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ΑΡ. Μ.Α.Ε: 23166/06/B/90/01 - Γ.Ε.ΜΗ 769101000 

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 28-30, ΑΘΗΝΑ  

 

Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) 
 
 
 

Τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. δηλώνουμε και 

βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ΄ όσων γνωρίζουμε : 

α) Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» για την 

περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013, 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν.3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

β) Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του N. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση 

αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.     

 
 

 

 

                                                    Αθήνα  29 Αυγούστου 2013 

    

Οι βεβαιούντες 

 

Βασίλειος Κ. Στεφανής                              Ιωάννης Κ. Στεφανής               Ιωάννης Π. Ανδριανόπουλος 

 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού                       Διευθύνων Σύμβουλος                    Γενικός Διευθυντής & 

       Συμβουλίου                                                                                               Μέλος Δ.Σ. 
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II. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

της Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, της 

30ηςΙουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή 

την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 

συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 

οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση 

αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 

διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία 

θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε 

γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Έμφαση Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 
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1) Στη σημείωση 17 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου 
περιγράφεται το θέμα, ότι  η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τα πιστωτικά 
ιδρύματα με σκοπό την αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεων του. Παράλληλα, στην 
ίδια σημείωση αναφέρεται ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 
Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους 
στοιχείων κατά το ποσό των €109,4 εκ. και των €71,6 εκ αντίστοιχα. 

2) Στη σημείωση 11 όπου περιγράφεται το θέμα ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας 
κατά την 30ηΙουνίου 2013 καθίσταται αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της 
δραστηριότητας της Εταιρείας.  
Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη 
δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Στη σημείωση 17 της 
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης παρατίθενται οι δράσεις της 
Διοίκησης του Ομίλου για την αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων. 

Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

1) Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικήςέκθεσης με τη 
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

2) Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η Εταιρεία και οι θυγατρικές της που φορολογούνται στην Ελλάδα, με 
εξαίρεση την θυγατρική εταιρεία Περσέας, δεν έχουν αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 
2238/1994 και ως εκ τούτου υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις. 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Νικόλαος Ιωάννου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 
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ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Της περιόδου 1.1.2013- 30.6.2013 

 

H παρούσα Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση») 

αφορά στην χρονική περίοδο του Α Εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2013 (1.1.2013 - 30.6.2013) 

Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007(ΦΕΚ  

91Α/30.4.2007 και τις επ΄ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας 

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» και των θυγατρικών εταιρειών, για την περίοδο και την επίδραση 

τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής 

χρήσης και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και 

συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.  

 
Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
Επισκόπηση Δραστηριοτήτων 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, εμπορία/διάθεση νωπών αλιευμάτων μεσογειακής 

ιχθυοκαλλιέργειας. Προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας στην αλυσίδα των τροφίμων, με μεγάλη διείσδυση 

στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  καθώς και Αμερικής και Καναδά. Το ποσοστό των εξαγωγών σε 

έτοιμο ψάρι 86% δηλώνει και τον απόλυτα εξαγωγικό χαρακτήρα του Ομίλου.  

 

Οι επιδόσεις του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2013 αποτυπώνονται μέσα από την ανάλυση της 

εξέλιξης των οικονομικών αποτελεσμάτων, της διαμόρφωσης των μεγεθών ισολογισμού καθώς επίσης 

και από την ανάλυση κυριότερων μεγεθών των ταμειακών ροών: 

• Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο παρουσίασε στο α’ εξάμηνο του 2013 

αύξηση σε ποσοστό 10% και έφτασε τα 67 εκ. ευρώ έναντι  60 εκ. ευρώ της προηγούμενης 

περιόδου(παρουσιάζοντας την τούρκικη εταιρεία Aegean ως διακοπτόμενη για να είναι 

συγκρίσιμα τα δεδομένα),  ενώ για την Εταιρεία είναι στα ίδια επίπεδα και έφτασε τα 56,0 εκ. 

ευρώ όσα και της προηγούμενης περιόδου. Η αύξηση οφείλεται βασικά από τις πωλήσεις 

ιχθυοτροφών και ένα μικτό ποσοστό από τις πωλήσεις γόνου ενώ οι πωλήσεις ιχθύων  ήταν στα 

ίδια σχεδόν επίπεδα. Οι ποσότητες ιχθύων που πουλήθηκαν είναι -1% ενώ οι ποσότητες γόνου 

+15% .Από το σύνολο των πωλήσεων τα 57,4 εκ ευρώ ποσοστό 86% αφορούν πωλήσεις 

βιολογικών προϊόντων (ιχθύων και γόνου) που παράγονται στις μονάδες του Ομίλου και σε 

τρίτους παραγωγούς, τα 8,5 εκ. ευρώ ποσοστό 12,8 % από πωλήσεις ιχθυοτροφών, και τα 0,8 

εκ. ευρώ ποσοστό 1,2 % πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων καθώς και υπηρεσίες. 

• Κέρδη προ φόρων, τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA): Τα λειτουργικά 

αποτελέσματα (EBITDA) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε ζημιές (31,8) εκ. ευρώ έναντι κερδών 

6,5 εκ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Για την εταιρεία τα λειτουργικά αποτελέσματα 
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(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές (32) εκ. ευρώ έναντι κερδών 5 εκ. ευρώ της προηγούμενης 

περιόδου. Οι ζημιές στην τρέχουσα περίοδο οφείλονται στην χαμηλή αξία των αποθεμάτων 

λήξης τη περιόδου σε σχέση με την αποτίμηση των αποθεμάτων έναρξης της περιόδου. Η 

διοίκηση της εταιρίας μετά τις πολύ συχνές προς τα κάτω διαφοροποιήσεις που διαπιστώθηκαν 

στην εξαλιευμένη βιομάζα των ιχθυοκλωβών, σε σχέση με την αναμενόμενη εκτίμηση των 

μέσων βαρών των ιχθύων με βάση τα παραγωγικά δεδομένα, προέβη στην μείωση της 

εκτίμησης των μέσων βαρών με βάσει τις αποκλίσεις  και άρα της τελικής εκτίμησης της 

βιομάζας γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της εκτίμησης του τελικού 

αποθέματος.Η προσαρμογή-μείωση των μέσων βαρών των ιχθύων ήταν η αιτία της σημαντικής 

χαμηλής αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων αφού α) τα βιολογικά αποθέματα άλλαξαν 

κατηγορία βάρους αποτίμησης και άρα με μικρότερη ανά μονάδα μέτρησης αξίας αποτίμησης , 

και β) τα βιολογικά αποθέματα είχαν μικρότερη συνολική βιομάζα σε κιλά και άρα αποτίμηση.  

 

• Κέρδη μετά από φόρους & μη ελέγχουσες συμμετοχές: Τα αποτελέσματα μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στον Όμιλο 

διαμορφώθηκαν σε ζημιές (38,8) εκ ευρώ στο α εξάμηνο του 2013, έναντι ζημιών (2)  ευρώ που 

ήταν το α εξάμηνο του 2012. Η σημαντική διαφορά οφείλεται από την μείωση των αποθεμάτων 

που αναφέρουμε και σε έκτακτες ζημές από πώλησης της συμμετοχής στην Τουρκία και 

αποεπένδυση στη συνδεδεμένη Bluefin Tuna AE. Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία έχει 

απεικονίσει την Aegean AS ως διακοπτόμενης εκμετάλλευσης όπως περιγράφουμε στην 

σημείωση 4.1 των καταστάσεων. 

• Ίδια Κεφάλαια: Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε (18,7) εκ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 

του 2013 έναντι 25,6 εκ. ευρώ της 31.12.2012. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε 

(20,9) εκ. ευρώ την 30.06.2013 έναντι 23,9 εκ. ευρώ την 31.12.2012 . Η εταιρεία θα προβεί σε 

ενέργειες για την κάλυψη καθαρής θέσης.  

• Σύνολο Ενεργητικού : Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανέρχεται σε 227 εκ. ευρώ 

στις 30/06/2013 έναντι 293 εκ. ευρώ της 31.12.2012. Η βασική αιτία της μείωσης είναι η μείωση 

των βιολογικών αποθεμάτων καθώς και η μη ενοποίηση της τούρκικης Aegean SA. Λόγω της 

γενικότερης κρίσης ο Όμιλος δεν προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις. 

• Τραπεζικός Δανεισμός : Ο δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 187 εκ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 

2013 έναντι 191 στις 31.12.2012. Η μείωση οφείλεται στην μη ενοποίηση της  Aegean AS με 

ποσό 6,5 εκ. ευρώ την 31.12.12 ενώ στην εταιρεία είχαμε μία μικρή αύξηση με νεά κεφάλαια 

από τις τράπεζες που είχαν αποδεχθεί την διαδικασία τα αναδιοργάνωσης των δανείων της 

εταιρείας. Από τις δανειακές συμβάσεις απορρέουν για τον Όμιλο υποχρεώσεις και περιορισμοί, 

οι σημαντικότεροι των οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να διατηρεί σε ισχύ καθ' 

όλη τη διάρκεια των δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια ιχθυοπληθυσμού κυριότητάς του, τα 

οποία θα καλύπτουν κατά ποσοστό 100% το εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου, (ii) υποχρέωση να 

υποβάλει στη διαχειρίστρια τράπεζα, εντός 6 και 3 μηνών από το κλείσιμο της χρήσης την οποία 
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αφορούν, τις ετήσιες και εξαμηνιαίες, αντίστοιχα, ενοποιημένες και μη, οικονομικές καταστάσεις 

ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές, συνοδευόμενες κάθε φορά από Πιστοποιητικό 

Συμμόρφωσης, και (iii) υποχρέωση να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι να 

εξοφληθεί ολοσχερώς, οικονομικούς δείκτες, υπολογιζόμενους επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων, 

ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές, ενοποιημένων και μη, οικονομικών καταστάσεων για όλη τη 

διάρκεια του δανείου.  
Η εταιρεία λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει καθώς και του γεγονότος ότι 

δεν κατάφερε να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανειακών της 

υποχρεώσεων, δεν προέβη στην εξόφληση δόσεων μακροπρόθεσμων δανείων ποσού € 21,9 εκ. 

με συνέπεια αυτές να καταστούν ληξιπρόθεσμες.  
Επιπλέον η εταιρεία δεν κατάφερε να συμμορφωθεί με τους οριζόμενους από τις υφιστάμενες 

δανειακές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες, χωρίς παράλληλα να εξασφαλίσει 

παρέκκλιση (waiver) από τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα,  με συνέπεια οι δανειακές 

υποχρεώσεις να δύναται να καταστούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Συνέπεια αυτού ήταν η 

εταιρεία, με βάσει την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1 να προβεί σε αναταξινόμηση των 

μακροπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας να υπερβαίνουν την συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

κατά το ποσό των € 71,6 εκ. και € 109,4 εκ.  
Η Διοίκηση του Ομίλου, μετά από διαπραγματεύσεις, ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τις 

πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης για την σύναψη Μνημονίου 

Συναντίληψης (MoU) με τους όρους που θα συμφωνηθούν, τη χορήγηση περιόδου ανοχής 

(stand still) αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταβολές κεφαλαίου και τόκων των 

υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων καθώς και σε πρόσθετη χρηματοδότηση ποσού € 10 εκ. Μετά 

και την υπογραφή της Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμα 

δάνεια, ούτε συντρέχουν λόγοι καταγγελίας των δανείων από την μη τήρηση όρων των αρχικών 

συμβάσεων.   
Στα πλαίσια της συμφωνίας η Διοίκηση του Ομίλου αναλαμβάνει δεσμεύσεις έναντι των 

πιστωτριών τραπεζών, όπως την πρόσληψη και ορισμό ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας 

αποδοχής των τραπεζών με σκοπό τη διενέργεια Due Diligence επί των αποτελεσμάτων των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και Independent Business Review (IBR) του 

επιχειρηματικού σχεδίου της , την τήρηση συγκεκριμένου ταμειακού προγράμματος η οποία θα 

συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτριών τραπεζών, και την εκχώρηση εγγυήσεων 

με κινητή και ακίνητη εταιρική περιουσία.  

• Υποχρεώσεις : Οι υποχρεώσεις γενικότερα στον Όμιλο στην τρέχουσα περίοδο έφτασαν τα 

254 εκ. ευρώ έναντι 268 εκ. της προηγούμενης περιόδου. Και στις υποχρεώσεις αντίστοιχα δεν 

περιλαμβάνονται στην τρέχουσα περίοδο τα δεδομένα της τούρκικης Aegean SA έχουν 

σημαντικές αποκλίσεις εξαιτίας της ενοποίησης με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης της 
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θυγατρικής Aegean AS στην τρέχουσα περίοδο και της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών 

που αναφέραμε στην αρχική παράγραφο.  

• Πάγια στοιχεία ενεργητικού : Τα ενσώματα πάγια στοιχεία μαζί με τις επενδύσεις σε ακίνητα 

ανήλθαν σε 46,6 εκ. ευρώ, την 30.06.2013 έναντι 50,5 εκ. ευρώ στις 31/12/2012 για τον Όμιλο 

και 4,2 εκ. ευρώ για την Εταιρεία στις 30/06/2013 έναντι 25,3 εκ. ευρώ στις 31.12.2012. Στα 

πλαίσια της κρίσης γίνεται αυστηρή επιλογή πιθανών επενδύσεων πέραν των απολύτως 

απαραίτητων για την εξυπηρέτηση της παραγωγικής διαδικασίας. Στην τρέχουσα περίοδο έγινε 

επιπλέον απομείωση της αξίας του αστικού ακινήτου του Ομίλου κατά  ποσό 0,5 εκ. ευρώ 

λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα εκτίμησης του ακινήτου. 

