών χρηματοροών που αναμένεται να προκύψουν, ενώ οι 

εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές βασίστηκαν σε οικονομικές προβλέψεις εγκεκριμένες από τη διοίκηση που 

καλύπτουν περίοδο πέντε ετών και τα προεξοφλητικά επιτόκια που αναφέρονται βασίζονται σε συντηρητικές 

προβλέψεις μακροοικονομικών δεικτών. 

 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόστηκε στις προβλέψεις των ταμειακών ροών είναι 6,84% και οι ταμειακές 

ροές πέραν της πενταετίας εξήχθησαν χρησιμοποιώντας ποσοστό ανάπτυξης 3,7% το οποίο είναι και το αναμενόμενο 

μέσο ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας δραστηριοποίησης της. 

 

8.12 Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση 

Η μητρική εταιρία δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία να αναγνωρίζονται ως επενδύσεις διαθέσιμες προς 

πώληση. Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση αναγνωρίζονται μόνο σε επίπεδο ομίλου και είναι οι ακόλουθες: 
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Η διαφορά οφείλεται στην θυγατρική Περσεύς ΑΒΕΕ η οποία έχει μεταφέρει το κονδύλι από άλλο λογαριασμό κατά 

την τρέχουσα χρήση. 

8.13 Λοιπές Μακροπρόθεσμές Απαιτήσεις 

Στο συγκεκριμένο λογαριασμό παρακολουθούνται οι δοσμένες εγγυήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και το 

μακροπρόθεσμο τμήμα των επιταγών εισπρακτέων. Η κίνηση του συγκεκριμένου λογαριασμού έχει ως εξής: 

 

Στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται απαιτήσεις από τις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες 

από πωλήσεις ιχθυοτροφών και ανερχόταν κατά την ημερομηνία υπαγωγής της στη διαδικασία συνδιαλλαγής του 

άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 στο ποσό των € 4,9 εκ. Η εταιρεία σύναψε συμφωνία με τις Ελληνικές 

Ιχθυοκαλλιέργειες με την οποία διακανονίζεται η είσπραξη του συνόλου της οφειλής. Ως εκ τούτου η εταιρεία προέβη 

σε προεξόφληση της απαίτησης με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα με € 307 χιλ. 

Μετά την προεξόφληση από το υπόλοιπο της απαίτησης ποσό € 3,5 εκ. μεταφέρθηκε στις μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις και ποσό € 1,1 εκ. παρέμεινε στις Εμπορικές Απαιτήσεις. 

 

8.14 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο επίπεδο της κάθε 

επιμέρους εταιρείας του Ομίλου και, στο βαθμό που προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, συμψηφίζονται 

μεταξύ τους (στο επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρείας).Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 

έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή.  Tα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις, τις παροχές σε εργαζομένους καθώς και των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων υπολογίστηκε με 22% κατά την χρήση 2009 από 25% την χρήση 2008 καθώς η Διοίκηση 

της εταιρείας εκτίμησε ότι η αναστροφή της προσωρινής διαφοράς μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής 

αξίας των ανωτέρω λογαριασμών θα γίνει μετά το 2012. Αντιθέτως για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού, επί 

των οποίων υπολογίζεται αναβαλλόμενος φόρος, χρησιμοποιήθηκε ο φορολογικός συντελεστής ο οποίος θα ισχύει 

την επόμενη χρήση (24%), καθώς η Διοίκηση της εταιρείας δεν μπορούσε να εκτιμήσει αξιόπιστα την ημερομηνία 

αναστροφής της προσωρινής διαφοράς μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης.  

8.15 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. Τα 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας γόνο – ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην 

παραγωγική διαδικασία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και είναι τα αποθέματα γόνου , ψαριών, γεννητόρων που 

βρίσκονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής σε εξέλιξη. Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών 

στοιχείων της 31/12/2009 και συγκριτικός της 31/12/2008: 

 

 

 

Οι διαφορές μεταξύ αποθεμάτων αρχής και λήξης στον Όμιλο οφείλεται στην διαφορετική ισοτιμία μετατροπής ξένων 

νομισμάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στην ενοποίηση. 

