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Προς 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
∆/νση Εποπτείας & Ελέγχου  
Χρηµατιστηρίου  & Εταιρειών 
 
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 
10562 Αθήνα 
 

Αθήνα  12/10/2006 
 
 
 

 

Σε απάντηση της επιστολής µε αρ. πρ. 4300/6-10-2006 σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου της ΣΕΛΟΝΤΑ σας ενηµερώνω τα εξής: 
• Όσον αφορά τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 31.3.2006 έχουµε τα εξής: 

• Στην εκτύπωση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 31.3.2006 είχε εκ 
παραδροµής ενσωµατωθεί λάθος ο ενοποιηµένος πίνακας µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
της 31.3.2005. Το σωστό ποσό των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου της 31.3.2005 είναι 
τα 60.244 χιλ. ευρώ που αναφέρεται και στα Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.3.2006 
που δηµοσιεύθηκαν. 

 
 
• Όσον αφορά τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2006 έχουµε τα εξής: 

 
1. Εκ παραδροµής δεν ενσωµατώθηκε στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2006 η 

κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων της µητρικής και του Οµίλου στην περίοδο της 
30.06.2005. Ο πίνακας έχει πλέον ενσωµατωθεί στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 
30.6.2006. 

2. Αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 πρέπει να αναφέρουµε επεξηγηµατικά σχόλια σχετικά 
µε την εποχικότητα ή την περιοδικότητα των δραστηριοτήτων. Σχετικά µε τις παρατηρήσεις 
σας στις σηµαντικές αποκλίσεις έχουµε τα εξής: 

• Το κονδύλι Αποτελέσµατα προ φόρων επηρεάζεται από την µεταβολή στην αποτίµηση των 
αποθεµάτων αρχής και λήξης στην εύλογη αξία µεταπώλησής του(τρέχουσα τιµή πώλησης 
των αποθεµάτων) σε σχέση µε την µεταβολή του κόστους παραγωγής και δαπανών στην 
αντίστοιχη περίοδο. Υπάρχει µέσα στον χρόνο περιοδικότητα στις τιµές πώλησης που αυτό 
σηµαίνει και διαφορετική αποτελεσµατικότητα στα τρίµηνα. Επίσης λόγω ότι τα αποθέµατα 
είναι βιολογικοί οργανισµοί δεν έχουν ισοµερώς κατανεµηµένα στον χρόνο την απόδοσή 
τους. Εξάλλου δεν θα µπορούσαµε σε καµία περίπτωση να πούµε τα αποτελέσµατα του 
έτους είναι ο τετραπλασιασµός των αποτελεσµάτων του α τριµήνου. 

•  Όσον αφορά το κονδύλι «∆ιαθέσιµα» η αύξηση των διαθεσίµων από τον ∆εκέµβριο του 
2005 οφείλεται στην καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων των εταιρειών του οµίλου, σε ποσό 
1,525 εκ. ευρώ της µητρικής ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ που αφορούσε δεσµευµένη κατάθεση υπέρ της 
εξόφλησης του τιµήµατος της Βιλλα Πρεσιέ ΑΕ που έγινε τον Ιούλιο του 2006 αλλά και κατά 
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52% στα διαθέσιµα του Οµίλου Interfish AE που ενοποιήθηκε για πρώτη φορά µέσα στο 
2006.  
Από το σύνολο των διαθεσίµων εκ παραδροµής στην ανάλυση είχε γραφτεί ως ταµείο ποσό 
5.304 χιλ. ευρώ αντί του ορθού 182,9 χιλ. ευρώ. Το λάθος ήταν στον πίνακα διαθεσίµων της 
θυγατρικής στην Αγγλία Selonda UK Ltd, όπου είχε αναγραφεί στο ποσό του ταµείου και 
ποσό 5.120.786,52 ευρώ ενώ µε βάση και τα έγγραφα των τραπεζών προκύπτει το ποσό 
αυτό ήταν κατατεθειµένο σε τραπεζικούς λογαριασµούς  κύρια διαχείρισης διαθεσίµων. 
Μετά την διόρθωση ο πίνακας διαθεσίµων είναι: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30.06.2006 31.12.2005 30.06.2006 31.12.2005 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 182.944 50.642 31.500 21.228 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 6.987.014 9.143.708 2.445.204 2.496.790 