  

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες του Ομίλου και της Εταιρείας  

Στους κάτωθι πίνακες παρουσιάζονται βασικά οικονομικά μεγέθη σε εξέλιξη  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

31.12.2011 31.12.2012 %Δ 30.06.2013 %Δ

Κύκλος Εργασιών 103.359.592 103.030.947 0% 55.926.279 -46%
EBITDA -14.859.080 16.841.890 -213% -32.143.454 -291%

Κέρδη/ζημιές προ Φόρων -35.474.538 -7.848.086 -78% -49.838.647 535%

Κέρδη/ζημιές μετά φόρους & δικαιώματα -32.587.679 -11.568.224 -65% -44.890.479 288%

Σύνολο Ενεργητικού 169.999.346 241.056.048 42% 196.306.041 -19%

Σύνολο Υποχρεώσεων 133.152.709 217.009.647 63% 217.251.117 0%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 36.846.637 24.046.401 -35% -20.945.076 -187%

31.12.2011 31.12.2012 %Δ 30.06.2013 %Δ

Κύκλος Εργασιών 128.704.649 133.720.096 4% 63.594.433 -52%

EBITDA -19.775.681 14.397.022 -173% -30.066.544 -309%

Κέρδη/ζημιές προ Φόρων -52.096.674 -9.231.763 -82% -43.345.660 370%

Κέρδη/ζημιές μετά φόρους & δικαιώματα -37.396.688 -11.004.108 -71% -46.063.273 319%

Σύνολο Ενεργητικού 272.421.496 293.485.466 8% 226.718.113 -23%

Σύνολο Υποχρεώσεων 234.253.139 267.880.327 14% 245.461.476 -8%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 38.168.357 25.605.139 -33% -18.743.363 -173%

2011 2012 2013

Περιθώριο EBTIDA % -15,37% 10,77% -47,28%

Καθαρό Περιθώριο (ΕΑΤΑΜ)  % -29,06% -8,23% -72,43%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) -63,10% -20,66% 728,64%

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 6,14 10,46 -13,10

Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια 0,86 0,91 1,08

Γενική Ρευστότητα 1,11 1,12 0,87

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 
 
Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης 

2013 είναι τα ακόλουθα: 

 

Ι.  Μεταβολές Ποσοστού Θυγατρικής - Πώληση  - Διακοπείσες Δραστηριότητες 
Tην 30η Μαρτίου 2013, η διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε να προβεί στην ανεύρεση υποψήφιου 

αγοραστή για την Θυγατρική εταιρία του Ομίλου FJORD MARIN DENIZ  S.A. (AEGEAN SU ÜRÜNLERI 

ÜRETIM SANAYI VE TICARET) στην οποία κατέχει δικαιώματα ψήφου σε αναλογία ποσοστού 79,02%.  
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Ο όμιλος κατείχε τα παραπάνω δικαιώματα ψήφου μετά την εξαγορά ποσοστού 44% της θυγατρικής 

εταιρίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής απόκτησης του ποσοστού της FJORD MARIN DENIZ  S.A. 

προϋπέθετε έξι τμηματικές καταβολές. Εξ’ αυτών των προγραμματισμένων καταβολών έχουν μέχρι 

σήμερα υλοποιηθείοι τρεις. Για τις υπόλοιπες  η Εταιρεία  υπαναχώρησε δηλώνοντας αυτό νομίμως στην 

Πωλήτρια ενόψει της απρόοπτης αρνητικής μεταβολής της περιουσιακής θέσης της τουρκικής εταιρείας, 

μην καταβάλλοντας το υπολειπόμενο τίμημα, ποσού 1.240 χιλ € περίπου.  

Οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν τον όμιλο στην απόφαση να προβεί στην παραπάνω πώληση αναλύονται 

παρακάτω: 

 

1. Η διακοπή της επιδότησης της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας από το τουρκικό 
κράτος. Συγκεκριμένα, η τουρκική κυβέρνηση επιδοτούσε με 0,85 τουρκικές λίρες κάθε κιλό 
πωλούμενης βιομάζας μέχρι τους 1.000 τόνους ανά φάρμα. Με την νέα νομοθεσία, η επιδότηση 
της πωλούμενης παραγωγής υπολογιζόταν σε 0,85 τούρκικες λίρες για κάθε κιλό πωλούμενης 
βιομάζας για παραγωγή έως 250 τόνους ανά φάρμα, σε 0,425 τούρκικες λίρες για κάθε κιλό 
πωλούμενης βιομάζας για παραγωγή από 250 έως 500 τόνους ανά φάρμα και καθόλου 
επιδότηση για παραγωγή άνω των 500 τόνων. Επίσης θα επιδοτείται πλέον η εισαγωγή γόνου με 
0,06 τούρκικες λίρες έως 750 χιλ. τεμάχια και 0,03 τούρκικες λίρες για τεμάχια γόνου από 750 
χιλ. έως 1.500 χιλ. τεμάχια. 
Την διαφορά που προκύπτει ετήσια θα πρέπει να την καλύπτει η μητρική εταιρία. 

 

2. Ο όμιλος προέβη σε μείωση των δανειακών του υποχρεώσεων κατά περίπου 11.800 χιλ. 
τούρκικες λίρες (9.676 χιλ. βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και 2.124 χιλ. τούρκικες λίρες 
μακροπρόθεσμες). Δεδομένου ότι ο όμιλος δεν έχει πρόσβαση σε νέες πιστωτικές γραμμές 
παρουσίασε πρόβλημα σε κεφάλαιο κίνησης, απαραίτητου για την ανάπτυξη της βιομάζας. 
 

3. Η μητρική εταιρία δεν έχει προβεί σε τελική συμφωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου 
να μπορέσει να απελευθερώσει πιστωτικές γραμμές προς την θυγατρική της εταιρία. 
 

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η έλλειψη ρευστότητας της θυγατρικής εταιρίας και κατά συνέπεια η 

αδυναμία για αγορά νέων τροφών απαραίτητων για την ανάπτυξη των βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων προκειμένου να καταστούν έτοιμα προς πώληση και η αδυναμία να ικανοποιήσει τις 

υποχρεώσεις σε βασικούς προμηθευτές  και λοιπούς πιστωτές, οι οποίοι προέβησαν σε νομικές ενέργειες 

για την είσπραξη των απαιτήσεών τους μέσω της κατάσχεσης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

Η διοίκηση του ομίλου κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μπορέσει είτε να έχει πρόσβαση σε 

ρευστότητα είτε να συμβιβαστεί με τους προμηθευτές της προκειμένου να μπορέσει να αναπτύξει τα 

αποθέματά της. Κάθε προσπάθεια κατέστη ατελέσφορη και προκειμένου η διοίκηση του ομίλου να 

χρηματοδοτήσει με κεφάλαια κίνησης και αβέβαια μελλοντικά τελικά αποτελέσματα την θυγατρική 

εταιρία, προέβη στην απόφαση εξεύρεσης πωλητή. 

 

Η διοίκηση της εταιρίας προέβη στις 30 Απριλίου 2013 στην σύναψη προσυμφώνου για την πώληση της 

θυγατρικής εταιρίας. Σύμφωνα με αυτό όπως και με το τελικό συμφωνητικό πώλησης (29/8/2013), το 

τελικό τίμημα συμφωνήθηκε στο ποσό των 90 χιλιάδων €. Η διοίκηση του ομίλου εναρμονιζόμενη με τις 

απαιτήσεις του ΔΠΧΠ 3, σύμφωνα με τις οποίες ο αποκτών ενδέχεται να αναλάβει τον έλεγχο κατά μια 

ημερομηνία νωρίτερα ή αργότερα της ημερομηνίας κατά την οποία μεταβιβάζεται το αντάλλαγμα, δεν 

συνεχίζει να συμπεριλαμβάνει την θυγατρική της εταιρία στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου 

δεδομένου ότι δεν συνεχίζει να έχει τον έλεγχο μετά την ημερομηνία του προσυμφώνου πώλησης. 
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Η πώληση της θυγατρικής εταιρίας αναγνωρίστηκε σαν διακοπτώμενη εκμετάλλευση σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 5. Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου από τις διακοπτόμενες δραστηριότητες για 

την περίοδο που έληξε την 30ηΙουνίου 2013 και τη συγκρίσιμη περίοδο που έληξε την 30ηΙουνίου 2012, 

αναλύονται ως εξής: 
Περίοδος 30/6/2013 30/6/2012 

Κέρδη (ζημίες) αποτίμησης στην εύλογη αξία 
κατά την λήξη της χρήσης 276.604,76 9.600.823,11 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 0,00 71.543,25 

Κόστος Αναλώσεων Α΄&Β΄υλών -889.822,82 -4.372.613,07 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -213.985,62 -1.529.585,56 

Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -168.849,19 -875.557,02 

Διάφορα Έξοδα -402.961,90 -1.241.259,13 

Άλλα λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα) -276.854,70 1.753.290,00 

Αποσβέσεις -111.905,60 -263.483,94 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 297,40   

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -36.791,80 -789.610,67 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -1.824.269,47 2.353.546,97 

Φόροι Εισοδήματος  0,00 0,00 

Καθαρά κέρδη  -1.824.269,47 2.353.546,97 

      

Μεταφορά Συναλλαγματικών Διαφορών Θυγατρικής στα 

Αποτελέσματα Χρήσης -621.851,00 0,00 

Μεταφορά Αποθεματικών Θυγατρικής στα 

Αποτελέσματα Χρήσης -2.071.361,00   

Ζημιά Αναγνωριζόμενη στα Αποτελέσματα Χρήσης από 

την Αποτίμηση σε Εύλογη Αξία των Καθαρών 

Περιουσιακών Στοιχείων -2.813.823,80 0,00 

Τελικό Αποτέλεσμα από Διακοπείσες 
Δραστηριότητες -7.331.305,27 2.353.546,97 
      
Κατανέμονται σε :     

Ιδιοκτήτες Μητρικής -6.948.573,54 824.212,15 

Μη ελέγχουσες Συμμετοχές -382.731,73 1.529.334,82 

 

Η ζημιά Αναγνωριζόμενη στα Αποτελέσματα Χρήσης από την Αποτίμηση σε Εύλογη Αξία των Καθαρών 

Περιουσιακών Στοιχείων αναλύεται ως εξής: 

 

Ίδια Κεφάλαια Θυγατρικής FjordMarin 9/4/2013: 3.674.796,00 

Αναλογία Ποσοστού Μητρικής Εταιρίας (79,02%): 2.903.823,80 

Τίμημα Πώλησης: 90.000,00 

Διαφορά Αναγνωριζόμενη στα Αποτελέσματα: -2.813.823,80 
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Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές κατά την ημερομηνία αναγνώρισης της θυγατρικής εταιρίας σαν 

κατεχόμενη προς πώληση, ανέρχονται στο ποσό των 770.972 € (3.674.796 ΙΚ θυγατρικής * 20,98% 

ποσοστό μειοψηφίας). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που αφορούν τις διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις: 

 

 1-1 – 30/6/13 1-1 – 30/6/12 

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 503.760,16 2.016.513,47 

Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 0,00 -19.873,89 

Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -497.521,17 -2.555.603,65 

 

Ι.Ι.  Ανακοίνωση Συγχώνευσης με την εταιρεία Διας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ. 
Την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση των Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες και Σελόντα 

Ιχθυοκαλλιέργειες, δια απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια 

των δύο εταιρειών στις 04.04.2013. 

Προς το σκοπό αυτό, οι εταιρείες υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας (memorandum of understanding) 

καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας τους. 

Η Δίας, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται μετά τη Συγχώνευση θα μετονομαστεί σε Σελόντα 

Ιχθυοκαλλιέργειες. 

Ο όμιλος που θα προκύψει από τη Συγχώνευση θα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό τσιπούρας και 

λαυρακιού παγκοσμίως, με ετήσια παραγωγή περί τους 40.000 τόνους, και περίπου 1.500 εργαζομένους. 

Σύμφωνα με τους νόμους 3340/2005 και 3556/2007, τις εφαρμοστέες εκτελεστικές αυτών αποφάσεις 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΔΙΑΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής «ΔΙΑΣ») και η εταιρεία «ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α.Ε.Γ.Ε.» (στο εξής «ΣΕΛΟΝΤΑ» και από κοινού με τη ΔΙΑΣ οι «Εταιρείες») ανακοινώνουν τα ακόλουθα: 

1. Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Απριλίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Εταιρείας ενέκρινε 

την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση των Εταιρειών δια της απορρόφησης της ΣΕΛΟΝΤΑ από 

τη ΔΙΑΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και επόμενα του κ.ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του νόμου 

2166/1993 (στο εξής η «Συγχώνευση»), και προς το σκοπό αυτό, οι Εταιρείες υπέγραψαν μνημόνιο 

συμφωνίας (memorandum of understanding) καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

συμφωνίας τους.  

2. Η ΔΙΑΣ, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται μετά τη Συγχώνευση (στο εξής η «Απορροφούσα 
Εταιρεία»), θα μετονομαστεί σε ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Γ.Ε.  