Ο όμιλος το 2009 έχει μείωση από την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε ποσοστό 11% σε 

σχέση με το 2008 λόγω της μη ενσωμάστωσης με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης  της εταιρείας Fjord Marin 

Turkey. Εάν ενσωματώναμε και τα αποθέματα της Τουρκίας στο Όμιλο θα είχαμε αύξηση των αποθεμάτων κατά 6% 

σε σχέση με το 2008 ενώ είχαμε και αύξηση 6% στην εταιρεία όπου τα βιολογικά αποθέματα είναι 90 εκ. ευρώ 

αποτιμημένα στην εύλογη αξία.  

Ο διαχωρισμός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στον Ισολογισμό, γίνεται με βάση το μέσο βάρος των 

αποθεμάτων ιχθύων και, κατατάσσονται τα κάτω των 200 γραμμαρίων ψάρια και ο γόνος προς ιδιόχρηση σε 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού, και τα άνω των 200 γραμμαρίων ψάρια και ο γόνος προς 

πώληση, σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν  Ενεργητικού. 
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8.16 Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Στα αποθέματα του Ομίλου υπάρχει απόκλιση ποσοστού -23% από το οποίο ένα μέρος ποσό 0,642 εκ. ευρώ να 

αφορά τα δεδομένα της Fjord Marin Turkey που δεν αναφέρονται αναλυτικά στα στοιχεία του ενεργητικού.  

 

8.17 Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι Πελάτες και οι λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Στον Όμιλο έχουμε αύξηση των απαιτήσεων κατά 20% στην παρούσα περίοδο σε σχέση με την 31.12.2008 , ενώ 

στην εταιρεία 23% αποκλίσεις μέσα στα όρια των επιμέρους πιστωτικών πολιτικών που έχουμε με τους πελάτες μας 

και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα χρηματοοικονομική περίοδο γενικότερα.  

 

8.18.1  Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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8.18.2  Προκαταβολές 

Ο λογαριασμός Προκαταβολές του Ομίλου και της Εταιρείας αφορά κύρια προκαταβολές αγοράς απόθεμάτων 

αναλύεται ως εξής: 

 

Στις προκαταβολές στην εταιρεία και στον Όμιλο περιλαμβάνονται ποσά που έχουν δοθεί σε εκτέλεση συμβάσεων για 

αγορές ψαριών από μικρούς παραγωγούς και για εκτέλεση των σε εξέλιξη επενδυτικών project. Η διαφορά οφείλεται 

στον συμψηφισμό και κλείσιμο προκαταβολών με αγορές/πωλήσεις μέσα στην τρέχουσα περίοδο. 

 

8.19 Επενδύσεις Κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς 

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός περιλαμβάνει κύρια μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι οποίες 

αποτιμώνται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η κίνηση των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων 

εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Στον ανωτέρω λογαριασμό έχουμε απόκλιση 44% η οποία οφείλεται σε μειώσεις-πωλήσεις  του λογαριασμού από την 

θυγατρική Περσεύς ΑΕΒΕ.  

8.20 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν τα εξής: 
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Και στον Όμιλο αλλά και στην εταιρεία έχουμε μείωση των διαθεσίμων σε σχέση με την χρήση του 2008 που 

οφείλεται στην κατάσταση των ροών τέλους του χρόνου όσον αφορά της απαιτήσεις και υποχρεώσεις των χρήσεων. 

Η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει στην ρευστότητα και έχει πάντα στόχο την ύπαρξη ρευστότητας που θα εξυπηρετεί 

τις χρηματοοικονομικές ανάγκες από την δραστηριότητά της, αλλά και την κάλυψη τυχόν επενδυτικών κινήσεων που 

θα προκύψουν στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε στο κλάδο.  
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8.21 Μετοχικό κεφάλαιο  

 

8.21.1 Μετοχικό κεφάλαιο  

To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 29.281.594 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 1,00 € 

ανά μετοχή.  

Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιούνιο του 1994. Η μετοχή της Εταιρίας 

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. έχει καταχωρηθεί στον κλάδο «Ιχθυοτροφεία» του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.Α. Το υπέρ 

το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της 

ονομαστικής τους αξίας.  