Προθεσµιακές καταθέσεις 10.333.283 3.107.549 4.700.000 1.107.549 

Σύνολο 17.503.242 12.301.899 7.176.705 3.625.567 

  
• Όσον αφορά τις διάφορες υποχρεώσεις οι διαφορές των κονδυλίων  οφείλονται κύρια στην 

ενοποίηση για πρώτη φορά των θυγατρικών Interfish, Κορωνίς, κύρια και των υποχρεώσεων 
που αυτές επιπλέον δηµιούργησαν στον Όµιλο κατά το Α Εξάµηνο του 2006. 

• Η αύξηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων µεταξύ 30.6.2006 και 
30.6.2005 κατά 25,9 εκ. ευρώ οφείλεται κατά 21,2 εκ. ευρώ στα αποθέµατα των θυγατρικών 
που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά όπως Interfish AE, Κορωνίς ΑΕ και Πάρκο Πέρδικα και 
στην αύξηση των αποθεµάτων των νέων µονάδων Στεφάνου ΑΕ και Σελάνα ΑΕ που είναι 
µονάδες παραγωγής και κύρια αναπτύχθηκαν παραγωγικά από το β εξάµηνο του 2005. 
Επίσης υπήρξε µία µικρή αύξηση της τρέχουσας τιµής αποτίµησης των αποθεµάτων σε σχέση 
µε την τιµή της προηγούµενης αντίστοιχης περιόδου, η οποία  µας επιφέρει και µία αύξηση 
της αξίας αποτίµησης των αποθεµάτων, αφού µε βάση τα ∆ΛΠ αποτιµάµε τα αποθέµατα 
στην τρέχουσα ρευστοποίηση αξίας τους. 

 
Όσον αφορά τον σχολιασµό του δηµοσιεύµατος της εφηµερίδας «ΑΞΙΑ» της 9.9.2006 θέλω να 
αναφέρω ότι: 
Όσον αφορά τα αποθέµατα, ο Όµιλος Σελόντα απογράφει και αποτιµά τα βιολογικά αποθέµατά του 
όπως προβλέπεται από τα ∆ΛΠ και ειδικά από το Πρότυπο 41-Γεωργία όπου ορίζει ότι ..« Ένα 
βιολογικό περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού στην «πραγµατική αξία του».. δηλαδή στην αξία µεταπώλησή του στην κάθε 
συγκεκριµένη στιγµή, όπως και όλες οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας που συντάσσουν οικονοµικές 
καταστάσεις µε τα ∆ΛΠ. Αυτό άµεσα συνεπάγεται ότι λόγω των αυξοµειώσεων των τιµών πώλησης 
των αποθεµάτων σε διάφορες περιόδους µέσα στον χρόνο έχουµε αντίστοιχα διαφορετικές τιµές 
αποτίµησης ανά περίοδο και άρα διαφοροποιήσεις είτε θετικές είτε αρνητικές στα αποτελέσµατα της 
περιόδου,  
Όσον αφορά τα διαθέσιµα του Οµίλου έγινε εκ παρεδροµής λάθος διαχωρισµός των διαθεσίµων που 
είναι σε ταµείο και καταθέσεις και σε προηγούµενη παράγραφο σας αναφέρω την σωστή απεικόνιση 
των λογαριασµών. 
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Με βάση τα ανωτέρω και λόγω των εκ παραδροµής λαθών που έγιναν και των επεξηγηµατικών 
σχολίων στις περιπτώσεις σηµαντικών αποκλίσεων που δεν αναφέραµε, θα προβούµε σε διόρθωση 
των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 30.06.2006 και εκ νέου έγκρισή τους από το ∆.Σ. 
και τον Ορκωτό Ελεγκτή. 
Επίσης θα προβούµε άµεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις και αλλαγές στο site για την ορθότερη 
ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. 
 
Με εκτίµηση 
 
Βαγγέλης Πίπας 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 

 