Ο όμιλος που θα προκύψει από τη Συγχώνευση θα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό τσιπούρας και 

λαυρακίου παγκοσμίως, με ετήσια παραγωγή περί τους 40.000 τόνους, και περίπου 1.500 εργαζομένους. 

3. Σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους της Συγχώνευσης: 

(α) Η 30η Ιουνίου 2013 ορίστηκε ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της 

απορροφώμενης εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ.   

(β) Οι μέτοχοι της ΣΕΛΟΝΤΑ θα ανταλλάξουν μια (1) υφιστάμενη μετοχή της ΣΕΛΟΝΤΑ ονομαστικής 

αξίας €1 με 0,6955972 νέες μετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας €1, και οι μέτοχοι 

της ΔΙΑΣ θα ανταλλάξουν μια (1) υφιστάμενη μετοχή  της ΔΙΑΣ ονομαστικής αξίας €0,47 με 0,8357242 

νέες μετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας €1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1.3 

του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα συνταχθεί έκθεση περί του ευλόγου και δικαίου της 

ανωτέρω προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής.  
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(γ)   Κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης: 

(i) το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούσας Εταιρείας θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των 

οποίων τέσσερα (4) θα έχουν προταθεί από τη ΔΙΑΣ και τρία (3) θα έχουν προταθεί από τη ΣΕΛΟΝΤΑ, 

με πενταετή θητεία αρχομένη από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.  

(ii) τα εκτελεστικά διοικητικά στελέχη της Απορροφούσας Εταιρίας θα είναι ο κ. Ιωάννης Στεφανής 

(Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος), ο κ. Στέφανος Μανέλλης (Διευθύνων Σύμβουλος), ο κ. Ιωάννης 

Ανδριανόπουλος (Γενικός Διευθυντής) και ο κ. Αθανάσιος Πραχάλης (Οικονομικός Διευθυντής).  

 (δ) Με σκοπό την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και την προστασία των μετόχων 

μειοψηφίας μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι Εταιρείες συμφώνησαν τα εξής:  

(i) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της Απορροφούσας Εταιρείας θα εκλέγονται βάσει 

καταλόγων που θα προτείνοντα από μετόχους της Απορροφούσας Εταιρείας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν, 

είτε ατομικά είτε από κοινού με άλλους μετόχους, τουλάχιστον 15% του συνολικού μετοχικού 

κεφαλαίου της Απορροφούσας Εταιρείας.  

(ii) Για τη λήψη ορισμένων σημαντικών αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Απορροφούσας Εταιρείας θα απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών 

του (στο εξής τα «Ειδικά Θέματα»). 

(iii) Οποιαδήποτε τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Απορροφούσας Εταιρείας που 

αφορούν στη μεταβολή του καταλόγου των Ειδικών Θεμάτων και/ή στην απαιτούμενη απαρτία και 

πλειοψηφία προκειμένου να ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφούσας Εταιρείας 

επ’ αυτών, θα χρήζει απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Απορροφούσας Εταιρείας, για 

τη λήψη της οποίας θα απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ανερχόμενη στο 66% του 

μετοχικού κεφαλαίου της. 

4. Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό:  

(α) την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των Εταιρειών,  

(β) την έγκριση από την/τις αρμόδια/ιες Επιτροπή/ες Ανταγωνισμού, ως δύναται να ισχύει, και  

(γ) την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνισμού, Υποδομών, Συγκοινωνιών και 

Δικτύων.  

5. Εάν η Συγχώνευση δεν ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2014, η διαδικασία της 

Συγχώνευσης θα παύσει, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τις Εταιρείες.   

6. Οι Εταιρείες ενημερώθηκαν ότι ο κ. Ιωάννης Στεφάνης, ο κ. Βασίλειος Στεφανής και οι εταιρείες 

HYDRA ESTATE INC, Brucekan Finance Limited και Marven Enterprises Company Limited που κατέχουν 

σημαντικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στη ΣΕΛΟΝΤΑ, καθώς επίσης η Tethys Ocean B.V., που 

ελέγχει τη ΔΙΑΣ, και η Linnaeus Capital Partners B.V. (μητρική εταιρεία της Tethys Ocean B.V.), που 

κατέχει σημαντικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΣΕΛΟΝΤΑ, στηρίζουν τη Συγχώνευση και 

προτίθενται να ψηφίσουν υπέρ αυτής.  

 

ΙΙΙ. Τραπεζικές Υποχρεώσεις – Αναδιοργάνωση δανείων 
 Η Διοίκηση της Εταιρείας, είχε ολοκληρώσει τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες 

σχετικά με την αναδιαπραγμάτευση συνολικά των δανείων της με τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου 

να καταλήξουν σε συμφωνία αναφορικά με τροποποίηση των όρων των συμβάσεων με την 

αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και 

την μετατροπή βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα. Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η 

επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων, η διαμόρφωση χρηματοοικονομικών δεικτών που 
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να μπορούν να τηρηθούν στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας καθώς και η μείωση του 

κόστους δανεισμού. 

Συμφωνήθηκε μέσω μίας Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης η διαδικασία της εξέτασης και κατάρτησης 

του νέου σχεδίου αναδιοργάνωσης των δανείων της εταιρείας. Μέχρι και τα τέλη Ιουνίου του 2013 

είχαμε την κατάρτιση της σύμβασης από τις νομικές υπηρεσίες. Η Συμφωνία υπογράφηκε στις 

19.07.2013  

 

Επενδύσεις  
Ο Όμιλος Σελόντα προέβη κατά το α’ εξάμηνο του 2013 σε απαραίτητες νέες επενδύσεις ύψους 530 χιλ 

ευρώ, για την βελτίωση της παραγωγικότητας και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της παραγωγής. Ο 

νέος εξοπλισμός βασικά αφορά εξοπλισμούς των μονάδων εκτροφής-πάχυνσης ιχθύων (ιχθυοκλωβούς, 

δίχτυα, μηχανήματα).  

 

Γ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 

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 κόστους και των 

πωλήσεων. Ο όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν 

σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή λειτουργικές δραστηριότητές του. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα 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,  υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης 

καθώς επίσης και swap επιτοκίων των δανείων.  

 
Κίνδυνος ρευστότητας  

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

της ανάπτυξης του Ομίλου. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια 

χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.  

Η κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, η κρίση ρευστότητας στο τραπεζικό 

σύστημα όσο και στην οικονομία γενικότερα δημιούργησαν προβλήματα  ρευστότητας στον Όμιλο, αν και 

το προϊόν είναι εξαγώγιμο κατά 90%. Οι βασικότεροι λόγοι οι οποίοι επέτειναν τα προβλήματα 

ρευστότητας είναι για τα τελευταία δύο χρόνια η καθυστέρηση καταβολής επιστροφών ΦΠΑ από το 

Δημόσιο, η μείωση των πιστωτικών ορίων από τους προμηθευτές και η μείωση του χρόνου αποπληρωμής 

των υποχρεώσεων καθώς και η άρνηση των τραπεζών σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης των 

κεφαλαίων κίνησης για τις  εταιρείες του Ομίλου. 
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Ο Όμιλος έχοντας πάντα ως στόχο τη μέγιστη δυνατή ρευστότητα έχει υποβάλλει πολύ έγκαιρα αίτημα 

αναδιοργάνωσης των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και των βραχυπρόθεσμων γραμμών 

χρηματοδότησης.  

Παρά την δύσκολη συγκυρία ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω 

της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων 

πληρωμών. Παράλληλα, ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και 

των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ των κεφαλαίων που 

απαιτούνται. 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων για τον Όμιλο για την χρήση του 2013 παρουσιάζονται στον κάτωθι 

πίνακα: 

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 6 μήνες - 1 έτος 1 έτος - 5 έτη Άνω από 5 ετη Σύνολο
Δάνεια μακροπρόθεσμα 0 27.863.344 9.292.962 37.156.306
Δάνεια βραχυπρόθεσμα 93.952.756 12.187.500 43.659.335 149.799.591
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 36.346.124 1.512.052 0 37.858.176
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.612.423 0 0 8.612.423

138.911.303 41.562.896 52.952.297 233.426.496

Όμιλος

 
 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αφορούν αλληλόχρεους λογαριασμούς χρηματοδότησης που ανανεώνονται 

ετήσια ως  κεφάλαια κίνησης. 

Η εταιρία κατά την 30/06/2013 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ποσού € 109,4 εκ. και ο όμιλος € 71,6 

εκ. , καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας και του ομίλου υπερβαίνουν τα 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού τους. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου και της 

εταιρίας περιλαμβάνονται δανειακές υποχρεώσεις € 70,6 εκ. για την εταιρία και τον όμιλο αντίστοιχα, 

που αφορούν δάνεια για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί δόσεις έως και 30.06.13  αξίας € 14,8 εκ. και τα 

οποία έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης με τις πιστώτριες  τράπεζες. 

Η Διοίκηση του Ομίλου κατά τη ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων 

βρισκόταν σε διαδικασία ανταλλαγής παρατηρήσεων επί των συμβάσεων της έναρξης της διαδικασίας  

αναδιάρθρωσης. Στόχος των αναδιοργάνωσης είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των 

δανείων και η διαμόρφωση χρηματοοικονομικών δεικτών που να μπορούν να τηρηθούν στα πλαίσια της 

τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Το σχέδιο της σύμβασης προσδιορίζει ότι τέλος Ιουνίου 2013 θα έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα αρχίσει η διαδικασία της σύνταξης των νέων δανειακών συμβάσεων της 

Εταιρείας. 

Δανεισμός - Κίνδυνος επιτοκίου δανείων  

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

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του. Τα εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων 

διασφαλίζουν στην Εταιρεία την διαχείριση του τραπεζικού χρέους και μια επάρκεια κεφαλαίων κίνησης. 

Οι όροι συνεργασίας των δανείων και τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών στην τρέχουσα 

χρήση, αυξήθηκε εξαιτίας τις οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την 

αύξηση του κόστους χρήματος για την πραγματική οικονομία..  

 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 

χρηματοδότηση. Την 30η Ιουνίου 2013, ο όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του 

επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό 
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επιτοκίου Euribor. Προκειμένου ωστόσο, να αντισταθμίσει τον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, ο 

Όμιλος έκανε 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% (2012-2013: +1% ή -

1%).  

30.06.2013 31.12.2012
Αποτελέσματα χρήσης (+/-) 908.605 1.859.065
Ίδια Κεφάλαια (+/-) 726.884 1.487.252  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο Όμιλος πλέον δεν έχει συμμετοχές με εμπορικές συναλλαγές και δραστηριότητα σε χώρες εκτός 

Ελλάδας και επομένως δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος από τις διαφορές ισοτιμιών. Ο όμιλος 

δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συναλλαγές κατά βάση 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.  

Τα ποσά των υπολοίπων συναλλαγών σε ξένο νόμισμα είναι πολύ μικρά και δεν επηρεάζουν τις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου  

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 μέσω της διεύθυνσης credit control τις εμπορικές του απαιτήσεις και 

διασφαλίζει την είσπραξη τους, μέσω συμβολαίων ασφάλισης πιστώσεων, αλλά και παρακράτησης της 

κυριότητας των πωλούμενων προϊόντων(γόνου). 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 της Κατάστασης της 

Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Κινδύνων   30.06.2013 31.12.2012 
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα   7.550.422 8.173.534 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις   59.382.235 60.085.625 
Σύνολο   66.932.657 68.259.159 
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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 αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, 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 συμμετοχή στην 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 τη 

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 

του, 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 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–ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ   
 
Το β’  εξάμηνο του 2013 είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο για τον Όμιλο και τον κλάδο γενικότερα 

χουμε παραμέτρους όπως: 

- Η συγχώνευση με την ΔΙΑΣ ΑΕ όπου θα δημιουργήσει μία νέα σημαντική παραγωγική δύναμή στην 

ευρωπαική αγορά.  

- Η εξέλιξη στο επίπεδο των τιμών πώλησης ιχθύων , που επηρεάζεται άμεσα από την δύσκολη 

χρηματοοικονομική θέση των παραγωγών.  
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-  Η νέα χρηματοδότηση των τραπεζών για  κεφάλαια κίνησης που θα βοηθήσουν στην ομαλή εξέλιξη 

της παραγωγικής διαδικασίας  

- Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης του κοστολογικού προφίλ του ομίλου και οι ενέργειες σημαντικής  

μείωσης του κόστους με την νέα συγχώνευση με την ΔΙΑΣ ΑΕ που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα 

στην τρέχουσα χρήση ,  

 

Ο Όμιλος λαμβάνοντας τα ανωτέρω, έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την βελτίωσης= του κόστους και 

της αύξησης των πωλήσεων σε νέες αγορές της λαμβάντας υπόψη και τις σημαντικές συνέργειες που θα 

υπάρξουν με την νέα συγχώνευση , με στόχο την αύξηση των οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων 

του Ομίλου και την διατήρησή του ως ενός από τους βασικότερους παραγωγούς στον ευρωπαϊκό  χώρο 

των ιχθυοκαλλιεργειών.  