 

8.21.2 Πίνακας Ιδίων Κεφαλαίων  

Τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του Ομίλου της 31/12/2009 αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

 

 

8.21.3 Μερίσματα  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εταιρείας για την οικονομική χρήση 

του 2009 η εταιρεία δεν θα διανέμει μέρισμα.  

 

8.22 Δανειακές Υποχρεώσεις  

Οι δανειακές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής : 
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Η ανάλυση των δανείων του Ομίλου και της εταιρείας σε χρόνους αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων όπως 

προκύπτουν από τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και συμφωνίες του Ομίλου με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι:  

 

 

 

Τα δάνεια του Ομίλου και της εταιρείας είναι στα ίδια επίπεδα παρά την πολύ δύσκολη χρονιά που είχαμε σε ότι 

αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικότερα. Ο όμιλος έχει αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης εξαιτίας της 
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διατήρησης των υψηλών αποθεμάτων και της κάλυψης υστέρισης είσπραξης απαιτήσεων, γιαυτό και τον Μάρτιο του 

2010 ο όμιλος σύναψε νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 15 εκ. ευρώ.  

 

 

8.23 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις & Επιχορηγήσεις  

 

8.23.1 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

 

Το κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» απόκλιση σε ποσοστό 62% αφορά κύρια μειώσεις και 

συμψηφισμούς από θυγατρικές του Ομίλου  με κύρια την διαγραφή υποχρέωσης της Fjord Marin ποσού περίπου € 7 

εκ. της χρήσης 2008. 

 

8.23.2 Υποχρεώσεις Παροχών στο Προσωπικό 

 

Αριθμός Απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τον όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται  
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8.23.3 Έσοδα Επομένων Χρήσεων  

 

Το κονδύλι αυτό αφορά κύρια τις επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις των εταιρειών του Ομίλου για επενδύσεις σε πάγιο 

εξοπλισμό που έχουμε κάνει με σημαντικό ποσό να αφορά την θυγατρική στην Ουαλία Selonda UK Ltd με ποσό 

περίπου € 5,4 εκ. 

 

8.24 Προμηθευτές 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

Στην τρέχουσα περίοδο είχαμε μείωση στον Όμιλο ποσοστού 44% εξαιτίας κύρια της μη ενοποίησης της τουρκικής 

εταιρείας Fjord Marin Turkey η οποία είχε ποσό περίπου € 14 εκ. το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην τρέχουσα χρήση.  

Στην εταιρεία έχουμε αύξηση κατά 33% που οφείλεται στα πλαίσια των διαχείρισης των τρεχουσών υποχρεώσεων 

κάθε μήνα σε σχέση με τις ροές της εταιρείας και τον όγκο των αγορών μας . Στην τρέχουσα κακή χρηματοπιστωτική 

συγκυρία έχουμε αποκλίσεις τόσο στο επίπεδο των εισπράξεων αλλά και των πληρωμών των υποχρεώσεων κύρια με 

την χρονική μετακύλιση ποσών.   

 

8.25 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των τα τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 484.059,70 1.018.751,57 130.253,00 995.264,86
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 996.777,44 2.324.354,20 919.318,42 1.170.107,58
Εκκαθάριση βεβαιωμένων φόρων 428.076,32 -1.412.715,77 -578.081,14 -1.177.434,51
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.908.913,46 1.930.390,00 471.490,28 987.937,93

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

8.26 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Στην τρέχουσα περίοδο είχαμε μείωση στο λογαριασμό Λοιπές Υποχρεώσεις στον Όμιλο ποσοστό 26% και στην 

εταιρεία 43% που οφείλεται, όπως αναφέραμε και στις λοιπές υποχρεώσεις, στην διαδικασία των χρηματοροών κάθε 

μήνα και την τακτοποίηση οφειλών μας.  

8.27 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

Τα ποσά του ανωτέρω λογαριασμού περιλαμβάνονται στο πίνακα των δανείων παράγραφο 8.22, γιατί αφορούν ποσά 

κεφαλαίου μακροπρόθεσμων δανείων, τα οποία ποσά είναι καταβλητέα στην επόμενη χρήση. 

8.28 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  

Η συνολική θέση του Ομίλου και της Εταιρίας σε παράγωγα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2008 αναλύεται ως 

εξής: 

 

 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009, η χρήση και ο χειρισμός των παραγώγων αναλύεται παρακάτω: 

Σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap): η Εταιρία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 είχε συνάξει σύμβαση 

ανταλλαγής επιτοκίων για την κάλυψη μέρους του κοινοπρακτικού δανείου σύμφωνα με τα οποία εισπράττει για το 

ποσό € 32.000.000 κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor ανά εξάμηνο και πληρώνει σταθερό επιτόκιο 3,40%.  



 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009                        91 

Το παραπάνω παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αντισταθμιστικής λογιστικής και 

αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρής Θέσης. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, η επιβάρυνση της καθαρής 

θέσης ανήλθε σε € 769 χιλ για τον Όμιλο και για την Εταιρία αντίστοιχα. Η Εταιρία δεν έχει υπολογίσει την επίδραση 

της αναβαλλόμενης φορολογίας στην επιβάρυνση της Καθαρής Θέσης.   

8.29 Κύκλος Εργασιών  

Η ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2009 και το 2008 έχει ως ακολούθως : 

 

8.30 Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

Τα υπόλοιπα των συγκεκριμένων λογαριασμών εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

8.31 Λοιπά έσοδα & Λοιπά Έξοδα   

Τα υπόλοιπα των συγκεκριμένων λογαριασμών των Λοιπών Εσόδων εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Τα υπόλοιπα των συγκεκριμένων λογαριασμών των Λοιπών Εξόδων εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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8.32 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υπάρχουν  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 

 

8.33 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας καθώς επίσης και των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιριών δεν έχουν ελεγχθεί 

από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 

κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό των προβλέψεων, για διαφορές φορολογικού 

ελέγχου, που αναγνώρισε η  Εταιρεία και ο Όμιλος στις οικονομικές τους καταστάσεις για φορολογικές διαφορές 

ανέρχεται σε € 280 χιλ. και 607 χιλ. αντίστοιχα.  

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών του Ομίλου: 
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8.34 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές της εταιρείας με τις θυγατρικές του Ομίλου έχουν εξής : 
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Οι συναλλαγές της εταιρείας με τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες και συγγενείς εταιρείες έχουν ως εξής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΕΛΟΝΤΑ AE 0,00 0,00 0,00 0,00
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ 0,00 0,00 211.228,00 0,00
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 600,00 0,00 0,00 101.572,00
SELONDA INTERNATIONAL LTD 0,00 0,00 194.762,02 0,00
BLUEWATER FLATH FISH LTD-BFF 0,00 0,00 684.391,62 0,00
ELECTROSAN DENIZ 0,00 0,00 0,00 3.387,20
INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 22.812.149,50 15.275.330,69 5.114.428,38 0,00
FISH FILLET ΑΕ 65.757,80 3.595.164,11 0,00 800.847,86
AKOYANET AE 1.200,00 0,00 39.856,00 0,00
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ 600,00 0,00 1.428,00 0,00
SELONDA UK 209.873,46 2.499,73 1.727.958,03 46.593,17
AQUAVEST AE 1.200,00 0,00 2.856,00 53.761,41
ΠΕΡΣΕΑΣ ABEE 15.953,02 23.158.386,53 18.904,29 14.432.234,21
ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 0,00 222.000,00 557.875,33 527.000,00
ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 692.855,12 1045239,01 2.002.049,52 562.660,44
ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 649.567,43 935931,48 3.170.179,21 0,00
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD 0,00 0,00 853.536,69 25.228,07
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 1.138.000,00 7.684.684,01

24.449.756,33 44.234.551,55 15.717.453,09 24.237.968,37

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BLUE FIN TUNA HELLAS AE 52.396,00 0,00 52.744,44 8.473,80
ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ 329.409,19 704.209,56 16.711,83 70.320,03
EUROFISH GB 1.559.226,22 0,00 510.757,02 0,00
AEGEAN TURKEY 0,00 1.743.460,39 0,00 0,00
FJORD MARIN TURKEY 1.100.000,00 0,00 876.899,10 0,00
ΑΚΟΥΑΝΕΤ ΑΕ- ΚΑΙΚΙ ΕΠΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 397.279,00 1.844.517,98 828.575,11 247.128,14
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ-ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ383.388,60 200,10 2.217.319,18 856,80
ΑΕΛΛΗ ΑΤΕΕ 600,00 154.842,43 9.286,44 104.619,60
ΤΕΝΩΝ ΑΤΕ 600,00 54.698,98 1.428,00 37.363,62
ΜΕΛΗ ΔΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