 

Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 
Στον Όμιλο Σελόντα περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής καθώς και των εταιρειών 

όπως αναφέρονται στον πίνακα: 

Άμεσα
Έμμεσ

α
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα Μητρική
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Ζευγολατιό, Κορινθίας 41,34% 41,34% Ολική Ενοποίηση
AQUAVEST A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση
AQUANET A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 89,32% 1,10% 90,42% Ολική Ενοποίηση
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 30,70% 69,30% 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 90,94% 90,94% Ολική Ενοποίηση
SELONDA INTERNATIONAL LTD Channel Islands, UK 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD North Linconshire, WALES 89,34% 89,34% Ολική Ενοποίηση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 95,00% 95,00% Καθαρή Θέση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 90,33% 90,33% Καθαρή Θέση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 30,00% 30,00% Καθαρή Θέση
EUROFISH GB Ltd Hull , Wales 30,00% 30,00% Καθαρή Θέση
ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ Πυλαρινού 11, Κόρινθος 35,00% 35,00% Καθαρή Θέση
BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη 25,00% 25,00% Καθαρή Θέση

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ

Ποσοστά 

Σύνολο

 

 

Παρουσιάζονται σε πίνακες με τα ποσά των αγορών και πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας από και 

προς τα συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές & συνδεδεμένες επιχειρήσεις) για την περίοδο 1/1-30/06/2013 

καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών στις 31/12/2012: 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Α  ΕΞΑΜΗΝΟ 2013
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΕΛΟΝΤΑ AE
ΠΕΡΣΕΑΣ ABEE 0 16.272.525 9.461 15.093.643
AEGEAN-FJORD 0 0 0 0
BLUEWATER FLATH FISH LTD-BFF 0 0 0 0
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD 0 0 0 25.228
SELONDA INTERNATIONAL LTD 0 0 14.905 0
AQUAVEST ΑΕ-ΕΠΕΝ.ΥΔΑΤ/ΩΝ 0 0 2.214 0
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 0 0 0 157.306
AKOYANET AE 0 0 1.476 0
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ 0 0 3.642 0
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ 0 0 1.476 0

Σύνολο 0 16.272.525 33.174 15.276.177  
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Α  ΕΞΑΜΗΝΟ 2013
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BLUE FIN TUNA HELLAS AE 0 0
BLUE FIN TUNA HELLAS ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ 127.123 0
ΑΚΟΥΑΝΕΤ ΑΕ- ΚΑΙΚΙ ΕΠΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 471.670 1.210.129 244.187 435.790
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ-ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 19.752 1.282.353 735.140
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α,Ε - ΑΚΑΤΟΣ Α,Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΑΤΟΥ 0 16.898
ΑΕΛΛΗ  ΑΤΕΕ 1.476 1.193
ΤΕΝΩΝ ΑΤΕ 1.476 0
ΥΔΑΤ. ΡΟΔΟΥ ΑΕ 42.822 46.036 235.818 226.257
ΘΑΛ ΚΑΛ. ΕΥΒΟΙΚΟΥ 59.846 0 469.793
MERITAE ENTERPRISES COMPANY LIMITED 0 0
ΑΚΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 0 0
ΜΑΡΚΕΛΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 253.983 28.831 138.431 0
ΜΕΛΗ ΔΣ 0 25.728 44.441
Σύνολο 768.475 1.364.594 2.056.592 1.929.512

Γενικό Σύνολο 768.475 17.637.119 2.089.766 17.205.689  

 
Συγκεντρωτικά τα ποσά των πωλήσεων και αγορών καθώς και απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν 

προκύψει από τις συναλλαγές με τα συνδεόμενα με την Εταιρεία πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται από το 

ΔΛΠ 24. 
Εισροές
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 0 8.536.742
Συγγενείς 296.847 250.729 0 210.895
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 1.054.439 1.794.022 471.670 652.654
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 296.848 0
Σύνολο 1.351.286 2.044.751 768.518 9.400.291

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Εκροές 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 16.272.525 25.079.368
Συγγενείς 28.831 0 28.831 0
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 943.419 0 578.111 0
Κοινοπραξίες 1.229.881 5.164.041 1.229.881 3.993.043
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 105.882 0 153.882 0
Σύνολο 2.308.013 5.164.041 18.263.230 29.072.411  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απαιτήσεις 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 674.661 3.982.667
Συγγενείς 404.269 1.606.816 404.269 1.608.292
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 25.728 24.341 25.728 14.341
Κοινοπραξίες 2.997.616 5.508.415 1.980.999 2.974.474
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 238.770 4.569 241.424 4.569
Σύνολο 3.666.383 7.144.141 3.327.081 8.584.343

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Υποχρεώσεις 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 34.372.282 34.391.019
Συγγενείς 21.230 854.495 21.230 854.495
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 78.518 41.618 65.659 41.618
Κοινοπραξίες 3.150.520 5.474.989 3.140.612 5.474.989
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.299.349 2.701.193 2.299.349 2.701.193
Σύνολο 5.549.617 9.072.295 39.899.132 43.463.314  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 0 0
Συγγενείς 0 0 0 0
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη (Μικτές αποδοχές+Λοιπές Αμοιβές) 943.419 687.787 578.111 315.737
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 0
Σύνολο 943.419 687.787 578.111 315.737  
 
Η φύση των συναλλαγών αυτών αφορά την αγορά και πώληση προϊόντων/εμπορευμάτων και υπηρεσίες 

που παρέχονται από εταιρείες του Ομίλου. Βασικές συναλλαγές είναι οι πωλήσεις/αγορές τροφών μεταξύ 

της θυγατρικής Περσεύς ΑΕ και τις παραγωγικές εταιρείες του Ομίλου για βασική πρώτη ύλη της 

παραγωγικής διαδικασίας καθώς και πωλήσεις/αγορές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου προιόντων 

ιχθύων όπου κύρια διακινούνται από το δίκτυο πωλήσεων της μητρικής. 
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Όσον αφορά τις συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τη Διοίκηση και τα λοιπά συνδεδεμένα 

μέρη, δεν υπάρχουν συναλλαγές οι οποίες είναι εκτός των συνήθων όρων της αγοράς και αφορούν κύρια 

αμοιβές μελών Δ.Σ. όπως έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. 

 

ΣΤ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Τα σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς στην εταιρεία και όμιλο είναι:  

Η διαδικασία της συγχώνευσης της εταιρείας Σελόντα ΑΕ με την Διας ΑΕ η οποία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους.  

Η εταιρεία υπέγραψε στις 19.07.2013 την Συνοπτική Συμβωνία Αμοιβαίας Κατανόησης για την σύναψη 

Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) με τους όρους που θα συμφωνηθούν για την οριστική αναδιοργάνωση 

του τραπεζικού δανεισμού συνολικά, τη χορήγηση περιόδου ανοχής (stand still) αναφορικά με τις 

ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταβολές κεφαλαίου και τόκων των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων 

καθώς και σε πρόσθετη χρηματοδότηση ποσού € 10 εκ. Μετά και την υπογραφή της Συμφωνία 

Αμοιβαίας Κατανόησης η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμα δάνεια, ούτε συντρέχουν λόγοι καταγγελίας 

των δανείων από την μη τήρηση όρων των αρχικών συμβάσεων.   

Υπογράφηκε στις 29.08.2013 η οριστική πώληση των μετοχών της τούρκικης εταιρείας Aegean SA σε 

συνέχεια του προσυμφώνου που είχε υπογραφεί. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν τις οικονομική θέση της Εταιρίας και του 
Ομίλου.  

29 Αυγούστου 2013 

 

Βασίλειος Κ. Στεφανής                      
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου     
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IV. EΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) 

 

 

Οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, για την περίοδο 01/01/2013 – 30/06/2013, 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της  «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» την 29.08.2013  και 

έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση  www.selonda.com και 

στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς 

της. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις,  στοχεύουν στο να παράσχουν 

στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

εταιρείας και του Ομίλου, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων και ταμιακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.   

http://www.selonda.com
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Α. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ.
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

01/01-30/06/2013 01/01-30/06/2012 01/04-30/06/2013 01/04-30/06/2012
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2012 -137.499.280 -126.858.093 -120.235.421 -122.149.924
Αποκτώμενα Αποθέματα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0 0 0 0
Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση -1.113.758 -1.778.565 -927.265 -1.744.473
Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης 6.2 47.016.401 46.690.496 24.181.749 26.728.865
Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 30.06.2013 6.6 96.291.205 117.959.060 96.291.205 117.959.060
Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 30/06/2013 4.694.568 36.012.898 -689.732 20.793.528
Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού 6.2 7.997.529 10.279.258 5.728.413 4.746.260
Πωλήσεις Ιχθυοτροφών 6.2 8.574.836 3.183.664 6.044.299 1.476.422
Πωλήσεις Υπηρεσιών 6.2 5.667 15.018 0 10.321
Κόστος πωληθέντων Εμπορευμάτων και υπηρεσιών -13.702.524 -11.396.112 -10.105.306 -6.257.945
Κόστος Αναλώσεων Α΄& Β΄υλών -18.569.970 -13.133.690 -11.463.060 -7.015.378
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -6.847.958 -6.787.108 -3.634.750 -3.633.960
Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -5.551.871 -6.135.517 -3.329.354 -3.533.520
Λοιπά Έξοδα -5.582.236 -5.151.203 -3.339.572 -2.895.042
Άλλα  Έσοδα/(Έξοδα) -1.084.585 -434.390 -470.485 -807.265
Αποσβέσεις -1.858.328 -1.965.202 -938.267 -965.778
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 168.343 70.841 83.752 33.208
Χρηματοοικονομικά Έξοδα -6.349.938 -5.705.042 -3.355.129 -2.795.444
Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων -5.441.320 -186.658 -3.880.790 -192.007
Κέρδη (Ζημιές) από Συνδεδεμένες Εταιρίες 202.127 -237.437 221.256 -157.957
Κέρδη/Ζημιές από Πώληση Συμμετοχών 0 37.257 0 -10.074
Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων 0 -646.697 0 -646.697
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -43.345.660 -2.180.120 -29.128.725 -1.851.328
Φόρος εισοδήματος -162.652 -100.000 -157.766 -99.979
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4.665.891 185.109 4.803.701 523.901
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 0 0 0

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -38.842.421 -2.095.011 -24.482.790 -1.427.406
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες Δραστηριότητες -7.331.305 2.353.547 0 0
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά φόρων -46.173.726 258.536 -24.482.790 -1.427.406

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού -31.565 156.219 12.957 -93.796
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 64.703 -23.043 107.760 -70.901
Επανεκτίμηση Υποχρεώσεων Αποζημίωσης Προσωπικού -14.388 -14.387 39.612 -14.387
Κέρδος (Ζημία) Συγγενών εταιριών ενοποιούμενων με την Μέθοδο της 
Καθαρής Θέσης 0 0 0 0
Μερίδιο στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα συγγενών 0 0 0 0
Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων 3.741 2.877 -10.299 2.877
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 22.491 121.666 150.030 -176.207
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Από Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες -38.819.930 -1.973.346 -24.332.760 -1.603.614

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Από Διακοπείσες Δραστηριότητες -7.369.189 1.686.205 -2.109.244 251.982
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα -46.189.119 -287.141 -26.442.004 -1.351.632

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα σε :
Ιδιοκτήτες της μητρικής :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -44.621.735 -972.405 -26.879.984 -1.272.239
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες -1.441.538 1.859.773 0 1.389.058
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής -46.063.273 887.368 -26.879.984 116.819
Δικαιώματα μειοψηφίας :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 272.277 -1.134.117 325.831 -166.679
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες -382.732 493.774 0 368.798
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας -110.455 -640.343 325.831 202.119

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα αποδιδόμενα σε :
Ιδιοκτήτες της μητρικής :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -44.631.618 -853.591 -26.826.642 -1.379.021
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες -1.471.473 1.192.431 0 -116.816
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής -46.103.091 338.840 -26.826.642 -1.495.837
Δικαιώματα μειοψηφίας :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 304.651 -1.119.755 384.636 -224.593
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες -390.680 493.774 0 368.798
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας -86.029 -625.981 384.636 144.205

Κέρδη ανά μετοχή
Κέρδή Ανά Μετοχή Από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής -38.842.421 -2.095.011 -24.482.790 -1.427.406
Αριθμός Μετοχών 36.235.184 36.235.184 36.235.184 36.235.184
Κέρδη ανα μετοχή -1,0720 -0,0578 -0,6757 -0,0394

Κέρδή Ανά Μετοχή Από Διακοπείσες Δραστηριότητες
Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής -7.331.305 2.353.547 0 0
Αριθμός Μετοχών 36.235.184 36.235.184 36.235.184 36.235.184
Κέρδη ανα μετοχή -0,2023 0,0650 0,0000 0,0000

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
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Α1. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Εταιρίας 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ.
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

01/01-
30/06/2013

01/01-
30/06/2012

01/04-
30/06/2013

01/04-
30/06/2012

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2012 -137.474.348 -76.451.675 -120.202.822 -70.357.209
Αποκτώμενα Αποθέματα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0 -51.763.058 0 -51.763.058
Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση -1.036.979 0 -889.678 493.100
Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης 6.2 46.970.365 45.226.884 24.155.676 27.246.280
Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 30.06.2013 6.6 96.260.642 117.919.662 96.260.642 117.919.662
Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 30/06/2013 4.719.680 34.931.813 -676.182 23.538.775
Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού 6.2 7.265.170 10.756.638 5.458.032 2.634.973
Πωλήσεις Ιχθυοτροφών 6.2 1.690.744 0 1.223.849 0
Πωλήσεις Υπηρεσιών 6.2 0 2.356 0 1.659
Κόστος πωληθέντων Εμπορευμάτων και υπηρεσιών -7.873.582 -12.720.425 -6.277.833 -5.566.342
Κόστος Αναλώσεων Α΄& Β΄υλών -21.002.024 -12.697.169 -13.151.334 -8.796.915
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -6.219.646 -5.506.273 -3.311.577 -3.468.745
Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -5.048.580 -5.014.058 -3.066.560 -2.979.756
Λοιπά Έξοδα -4.463.892 -3.780.600 -2.398.565 -2.210.374
Άλλα  Έσοδα/(Έξοδα) -1.211.324 -957.833 -547.397 -906.712
Αποσβέσεις -1.462.597 -1.144.870 -742.054 -775.368
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 129.053 29.425 62.807 11.276
Χρηματοοικονομικά Έξοδα -4.954.813 -3.054.886 -2.639.164 -1.822.227
Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων -11.406.836 -200.000 -3.880.790 -200.000
Κέρδη (Ζημιές) από Συνδεδεμένες Εταιρίες 0 0 0 0
Κέρδη/Ζημιές από Πώληση Συμμετοχών 0 -10.074 0 -10.074
Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων 0 0 0 0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -49.838.647 634.044 -29.946.768 -549.830
Φόρος εισοδήματος 0 -100.000 0 -100.000
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4.948.168 -39.194 5.099.867 496.986
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 0 0 0
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες -44.890.479 494.850 -24.846.901 -152.844
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες Δραστηριότητες 0 0 0 0
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά φόρων -44.890.479 494.850 -24.846.901 -152.844

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 0 0 0 0
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 0 0 0 0
Επανεκτίμηση Υποχρεώσεων Αποζημίωσης Προσωπικού -14.388 -14.387 39.612 -14.387
Κέρδος (Ζημία) Συγγενών εταιριών ενοποιούμενων με την Μέθοδο της 
Καθαρής Θέσης 0 0 0 0
Μερίδιο στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα συγγενών 0 0 0 0
Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων 3.741 2.877 -10.299 2.877
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων -10.647 -11.510 29.313 -11.510
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Από Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες -44.901.126 483.338 -24.817.588 -164.356
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Από Διακοπείσες 
Δραστηριότητες 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα -44.901.126 483.338 -24.817.588 -164.356

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα σε :
Ιδιοκτήτες της μητρικής :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0 0 0 0
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 0 0 0 0
Δικαιώματα μειοψηφίας :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0 0 0 0
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα αποδιδόμενα σε :
Ιδιοκτήτες της μητρικής :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0 0 0 0
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 0 0 0 0
Δικαιώματα μειοψηφίας :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0 0 0 0
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη ανά μετοχή
Κέρδή Ανά Μετοχή Από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής -44.890.479 494.850 -24.846.901 -152.844
Αριθμός Μετοχών 36.235.184 36.235.184 36.235.184 36.235.184
Κέρδη ανα μετοχή -1,2389 0,0137 -0,6857 -0,0042

Κέρδή Ανά Μετοχή Από Διακοπείσες Δραστηριότητες
Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής
Αριθμός Μετοχών 
Κέρδη ανα μετοχή 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Β. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31.12.2012 έχουν διαφοροποιηθεί κατά € 

(90.348,57) και (16.118,43) λόγω της εφαρμογής του αναθεωρημένου IAS 19 (σημείωση 12) 
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Γ. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά Υπέρ 
το άρτιο

Αποθεματικά Αποθεματικά 
Εύλογης Αξίας

Συναλλαγματικές 
διαφορές

Αδιανέμητα 
Κέρδη

Σύνολο

Υπόλοιπο 31.12.2011 29.281.594 17.674.828 13.007.666 -64.913 -2.994.206 -33.078.026 23.826.943 14.341.414 38.168.357

Επίδραση Εφαρμογής ΔΛΠ 19 -18.376 -18.376 0 -18.376
Αποτέλεσμα Περιόδου 1.1 - 30.06.2012 887.368 887.368 -640.342 247.026
Συναλλαγματικές Διαφορές από Μετατροπή Εταιριών Θυγατρικών Εξωτερικού -398.994 -398.994 -112.127 -511.121
Διαθέσιμα Προς πώληση Περιουσιακά Στοιχεία -9.526 -9.526 -13.517 -23.043
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 0 0 0
Κέρδος (Ζημία) Συγγενών εταιριών ενοποιούμενων με την Μέθοδο της Καθαρής 
Θέσης 0 0
Μεταφορά Αποθεματικών -2.071.361 2.071.361 0 0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα για την Περίοδο 1.1 - 30.06.2012 0 0 -2.071.361 -9.526 1.672.367 868.992 460.472 -765.986 -305.514
Συγχώνευση με Απορρόφηση Θυγατρικών Εταιριών 923.113 923.113 -3.370.777 -2.447.664
Εξαγορά Ποσοστού Θυγατρικών Εταιριών 0 2.844.202 2.844.202
Πώληση Ποσοστού σε Θυγατρική Εταιρία 0 4.338 4.338
Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης 30.06.2012 29.281.594 17.674.828 10.936.305 -74.439 -1.321.839 -31.285.921 25.210.528 13.053.191 38.263.719

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά Υπέρ 
το άρτιο

Αποθεματικά Αποθεματικά 
Εύλογης Αξίας

Συναλλαγματικές 
διαφορές

Αδιανέμητα 
Κέρδη

Σύνολο

Υπόλοιπο 31.12.2012 36.235.184 13.168.901 10.936.306 45.186 -573.099 -43.231.822 16.580.656 9.008.366 25.589.022

Αποτέλεσμα Περιόδου 1.1 - 30.06.2013 -46.063.273 -46.063.273 -110.454 -46.173.727
Συναλλαγματικές Διαφορές από Μετατροπή Εταιριών Θυγατρικών Εξωτερικού -55.920 -55.920 -13.529 -69.449
Διαθέσιμα Προς πώληση Περιουσιακά Στοιχεία 26.748 26.748 37.955 64.703
Επανεκτίμηση Υποχρεώσεων Αποζημίωσης Προσωπικού -14.388 -14.388 0 -14.388
Κέρδος (Ζημία) Συγγενών εταιριών ενοποιούμενων με την Μέθοδο της Καθαρής 
Θέσης 0 0
Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 3.741 3.741 0 3.741
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα για την Περίοδο 1.1 - 30.06.2013 0 0 0 26.748 -55.920 -46.073.920 -46.103.092 -86.028 -46.189.120

Ενσωμάτωση από ενσωμάτωση εταιρειών 2.071.361 621.852 2.693.213 -770.972 1.922.241
Αναγνώριση στα Αποτελέσματα αποτίμησης επενδύσεων διαθεσίμων προς 
πώληση που πωλήθηκαν στην περίοδο -27.080 -27.080 -38.426 -65.506
Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης 30.06.2013 36.235.184 13.168.901 13.007.667 44.854 -7.167 -89.305.742 -26.856.303 8.112.940 -18.743.363

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ Μη Ελέγχουσες 
Συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ Μη Ελέγχουσες 
Συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων
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Δ. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά Υπέρ 
το άρτιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
Εύλογης Αξίας

Συναλλαγματικές 
διαφορές

Αδιανέμητα 
Κέρδη

Σύνολο

Υπόλοιπα 31.12.2011 29.281.594 17.674.828 11.593.817 0 -21.703.602 36.846.637

Επίδραση Εφαρμογής ΔΛΠ 19 -92.606 -92.606
Αποτέλεσμα Περιόδου 1.1 - 30.06.2012 483.338 483.338
Διαθέσιμα Προς πώληση Περιουσιακά Στοιχεία 0
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 0 0
Αποθεματικό Αναπροσαρμογής Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα για την Περίοδο 1.1 - 30.06.2012 0 0 0 0 0 390.732 390.732
Συγχώνευση με Απορρόφηση Θυγατρικών Εταιριών -3.679.672 -3.679.672
Εξαγορά Ποσοστού Θυγατρικών Εταιριών 0
Πώληση Ποσοστού σε Θυγατρική Εταιρία 0
Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης  30.06.2012 29.281.594 17.674.828 11.593.817 0 0 -24.992.542 33.557.697

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά Υπέρ 
το άρτιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
Αντιστάθμισης

Συναλλαγματικές 
διαφορές

Αδιανέμητα 
Κέρδη

Σύνολο

Υπόλοιπα 31.12.2012 36.235.184 13.168.901 11.593.817 0 0 -37.041.849 23.956.053

Αποτέλεσμα Περιόδου 1.1 - 30.06.2013 -44.890.482 -44.890.482
Διαθέσιμα Προς πώληση Περιουσιακά Στοιχεία 0
Επανεκτίμηση Υποχρεώσεων Αποζημίωσης Προσωπικού 0 -14.388 -14.388
Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων 3.741 3.741
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα για την Περίοδο 1.1 - 30.06.2013 0 0 0 0 0 -44.901.129 -44.901.129

Εξαγορά Ποσοστού Θυγατρικών Εταιριών 0

Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης 30.06.2013 36.235.184 13.168.901 11.593.817 0 0 -81.942.978 -20.945.076

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ

 
 
 
 



 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013                                                                                                                              
 

27 

Ε. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος) 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
(ποσά σε €)

1/1/13 - 
30/06/13

1/1/12 - 
30/06/12

1/1/13 - 
30/06/13

1/1/12 - 
30/06/12

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -43.345.660 -2.180.120 -49.838.647 634.044
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) -7.331.305 2.353.547
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.961.535 2.223.788 1.645.018 1.144.870
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -182.421 0 -182.421
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων -89.595 646.697
Υπεραξία από συγχώνευση 0 -2.259.847
Ευλογη Αξία Λόγω ενοποίησης τουρκίας -25.619.458
Προσαρμογές από ενοποίηση νέας εταιρείας 11.984.774
Απομειώσεις Ζημιες Συμμετοχών 3.908.994 0 11.419.000 0
Προβλέψεις 1.153.884 182.156 1.171.419,80 305.396
Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 54.000 0 49.458
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων αποζημίωσης προσωπικού -10.647 -11.510 -10.647 -11.510
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (δείτε 
παρακάτω) 0
Απομείωση Υπεραξίας 0
Απομειώσεις Επενδύσεων Διαθεσίμων προς Πώληση 0
Απομείωση Απαιτήσεων 0 0
Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής 
δραστηριότητας 43.374 115.818 -29.425
Έσοδα τόκων -168.343 -129.053
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.073.083 5.705.042 4.954.813 3.171.974
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες
Προσαρμογή από μεταβολές ποσοστών θυγατρικών εταιρειών 0 0
Επίδραση από Συγχώνευση θυγατρικών 0 38.072.503
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 0
(Αύξηση) / μείωση Βιολογικών και λοιπών αποθεμάτων 58.148.530 6.694.488 40.927.776 10.355.199
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων από συγχώνευση 0 -53.547.374
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων -6.647.591 -5.689.379 -9.436.167 -6.978.242
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων από συγχώνευση 0 -998.043
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων λόγω ενοποίησης νεάς εταιρείας -5.836.107
(Αύξηση) / μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -5.902.149 10.374.821 755.504 142.359
(Αύξηση) / μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) από συγχώνευση 0 18.020.762
(Αύξηση) / μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) λόγω ενοποίησης 
νεάς εταιρείας 12.930.554
Μείον: 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -6.073.083 -5.705.042 -4.954.813 -3.171.974
Καταβεβλημένοι φόροι 0
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 2.328.030 -307.034
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 3.920.636 7.863.035 -3.628.759 4.850.692
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0
Αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων -530.352 -793.702 -529.696 -237.505
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 2.661 20.506 20.946
Τόκοι εισπραχθέντες 168.343 70.841 129.053 29.425
Αποτέλεσμα από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών,κοιν/ξιών και λοιπών 
επενδύσεων 90.000 200.180 0
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -19.874 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) -269.348 -522.049 -400.643 -187.134
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια -4.274.400 0 4.476.746 0
Εξοφλήσεις δανείων -284.284 -1.442.694
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -2.555.604 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -4.274.400 -2.839.888 4.476.746 -1.442.694
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -623.112 4.501.097 447.344 3.220.864
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 8.173.534 5.987.955 6.852.786 3.671.187
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από 
διακοπείσες 0 0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.550.422 10.489.052 7.300.130 6.892.051

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
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ΣΤ. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις ( Όμιλος ) 

1. Γενικές Πληροφορίες  

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 29η Αυγούστου 2013. 

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 του Ομίλου βρίσκονται, 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) , στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας, στην Λάρυμνα Φθιώτιδας και στην περιοχή 

Παλαιόλουτρος, του Ν. Λέσβου.  

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

Κορινθίας), Όρμο Βουρλιάς , Νήσο Πλατειά (Νομού Αργολίδας) ,στη θέση Ορθολίθι, Φουσκί και Καλαμάκι  

(Νομού Αρκαδίας), στον Όρμο Κούραμο, Σαγιάδα και Παγανιά (Νομού Θεσπρωτίας) στον Αστακό 

Αιτωλοακαρνανίας, στις νήσους Εχινάδες (Νομού Κεφαλληνίας), στην Λέρο και στην Κάλυμνο(νομού 

Δωδεκανήσου),στην θέση Αγριλιά, Παλαιόλουτρος και Σκαλοχώρι (νομού Λέσβου), στην Λάρυμνα (νομού 

Φθιώτιδος),στο Πόρτο Μπούφαλο (νομού Ευβοίας)  .  Λόγω των κοινών εκτροφών με άλλους παραγωγούς 

έχει αναπτύξει μονάδες εκτροφής στον Αστακό – Αιτωλοακαρνανίας,  στην Κάλυμνο και στην Εύβοια. 