3.822.899,01 4.501.929,44 4.513.721,12 468.761,99

Σύνολα 28.272.655,34 48.736.480,99 20.231.174,21 24.706.730,36

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντικών Στελεχών για την χρήση  2009 και 2008 ανέρχονται σε € και € 
αντίστοιχα. 

 

8.35 Φόροι εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος όπως και ο αναβαλλόμενος φόρος έχουν υπολογιστεί επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας  

ή της κάθε θυγατρικής του Ομίλου  και αναλύεται, ως εξής: 

 

 

8.36  Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών στο μέσο σταθμισμένο αριθμό των 

μετοχών.  
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8.37  Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων 

 
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η εταιρία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς  

(διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το 

πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας  στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του ομίλου που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών 

αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η εταιρία χρησιμοποιεί για ορισμένα 

κεφάλαια συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων για να αντισταθμίσει την έκθεσή της σε ενδεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρίας  αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα ανάληψης 

σε τράπεζες, βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην 

χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές . 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος συμμετέχει σε εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ουαλία και στην Τουρκία. Οι βασικές συναλλαγές αγορών α 

υλών και πωλήσεων της Τουρκίας, που θεωρούνται ως πιο επικίνδυνες συναλλαγές, γίνονται σε ευρώ και επομένως 

δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος από τις διαφορές ισοτιμιών. Ο όμιλος δραστηριοποιείται κύρια στην αγορά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με συναλλαγές κύρια σε ευρώ με συνέπεια ο συναλλαγματικός κίνδυνος των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων από την δραστηριότητά του να είναι ασήμαντος. Εκτός νομίσματος ευρώ έχει απαιτήσεις από πωλήσεις 

στην Αμερική και την Αγγλία για τις οποίες μέσω προγραμμάτων νομισματικής προστασίας (forward) αντισταθμίζει 

τον όποιο μικρό κίνδυνο. Η Διοίκηση πιστεύει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν ποσό συναλλαγματικού κινδύνου που να 

επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. 

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά 

τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η Δεκεμβρίου 2009, ο όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της 

αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό 

επιτοκίου. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι 

λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά ποσοστά. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε 

μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –0,5% (2008: +1% ή -0,5%).  
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Πολιτική του Ομίλου είναι να αντισταθμίσει την ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων μέσω σύναψης συμβολαίων 

ανταλλαγής επιτοκίων. Η ανωτέρω πολιτική ισχύει μόνο για τα ομολογιακά δάνεια.  

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση του ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

(μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 

 

 

Ο όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές 

στα control  του πιστωτικού ελέγχου. 

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν συμβόλαια ασφάλισης πιστώσεων για το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεών τους. 

Για τους πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, η εταιρία  δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι συνεργάζεται με αξιόπιστες τράπεζες υψηλής ποιότητας.   

Ιεραρχία Εύλογης Αξίας 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης : 

Επίπεδο 1 : Διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 

Επίπεδο 2 : Τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 

εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα  

Επίπεδο 3 : Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία 

και δεν βασίζονται σε παρατηρίσιμα δεδομένα της αγοράς 

Οι πίνακες που ακολουθούν απεικονίζουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 
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Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται 

καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία 

βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 

6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αφορούν αλληλόχρεους λογαριασμούς χρηματοδοτήσεως από τις τράπεζες, κεφάλαια 

κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα για τα οποία πληρώνονται μόνο οι τόκοι και τα οποία ανανεώνονται σύμφωνα με τις 

χρηματοροές της επιχείρησης και τις εκτιμήσεις εξέλιξης των επιτοκίων. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2009 για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής: 
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2008
Ποσά σε .€ εντός 6 μηνών 6 εως 12 μήνες 1 εως 5 έτη αργότερο από 

5 έτη
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 0,00 2.463.620,00 44.758.480,18 60.792.791,57
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 0,00 82.347.594,07
Εμπορικές Υποχρεώσεις 50.729.143,68 -8.952.201,82
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.280.041,45
Σύνολο 59.009.185,13 75.859.012,25 44.758.480,18 60.792.791,57

Bραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της εταιρίας  όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της και 

• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους 

• τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου. 