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και συσκευαστήρια και μονάδες τυποποίησης στην Νέα Επίδαυρο 

Αργολίδας,  στο Κρανίδι Αργολίδος, και στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Επίσης η διανομή-διάθεση προς την 

Ελλάδα και το Εξωτερικό γίνεται βασικά 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 :  

 

Θυγατρικές: 

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 

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

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

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

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. 

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.  

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 89,32%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το  

1992, έχει έδρα στην Αγγλία-Ουαλία και είναι εταιρεία μελετών, κατασκευής - λειτουργίας και διαχείρισης  

συστημάτων νερού. 

 

Συνδεδεμένες: 

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 τόνου. 

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 90,33%. 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.  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 30%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2011 με 

έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων. 

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

είναι εμπορίας ιχθύων και τροφίμων γενικότερα. 



 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013                                                                                                                              
 

30 

2. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

 

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 (εφεξής οι «οικονομικές 

καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(«Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή, 

χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες 

μέσω του αποτελέσματος, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης 

Δεκεμβρίου 2012.  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την 

εφαρμογή των λογιστικών αρχών του ομίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό 

κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.2. 

 

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01/01/2013-30/06/2013 εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση 

από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η Αυγούστου 2013. 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με 

αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 και 

έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις παρακάτω αλλαγές. 

 

2.1. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

2.1.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή μεταγενέστερα. Τα 
σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση 
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων  
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Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των 
λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά 01/07/2012. Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Ιούνιο του 2012 

• ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες»  

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 
παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον 
προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της 
εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την 
αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον 
προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει 
το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν 
αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις.Το 
νέο πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 , ενώ 
προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Το προαναφερθέν πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
τον Δεκέμβριο 2012 

• Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 
Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης 
απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο 
καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής της αναγνώρισης 
αναλογιστικών κερδών ή ζημιών  ενώ παράλληλα απαιτεί οι επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης 
(απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν κατά την 
περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με βάση το αναθεωρημένο 
πρότυπο ο Όμιλος/η Εταιρεία αναμόρφωσε την συγκριτική περίοδο σύμφωνα με τις οριζόμενες μεταβατικές 
διατάξεις του ΔΛΠ 19 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών 
εκτιμήσεων και λάθη».   Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
τον Ιούνιο του 2012. 

• ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου 
Ορυχείου» 

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η 
παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει 
να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. 
Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου/Εταιρίας . 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους 
χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών 
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καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν 
λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 . Η 
εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια  

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι 
υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την 
δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την 
μετάβαση Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου. Η 
παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2013. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 
5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου/Εταιρίας Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2013. 

2.2 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της διοικήσεως  

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. 

3. Αντικείμενο Δραστηριότητας    

Με βάση το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας: 

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 επιχειρήσεις, 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.  
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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. 

4. Σημαντικά γεγονότα   

4.1 Μεταβολές Ποσοστού Θυγατρικής - Πώληση  - Διακοπείσες Δραστηριότητες 

Tην 30η Μαρτίου 2013, η διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε να προβεί στην ανεύρεση υποψήφιου αγοραστή 

για την Θυγατρική εταιρία του Ομίλου FJORD MARIN DENIZ  S.A. (AEGEAN SU ÜRÜNLERI ÜRETIM SANAYI 

VE TICARET) στην οποία κατέχει δικαιώματα ψήφου σε αναλογία ποσοστού 79,02%.  

 

Ο όμιλος κατείχε τα παραπάνω δικαιώματα ψήφου μετά την εξαγορά ποσοστού 44% της θυγατρικής 

εταιρίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής απόκτησης του ποσοστού της FJORD MARIN DENIZ  S.A. 

προϋπέθετε έξι τμηματικές καταβολές. Εξ’ αυτών των προγραμματισμένων καταβολών έχουν μέχρι σήμερα 

υλοποιηθείοι τρεις. Για τις υπόλοιπες  η Εταιρεία  υπαναχώρησε δηλώνοντας αυτό νομίμως στην Πωλήτρια 

ενόψει της απρόοπτης αρνητικής μεταβολής της περιουσιακής θέσης της τουρκικής εταιρείας, μην 

καταβάλλοντας το υπολειπόμενο τίμημα, ποσού 1.240 χιλ € περίπου.  

 

Οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν τον όμιλο στην απόφαση να προβεί στην παραπάνω πώληση αναλύονται 

παρακάτω: 

 

1. Η διακοπή της επιδότησης της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας από το τουρκικό κράτος. 
Συγκεκριμένα, η τουρκική κυβέρνηση επιδοτούσε με 0,85 τουρκικές λίρες κάθε κιλό πωλούμενης 
βιομάζας μέχρι τους 1.000 τόνους ανά φάρμα. Με την νέα νομοθεσία, η επιδότηση της πωλούμενης 
παραγωγής υπολογιζόταν σε 0,85 τούρκικες λίρες για κάθε κιλό πωλούμενης βιομάζας για παραγωγή 
έως 250 τόνους ανά φάρμα, σε 0,425 τούρκικες λίρες για κάθε κιλό πωλούμενης βιομάζας για 
παραγωγή από 250 έως 500 τόνους ανά φάρμα και καθόλου επιδότηση για παραγωγή άνω των 500 
τόνων. Επίσης θα επιδοτείται πλέον η εισαγωγή γόνου με 0,06 τούρκικες λίρες έως 750 χιλ. τεμάχια 
και 0,03 τούρκικες λίρες για τεμάχια γόνου από 750 χιλ. έως 1.500 χιλ. τεμάχια. 
Την διαφορά που προκύπτει ετήσια θα πρέπει να την καλύπτει η μητρική εταιρία. 

 

2. Ο όμιλος προέβη σε μείωση των δανειακών του υποχρεώσεων κατά περίπου 11.800 χιλ. τούρκικες 
λίρες (9.676 χιλ. βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και 2.124 χιλ. τούρκικες λίρες μακροπρόθεσμες). 
Δεδομένου ότι ο όμιλος δεν έχει πρόσβαση σε νέες πιστωτικές γραμμές παρουσίασε πρόβλημα σε 
κεφάλαιο κίνησης, απαραίτητου για την ανάπτυξη της βιομάζας. 
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3. Η μητρική εταιρία δεν έχει προβεί σε τελική συμφωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να 

μπορέσει να απελευθερώσει πιστωτικές γραμμές προς την θυγατρική της εταιρία. 
 

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η έλλειψη ρευστότητας της θυγατρικής εταιρίας και κατά συνέπεια η 

αδυναμία για αγορά νέων τροφών απαραίτητων για την ανάπτυξη των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

προκειμένου να καταστούν έτοιμα προς πώληση και η αδυναμία να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις σε 

βασικούς προμηθευτές  και λοιπούς πιστωτές, οι οποίοι προέβησαν σε νομικές ενέργειες για την είσπραξη 

των απαιτήσεών τους μέσω της κατάσχεσης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

Η διοίκηση του ομίλου κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μπορέσει είτε να έχει πρόσβαση σε 

ρευστότητα είτε να συμβιβαστεί με τους προμηθευτές της προκειμένου να μπορέσει να αναπτύξει τα 

αποθέματά της. Κάθε προσπάθεια κατέστη ατελέσφορη και προκειμένου η διοίκηση του ομίλου να 

χρηματοδοτήσει με κεφάλαια κίνησης και αβέβαια μελλοντικά τελικά αποτελέσματα την θυγατρική εταιρία, 

προέβη στην απόφαση εξεύρεσης πωλητή. 

 

Η διοίκηση της εταιρίας προέβη στις 30 Απριλίου 2013 στην σύναψη προσυμφώνου για την πώληση της 

θυγατρικής εταιρίας. Σύμφωνα με αυτό όπως και με το τελικό συμφωνητικό πώλησης (29/8/2013), το τελικό 

τίμημα συμφωνήθηκε στο ποσό των 90 χιλιάδων €. Η διοίκηση του ομίλου εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις 

του ΔΠΧΠ 3, σύμφωνα με τις οποίες ο αποκτών ενδέχεται να αναλάβει τον έλεγχο κατά μια ημερομηνία 

νωρίτερα ή αργότερα της ημερομηνίας κατά την οποία μεταβιβάζεται το αντάλλαγμα, δεν συνεχίζει να 

συμπεριλαμβάνει την θυγατρική της εταιρία στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου δεδομένου ότι δεν 

συνεχίζει να έχει τον έλεγχο μετά την ημερομηνία του προσυμφώνου πώλησης. 

 

Η πώληση της θυγατρικής εταιρίας αναγνωρίστηκε σαν διακοπτώμενη εκμετάλλευση σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 5. Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου από τις διακοπτόμενες δραστηριότητες για 

την περίοδο που έληξε την 30ηΙουνίου 2013 και τη συγκρίσιμη περίοδο που έληξε την 30ηΙουνίου 2012, 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

Περίοδος 30/6/2013 30/6/2012 

Κέρδη (ζημίες) αποτίμησης στην εύλογη αξία 
κατά την λήξη της χρήσης 276.604,76 9.600.823,11 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 0,00 71.543,25 

Κόστος Αναλώσεων Α΄&Β΄υλών -889.822,82 -4.372.613,07 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -213.985,62 -1.529.585,56 

Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -168.849,19 -875.557,02 

Διάφορα Έξοδα -402.961,90 -1.241.259,13 

Άλλα λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα) -276.854,70 1.753.290,00 

Αποσβέσεις -111.905,60 -263.483,94 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 297,40   

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -36.791,80 -789.610,67 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -1.824.269,47 2.353.546,97 

Φόροι Εισοδήματος  0,00 0,00 
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Καθαρά κέρδη  -1.824.269,47 2.353.546,97 

      

Μεταφορά Συναλλαγματικών Διαφορών Θυγατρικής στα 

Αποτελέσματα Χρήσης -621.851,00 0,00 

Μεταφορά Αποθεματικών Θυγατρικής στα 

Αποτελέσματα Χρήσης -2.071.361,00   

Ζημιά Αναγνωριζόμενη στα Αποτελέσματα Χρήσης από 

την Αποτίμηση σε Εύλογη Αξία των Καθαρών 

Περιουσιακών Στοιχείων -2.813.823,80 0,00 

Τελικό Αποτέλεσμα από Διακοπείσες 
Δραστηριότητες -7.331.305,27 2.353.546,97 

      

Κατανέμονται σε :     

Ιδιοκτήτες Μητρικής -6.948.573,54 824.212,15 

Μη ελέγχουσες Συμμετοχές -382.731,73 1.529.334,82 

 

Η ζημιά Αναγνωριζόμενη στα Αποτελέσματα Χρήσης από την Αποτίμηση σε Εύλογη Αξία των Καθαρών 

Περιουσιακών Στοιχείων αναλύεται ως εξής: 

 

Ίδια Κεφάλαια Θυγατρικής FjordMarin 9/4/2013: 3.674.796,00 

Αναλογία Ποσοστού Μητρικής Εταιρίας (79,02%): 2.903.823,80 

Τίμημα Πώλησης: 90.000,00 

Διαφορά Αναγνωριζόμενη στα Αποτελέσματα: -2.813.823,80 

 

Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές κατά την ημερομηνία αναγνώρισης της θυγατρικής εταιρίας σαν κατεχόμενη 

προς πώληση, ανέρχονται στο ποσό των 770.972 € (3.674.796 ΙΚ θυγατρικής * 20,98% ποσοστό 

μειοψηφίας). 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που αφορούν τις διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις: 

 

 1-1 – 30/6/13 1-1 – 30/6/12 

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 503.760,16 2.016.513,47 

Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 0,00 -19.873,89 

Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -497.521,17 -2.555.603,65 

 

4.2  Ανακοίνωση Συγχώνευσης με την εταιρεία Διας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ. 

Την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση των Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες και Σελόντα Ιχθυοκαλλιέργειες, 

δια απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών στις 

04.04.2013. 
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Προς το σκοπό αυτό, οι εταιρείες υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας (memorandum of understanding) 

καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας τους. 

Η Δίας, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται μετά τη Συγχώνευση θα μετονομαστεί σε Σελόντα 

Ιχθυοκαλλιέργειες. 

Ο όμιλος που θα προκύψει από τη Συγχώνευση θα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό τσιπούρας και 

λαυρακιού παγκοσμίως, με ετήσια παραγωγή περί τους 40.000 τόνους, και περίπου 1.500 εργαζομένους. 

Σύμφωνα με τους νόμους 3340/2005 και 3556/2007, τις εφαρμοστέες εκτελεστικές αυτών αποφάσεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΔΙΑΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής «ΔΙΑΣ») και η εταιρεία «ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Γ.Ε.» 

(στο εξής «ΣΕΛΟΝΤΑ» και από κοινού με τη ΔΙΑΣ οι «Εταιρείες») ανακοινώνουν τα ακόλουθα: 

1. Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Απριλίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Εταιρείας ενέκρινε την 

έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση των Εταιρειών δια της απορρόφησης της ΣΕΛΟΝΤΑ από τη 

ΔΙΑΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και επόμενα του κ.ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του νόμου 2166/1993 

(στο εξής η «Συγχώνευση»), και προς το σκοπό αυτό, οι Εταιρείες υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας 

(memorandum of understanding) καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας τους.  

2. Η ΔΙΑΣ, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται μετά τη Συγχώνευση (στο εξής η «Απορροφούσα 
Εταιρεία»), θα μετονομαστεί σε ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Γ.Ε.  

Ο όμιλος που θα προκύψει από τη Συγχώνευση θα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό τσιπούρας και 

λαυρακίου παγκοσμίως, με ετήσια παραγωγή περί τους 40.000 τόνους, και περίπου 1.500 εργαζομένους. 

3. Σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους της Συγχώνευσης: 

(α) Η 30η Ιουνίου 2013 ορίστηκε ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώμενης 

εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ.   

(β) Οι μέτοχοι της ΣΕΛΟΝΤΑ θα ανταλλάξουν μια (1) υφιστάμενη μετοχή της ΣΕΛΟΝΤΑ ονομαστικής 

αξίας €1 με 0,6955972 νέες μετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας €1, και οι μέτοχοι της 

ΔΙΑΣ θα ανταλλάξουν μια (1) υφιστάμενη μετοχή  της ΔΙΑΣ ονομαστικής αξίας €0,47 με 0,8357242 νέες 

μετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας €1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1.3 του 

Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα συνταχθεί έκθεση περί του ευλόγου και δικαίου της ανωτέρω 

προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής.  

(γ)   Κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης: 

(i) το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούσας Εταιρείας θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των 

οποίων τέσσερα (4) θα έχουν προταθεί από τη ΔΙΑΣ και τρία (3) θα έχουν προταθεί από τη ΣΕΛΟΝΤΑ, με 

πενταετή θητεία αρχομένη από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.  

(ii) τα εκτελεστικά διοικητικά στελέχη της Απορροφούσας Εταιρίας θα είναι ο κ. Ιωάννης Στεφανής 

(Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος), ο κ. Στέφανος Μανέλλης (Διευθύνων Σύμβουλος), ο κ. Ιωάννης 

Ανδριανόπουλος (Γενικός Διευθυντής) και ο κ. Αθανάσιος Πραχάλης (Οικονομικός Διευθυντής).  

 (δ) Με σκοπό την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και την προστασία των μετόχων μειοψηφίας 

μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι Εταιρείες συμφώνησαν τα εξής:  

(i) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της Απορροφούσας Εταιρείας θα εκλέγονται βάσει καταλόγων 

που θα προτείνοντα από μετόχους της Απορροφούσας Εταιρείας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν, είτε ατομικά 

είτε από κοινού με άλλους μετόχους, τουλάχιστον 15% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της 

Απορροφούσας Εταιρείας.  

(ii) Για τη λήψη ορισμένων σημαντικών αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούσας 

Εταιρείας θα απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών του (στο εξής τα 

«Ειδικά Θέματα»). 



 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013                                                                                                                              
 

37 

(iii) Οποιαδήποτε τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Απορροφούσας Εταιρείας που 

αφορούν στη μεταβολή του καταλόγου των Ειδικών Θεμάτων και/ή στην απαιτούμενη απαρτία και 

πλειοψηφία προκειμένου να ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφούσας Εταιρείας επ’ 

αυτών, θα χρήζει απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Απορροφούσας Εταιρείας, για τη 

λήψη της οποίας θα απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ανερχόμενη στο 66% του μετοχικού 

κεφαλαίου της. 

4. Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό:  

(α) την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των Εταιρειών,  

(β) την έγκριση από την/τις αρμόδια/ιες Επιτροπή/ες Ανταγωνισμού, ως δύναται να ισχύει, και  

(γ) την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνισμού, Υποδομών, Συγκοινωνιών και Δικτύων.  

5. Εάν η Συγχώνευση δεν ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2014, η διαδικασία της Συγχώνευσης θα 

παύσει, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τις Εταιρείες.   

6. Οι Εταιρείες ενημερώθηκαν ότι ο κ. Ιωάννης Στεφάνης, ο κ. Βασίλειος Στεφανής και οι εταιρείες 

HYDRA ESTATE INC, Brucekan Finance Limited και Marven Enterprises Company Limited που κατέχουν 

σημαντικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στη ΣΕΛΟΝΤΑ, καθώς επίσης η Tethys Ocean B.V., που 

ελέγχει τη ΔΙΑΣ, και η Linnaeus Capital Partners B.V. (μητρική εταιρεία της Tethys Ocean B.V.), που κατέχει 

σημαντικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΣΕΛΟΝΤΑ, στηρίζουν τη Συγχώνευση και προτίθενται να 

ψηφίσουν υπέρ αυτής.  

 

4.3  Κίνδυνος Ρευστότητας  

Κίνδυνος ρευστότητας  

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

ανάπτυξης του Ομίλου. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια 

χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.  

Η κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, η κρίση ρευστότητας στο τραπεζικό 

σύστημα όσο και στην οικονομία γενικότερα δημιούργησαν προβλήματα  ρευστότητας στον Όμιλο, αν και το 

προϊόν είναι εξαγώγιμο κατά 90%. Οι βασικότεροι λόγοι οι οποίοι επέτειναν τα προβλήματα ρευστότητας είναι 

για τα τελευταία δύο χρόνια η καθυστέρηση καταβολής επιστροφών ΦΠΑ από το Δημόσιο, η μείωση των 

πιστωτικών ορίων από τους προμηθευτές και η μείωση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων. Ο 

Όμιλος έχοντας πάντα ως στόχο τη μέγιστη δυνατή ρευστότητα έχει υποβάλλει πολύ έγκαιρα αίτημα 

αναδιοργάνωσης των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και των βραχυπρόθεσμων γραμμών 

χρηματοδότησης το οποίο έχει εγκριθεί και υλοποιείται.  

Παρά την δύσκολη συγκυρία ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της 

συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων 

πληρωμών. Παράλληλα, ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των 

υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ των κεφαλαίων που 

απαιτούνται. 

Η ανάλυση των υποχρεώσεων για τον Όμιλο για την περίοδο του Α’ εξάμηνου του 2013 παρουσιάζονται στον 

κάτωθι πίνακα: 



 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013                                                                                                                              
 

38 

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 6 μήνες - 1 έτος 1 έτος - 5 έτη Άνω από 5 ετη Σύνολο
Δάνεια μακροπρόθεσμα 0 27.863.344 9.292.962 37.156.306
Δάνεια βραχυπρόθεσμα 93.952.756 12.187.500 43.659.335 149.799.591
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 36.346.124 1.512.052 0 37.858.176
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.612.423 0 0 8.612.423

138.911.303 41.562.896 52.952.297 233.426.496

Όμιλος

 

 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αφορούν αλληλόχρεους λογαριασμούς χρηματοδότησης που ανανεώνονται ετήσια 

ως  κεφάλαια κίνησης. 

Η εταιρία κατά την 30/06/2013 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ποσού € 64 εκ. και ο όμιλος € 26 εκ. , καθώς 

οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας και του ομίλου υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού τους. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρίας περιλαμβάνονται δανειακές 

υποχρεώσεις € 70,6 εκ. για την εταιρία και τον όμιλο αντίστοιχα, που αφορούν δάνεια για τα οποία δεν έχουν 

καταβληθεί δόσεις έως και 30.06.13  αξίας € 14,8 εκ. και τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα 

αναδιοργάνωσης με τις πιστώτριες  τράπεζες. 

5. Δομή Ομίλου  

Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής: 

 

Άμεσα Έμμεσα
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα Μητρική

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Ζευγολατιό, Κορινθίας 41,34% 41,34% Ολική Ενοποίηση
AQUAVEST A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση

AQUANET A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 89,32% 1,10% 90,42% Ολική Ενοποίηση
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 29,70% 69,30% 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 90,94% 90,94% Ολική Ενοποίηση
SELONDA INTERNATIONAL LTD Channel Islands, UK 100,00% 100,00% Ολική Ενοποίηση

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD North Linconshire, WALES 89,34% 89,34% Ολική Ενοποίηση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 95,00% 95,00% Καθαρή Θέση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 90,33% 90,33% Καθαρή Θέση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 30,00% 30,00% Καθαρή Θέση
EUROFISH GB Ltd Hull , Wales 30,00% 30,00% Καθαρή Θέση

ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ Πυλαρινού 11, Κόρινθος 35,00% 35,00% Καθαρή Θέση
BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη 25,00% 25,00% Καθαρή Θέση

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ

Ποσοστά Συμμετοχής

Σύνολο

 

 
Ο Όμιλος στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζει την θυγατρική AEGEAN SU URUNLERI 

URETIM SANAYI VE TICARET AS (Πρώην Fjord Marin Turkey) ως στοιχείο του ενεργητικού κατεχόμενο προς 

πώλησης  μετά την απόφαση για τη πώληση της θυγατρικής . Αναλυτικές πληροφορίες στην σημείωση 4.1 

των  ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.  Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 

31.12.2012 η εν λόγω εταιρία είχε ενοποιηθεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

6. Οικονομική Πληροφόρηση ανά 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. 
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6.1 Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Κατά την 30η Ιουνίου 2013 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 

4. Τομέας λοιπών εσόδων 

Τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά τομέα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 

30η Ιουνίου 2013 και 30η Ιουνίου 2012 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής: 

• Για τον Όμιλο (01.01.2013 – 30.06.2013) 

 
Πρωτεύων τύπος παρουσίασης

Αποτελέσματα τομέα την 30/06/2013 Ιχθυοκαλλιέργει
α

Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπές 
Υπηρεσίες

Σύνολο Διακοπήσες 
Δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 47.016.401 7.997.529 8.574.836 5.667 63.594.433 0 63.594.433
Πωλήσεις σε άλλους τομείς 0 0 0 0 0 0 0
Καθαρές πωλήσεις 47.016.401 7.997.529 8.574.836 5.667 63.594.433 0 63.594.433
Κέρδη εκμέταλλευσης
Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων -41.208.075 0 0 0 -41.208.075 0 -41.208.075
Κόστος υλικών/αποθεμάτων -21.997.167 -6.662.505 -4.726.579 0 -33.386.251 0 -33.386.251
Παροχές στο προσωπικό -5.599.687 -932.014 -309.208 -7.050 -6.847.959 0 -6.847.959
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και 
απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

-1.285.722 -134.063 -438.544 0 -1.858.329 0 -1.858.329

Λοιπά έξοδα -9.513.367 -232.531 -1.388.209 0 -11.134.107 0 -11.134.107
Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα -32.587.617 36.416 1.712.296 -1.383 -30.840.288 0 -30.840.288
Άλλα έσοδα/έξοδα -801.834 -136.441 -146.202 -108 -1.084.585 -1.084.585
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έσοδα 168.343 0 0 168.343 0 168.343
Χρηματοοικονομικά έξοδα -4.330.601 -615.775 -1.390.671 -12.891 -6.349.938 0 -6.349.938
Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων -5.441.320 0 0 0 -5.441.320 0 -5.441.320
Μερίδιο της οικονοµικής οντότητας από κέρδη /ζημίες  από  εταιρείες που 
παρακολουθούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης 0

0 0 0 0 0
0

Ζημιές από συνδεδεμένες 202.127 0 0 0 202.127 0 202.127
Κέρδη/ζημιές αποτίμησης στην Εύλογη αξία Χρηματοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων

0 0 0 0 0 0 0

Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0
Κέρδη Προ Φόρων -42.790.902 -715.800 175.423 -14.382 -43.345.661 0 -43.345.661
Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι 4.592.156 0 -80.317 -8.600 4.503.239 4.503.239
Κέρδη περιόδου -38.198.746 -715.800 95.106 -22.982 -38.842.422 0 -38.842.422
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες Δραστηριότητες 0 -7.331.305 -7.331.305
Κέρδη περιόδου -38.198.746 -715.800 95.106 -22.982 -38.842.422 -7.331.305 -46.173.727  
 
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 30/06/2013 Ιχθυοκαλλιέργει

α
Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπές 

Υπηρεσίες
Σύνολο Διακοπήσες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 24.634.167 0 9.839.750 66.399 34.540.316 0 34.540.316
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 0 0 0 0 0
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο & λοιπά χρηματ/κά στοιχεία του ενεργητικού 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ 0 0 0 0 0 0 0
Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία 167.612.701 28.521.139 30.561.602 22.672 226.718.114 0 226.718.114
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 192.246.868 28.521.139 40.401.352 21.749.262 261.258.430 0 261.258.430

Υποχρεώσεις 175.938.089 29.937.795 32.079.608 23.798 237.979.290 0 237.979.290
Μη κατανεμόμενες υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων 175.938.089 29.937.795 32.079.608 23.798 237.979.290 0 237.979.290

Κεφαλαιουχική δαπάνη την  30/06/2013
Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 529.793 0 0 0 529.793 0 529.793
Σε ασώματα περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 0 0 0 0
Σε άλλες επενδύσεις 0 0 0 0 0 0 0
Σε επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 0 0 0 0 0

529.793 0 0 0 529.793 0 529.793

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.462.597 0 390.377 5.354 1.858.328 1.858.328  
 

 

 

• Για τον Όμιλο (01.01.2012 – 30.06.2012) 
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Πρωτεύων τύπος παρουσίασης

Αποτελέσματα τομέα την 30/06/2012 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπές 
Υπηρεσίες