Η εταιρία  παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια μειωμένης 

εξασφάλισης μείον τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό. Το 

κεφάλαιο για τις χρήσεις 2009 και 2008 αναλύεται ως εξής:  

 

 

8.38  Γεγονότα μετά την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

Ο  Όμιλος τον Μάρτιο του 2010 χρηματοδοτήθηκε, με συντονιστή και διαχειρίστρια την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 

συμμετέχουσες τράπεζες τις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ MILLEΝNIUM BANK AE, ATTICA BANK 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ALPHA BANK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με νέα κοινοπρακτικά δάνεια ύψους 15 εκ. 

ευρώ. Συγκεκριμένα, ένα Κοινοπρακτικό Δάνειο ύψους 9 εκ. ευρώ διετούς διάρκειας,  με δανείστρια εταιρεία την 

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ και ένα Κοινοπρακτικό Δάνειο 6 εκ. ευρώ διετούς διάρκειας, με δανείστρια εταιρεία την INTERFISH ΑΕ 

και με εξασφαλίσεις και στα δύο δάνεια ασφαλιστήρια συμβόλαια/ιχθυοπληθυσμό. Τα δάνεια θα καλύψουν 

απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης για τον Όμιλο Σελόντα.  
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Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου  2009  γεγονότα, 

που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όμιλο, και που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος του Δ.Σ. & 
Γενικός Διευθυντής 

Το Μέλος του Δ.Σ. & 
Οικονομικός Διευθυντής 

 

Βασίλειος Στεφανής 

 

Ιωάννης Στεφανής 

 

Ιωάννης Ανδριανόπουλος 

 

Ευάγγελος Πίπας 

ΑΔΤ ΑΕ 019038 ΑΔΤ ΑΒ 296541 ΑΔΤ ΑΒ 521401 ΑΔΤ ΑΕ 138709 
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες 
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ΣΤ. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 που δημοσιεύτηκαν από την εταιρία κατά την χρήση 2009 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2009 – 31/12/2009, κατ’ 

εφαρμογή της νομοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό της τόπο 

www.selonda.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr. 

Ημερομηνία Θέμα Τόπος

Δευτέρα, 5 Ιανουάριος 2009
Γνωστοποίηση απόφασεων για συμμετοχή σε 
διαδικασίες συγχώνευσης.

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=6

Πέμπτη, 2 Απρίλιος 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2008

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=19

Παρασκευή, 29 Μάιος 2009
Δελτίο Τύπου - Οικονομικά Αποτελέσματα Α' 
Τριμήνου 2009

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=13

Παρασκευή, 29 Μάιος 2009
Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού 
Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=14

Πέμπτη, 4 Ιούνιος 2009 Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλεύσης

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=24

Τρίτη, 30 Ιούνιος 2009
Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων 
μετοχών

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=34

Τρίτη, 30 Ιούνιος 2009 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=35

Δευτέρα, 31 Αύγουστος 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα α' εξαμήνου 2009 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=4

Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2008 Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=12

Δευτέρα, 19 Οκτώβριος 2009

Γνωστοποίηση απόφασεων για συμμετοχή σε 
διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, εξαγοράς, 
απόκτησης, εκχώρησης μετοχών

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=1

Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2009

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του 
Καταστατικού Εταιρίας / Απόφαση Τροποποίησης 
Καταστατικού

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=23

Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2009
Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / 
λογιστικών καταστάσεων 

http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespre
ss/default.asp?cid=257&CNm=&dtF=01%2F01%2F2008&dtT
=31%2F12%2F2009&Tit=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE
%F4%E7%F3%E7&stype=10  
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Ζ. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 έχουν αναρτηθεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.selonda.com . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.selonda.com