Σύνολο Διακοπήσες 
Δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις 46.690.496 10.158.849 3.183.664 135.427 60.168.436 0 60.168.436
Πωλήσεις σε άλλους τομείς 0 0 0 0 0 0
Καθαρές πωλήσεις 46.690.496 10.158.849 3.183.664 135.427 60.168.436 0 60.168.436
Κέρδη εκμέταλλευσης 0 0
Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων -8.899.033 0 0 0 -8.899.033 -8.899.033
Κόστος υλικών/αποθεμάτων -16.943.268 -8.921.225 -2.568.809 2.124.935 -26.308.367 -26.308.367
Παροχές στο προσωπικό -5.656.951 -758.150 -418.769 46.762 -6.787.108 -6.787.108
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και απομείωση μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

-1.395.647 -65.553 -427.635 -76.367 -1.965.202 -1.965.202
Λοιπά έξοδα -9.348.650 -1.111.958 -674.762 -151.350 -11.286.720 -11.286.720
Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα 4.446.947 -698.037 -906.312 2.079.407 4.922.006 0 4.922.006
Άλλα έσοδα/έξοδα -632.634 0 198.615 -371 -434.390 -434.390
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0 0
Χρηματοοικονομικά έσοδα 30.545 0 40.294 2 70.841 70.841
Χρηματοοικονομικά έξοδα -4.055.255 -6.107 -1.594.219 -49.461 -5.705.042 -5.705.042
Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων -194.629 0 7.971 -186.658 -186.658
Μερίδιο της οικονοµικής οντότητας από κέρδη /ζημίες  από  εταιρείες που 
παρακολουθούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης

-237.437 0 0 -237.437 -237.437
Ζημιές από Πώληση Συμμετοχών -10.074 47.331 37.257 37.257
Κέρδη/ζημιές αποτίμησης στην Εύλογη αξία Χρηματοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων

-646.697 -646.697 -646.697
Κέρδη Προ Φόρων -652.537 -704.144 -2.253.652 1.430.212 -2.180.120 0 -2.180.120
Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι -158.892 0 1.821 242.181 85.109 85.109
Κέρδη περιόδου -811.429 -704.144 -2.251.832 1.672.393 -2.095.011 0 -2.095.011
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες Δραστηριότητες 0 2.353.547 2.353.547
Κέρδη περιόδου -811.429 -704.144 -2.251.832 1.672.393 -2.095.011 2.353.547 258.536  
 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 30/06/2012 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπές 
Υπηρεσίες

Σύνολο Διακοπήσες 
Δραστηριότητες

Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 8.970.415 81.870 10.643.182 19.175.419 38.870.886 38.870.886
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες/συγγενείς 0 0 0 0 0 0
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο & λοιπά χρηματ/κά στοιχεία του ενεργητικού 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ 0 0

Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία 257.111.461 1.020.874 34.305.545 1.047.585 293.485.466 293.485.466
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 266.081.876 1.102.744 44.948.727 20.223.004 332.356.352 0 332.356.352

Υποχρεώσεις 199.463.385 43.472.789 12.786.114 0 255.722.288 255.722.288
Μη κατανεμόμενες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων 199.463.385 43.472.789 12.786.114 0 255.722.288 0 255.722.288  

 
Κέρδη προ φόρων, τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA): Τα λειτουργικά αποτελέσματα 

(EBITDA) για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε ζημιές (30) εκ. ευρώ έναντι κερδών 6,5 εκ. ευρώ της 

προηγούμενης περιόδου, ενώ σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 

είναι (47)% στην τρέχουσα περίοδο έναντι 11% στην αντίστοιχη περσινή .  Για την εταιρεία τα 

λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα (32) εκ. ευρώ έναντι κερδών 5 εκ. ευρώ 

της προηγούμενης περιόδου. Στην τρέχουσα περίοδο δεν περιλαμβάνονται  στην ενοποίηση τα 

δεδομένα της AEGEAN AS λόγω της απεικόνισής της ως διακοπτόμενης εκμεταλλεύσεως, όπως 

αναφέρεται και στην σημείωση 4.1 των ενδιάμεσων καταστάσεων ενώ αντίστοιχα έχουν 

προσαρμοστεί και τα δεδομένα στην προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η βασική αιτία της 

μείωσης των αποτελεσμάτων είναι η σημαντική μείωση των βιολογικών αποθεμάτων λόγω της 

απώλειας βιομάζας που είχαμε στο πρώτο εξάμηνο από τις χαμηλές θερμοκρασίες στην θάλασσα, και 

την αλλαγή των παραμέτρων και των βιολογικών δεδομένων για την εκτίμηση και τον προσδιορισμό 

της βιομάζας ιχθύων στους κλωβούς είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των μέσων βαρών 

των ιχθύων στους ιχθυοκλωβούς. Η μείωση των μέσων βαρών ήταν η αιτία της σημαντικής χαμηλής 

αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων αφού και άλλαξαν κατηγορία βάρους αποτίμησης άρα 
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μικρότερη αξίας αποτίμησης ανά κιλό, αλλά και συνολικά είχαμε μικρότερη συνολική βιομάζα σε 

κιλά. Το παραγωγικό αποτέλεσμα ιχθύων του τριμήνου ήταν αρνητικό και επομένως και το 

λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των ιχθύων είναι και αυτό αρνητικό. Οι πωλήσεις για 

τα ψάρια σε ποσότητες ήταν στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με μικρή 

μείωση κατά 1%, ενώ οι μέσες τιμές πώλησης ήταν και αυτές μειωμένες κατά 1,8%, ενώ οι 

πωλήσεις γόνου ήταν αυξημένες στο επίπεδο του 8%. 

 

• Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας: Τα αποτελέσματα μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στον Όμιλο διαμορφώθηκαν 

σε ζημιές (44,6) εκ ευρώ στο α εξάμηνο του 2013, έναντι κερδών 1,1  ευρώ που ήταν το α εξάμηνο 

του 2012. Η σημαντική διαφορά οφείλεται κύρια στην ζημιά από την μείωση των αποθεμάτων και 

στην ζημιά ποσού (7,3) εκ. ευρώ από την απεικόνιση  θυγατρικής Aegean AS ως διακοπτόμενης 

εκμετάλλευσης όπως περιγράφουμε στην σημείωση 4.1 των καταστάσεων, ζημιά (3,9) εκ. ευρώ από 

την αποεπένδυση της συνδεδεμένης Bluefin Tuna Hellas AE , και ζημιά (1,2) εκ ευρώ από διαγραφή 

απαιτήσεων λόγω επισφαλειών. 

6.2  Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς 

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

Ευρωζώνης και τρίτες χώρες.  

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 

2013 και 2012  αναλύονται ως εξής : 

• Για τον Όμιλο (01.01.2013 – 30.06.2013) 

01.01.2013 -30.06.2013 ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 0 35.966.041 0 796.860 36.762.901
ΕΛΛΑΔΑ 4.964.064 6.955.033 8.600.610 63.864 20.583.571
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 246.740 6.000.922 0 300 6.247.962
ΣΥΝΟΛΟ 5.210.804 48.921.996 8.600.610 861.024 63.594.434

ΟΜΙΛΟΣ

 

• Για τον Όμιλο (01.01.2012 – 30.06.2012) 

01.01.2012 -30.06.2012 ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 22.750 39.311.614 0 0 39.334.364
ΕΛΛΑΔΑ 4.340.227 5.989.749 3.183.514 1.005.333 14.518.823
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 426.770 5.886.473 150 1.856 6.315.249
ΣΥΝΟΛΟ 4.789.747 51.187.836 3.183.664 1.007.189 60.168.436

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Στην τρέχουσα περίοδο ο Όμιλος έχει πωλήσεις στα ίδια περίπου επίπεδα με την προηγούμενη χρήση με μία 

μικρή αύξηση της τάξης του 6%, ενώ η εταιρεία ήταν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο.Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση από τις πωλήσεις ιχθυοτροφών. 

Οι πωλήσεις στον όμιλο δεν περιλαμβάνουν στην παρούσα περίοδο αλλά και στην προηγούμενη περίοδο τα 

δεδομένα της  τούρκικης AEGEAN AS λόγω της απεικόνισής της ως διακοπτόμενης εκμεταλλεύσεως.  
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Από την ανάλυση των συνολικών πωλήσεων προκύπτει μείωση κατά 1% σε ποσότητες και 1,8% σε αξίες 

από την πώληση ιχθύων, και αύξηση 8% από την πώληση γόνου, ενώ έχουμε αύξηση με διπλασιασμό  των 

πωλήσεων στις ιχθυοτροφές.   

7.  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου αναλύονται ως εξής:   

Ενσώματα Πάγια Οικόπεδα Κτίρια και 
εγκαταστάσεις Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η Ιανουαρίου 20125.063.767 28.598.343 51.260.058 8.459.558 5.726.780 676.369 99.784.874
Προσθήκες 0 19.292 1.317.396 174.487 101.266 116.778 1.729.218
Μεταφορά εταιριών από συγγενείς σε θυγατρικές 42.610 712.733 7.172.169 671.986 417.006 13.380 9.029.884
Μειώσεις από απομειώσεις θυγατρικών 0 -1.462.689 -3.202.228 -17.679 0 0 -4.682.596
Μειώσεις από πωλήσεις θυγατρικών 0 -51.754 -645.528 -51.800 0 0 -749.082
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 22.125 -469.299 -271.544 -367.432 -193.320 -1.279.470
Μεταφορές 0 -603.150 327.267 -137.958 -5.069 70.620 -348.290
Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 0
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 31η Δεκεμβρίου 20125.106.376 27.234.899 55.759.835 8.827.050 5.872.550 683.829 103.484.539

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2012 0 -9.363.351 -36.934.223 -7.031.302 -5.098.062 0 -58.426.938
Αποσβέσεις περιόδου 0 -888.705 -3.135.852 -519.386 -238.015 0 -4.781.958
Μεταφορά εταιριών από συγγενείς σε θυγατρικές 0 -337.537 -5.249.744 -413.923 -364.509 0 -6.365.713
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 495 179.345 206.631 391.417 0 777.888
Μειώσεις από απομειώσεις θυγατρικών 0 532.695 1.662.655 14.587 0 0 2.209.937
Μειώσεις από πωλήσεις θυγατρικών 0 16.078 620.699 50.300 0 0 687.077
Μεταφορές 0 512.357 -307.301 136.247 3.783 0 345.086
Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 0
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2012 0 -9.527.968 -43.164.421 -7.556.846 -5.305.386 0 -65.554.620
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2012 5.106.376 17.706.931 12.595.414 1.270.204 567.165 683.829 37.929.918
Αποσβέσεις Επιχορηγούμενων παγίων 31/12/2012 0 0 550.374 0 0 0 550.374

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η 
Ιανουαρίου 2013

5.106.376 27.234.899 55.759.835 8.827.050 5.872.550 683.829 103.484.539

Προσθήκες 0 10.212 444.680 33.908 35.028 6.571 530.400
Πάγια κατεχόμενα προς πώληση -42.610 -359.882 -1.538.489 -237.992 -53.323 -84.450 -2.316.747
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0 -257 -2.612 -1.353 0 -4.222
Μεταφορές 0 51.201 -4.857 0 999 -47.343 0
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 30η Ιουνίου 
2013

5.063.767 26.885.229 54.665.769 8.620.353 5.852.902 605.950 101.693.969

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2013 0 -9.527.968 -43.164.421 -7.556.846 -5.305.386 0 -65.554.620
Αποσβέσεις περιόδου 0 -427.993 -1.306.174 -220.976 -75.678 0 -2.030.821
Πάγια κατεχόμενα προς πώληση 0 0 0 0 0 0 0
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 0 257 0 1.353 0 1.610
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 0
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  30η Ιουνίου  2013 0 -9.955.961 -44.470.338 -7.777.822 -5.379.711 0 -67.583.831
Καθαρή Λογιστική Αξία την 30/06/2013 5.063.767 16.929.268 10.195.431 842.531 473.192 605.950 34.110.138
Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων την 30/06/2013 0 0 182.421 0 0 0 182.421  
 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ενσώματα Πάγια Οικόπεδα Κτίρια και 
εγκαταστάσεις Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η 
Ιανουαρίου 2012 1.886.403 10.441.288 15.386.403 4.443.697 3.000.334 78.293 35.236.418
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος 
κτήσης)συγχωνευόμενων εταιρειών  την 1η Ιανουαρίου 685.906 9.740.831 21.452.786 3.755.379 1.717.134 155.603 37.507.638
Προσθήκες 0 19.292 977.986 122.182 47.150 36.746 1.203.355
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 22.125 2.272 -253.386 -363.964 -193.320 -786.272
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 0
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 31η 
Δεκεμβρίου 2012 2.572.309 20.223.536 37.819.446 8.067.872 4.400.654 77.322 73.161.139

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2012 0 -4.779.774 -11.551.869 -3.611.447 -2.613.477 0 -22.556.567
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις συγχ/νων εταιριών 0 -2.187.124 -15.888.324 -3.208.146 -1.558.716 0 -22.842.310
Αποσβέσεις περιόδου 0 -593.788 -1.876.255 -371.423 -178.803 0 -3.020.269
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 495 13.216 194.215 389.724 0 597.650
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 0
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  31η Δεκεμβρίου 2012 0 -7.560.191 -29.303.231 -6.996.801 -3.961.272 0 -47.821.496
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2012 2.572.309 12.663.345 8.516.215 1.071.071 439.382 77.322 25.339.644
Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων την 31/12/2012 464.963 464.963
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η 
Ιανουαρίου 2013 2.572.308,83 20.223.535,69 37.819.446,45 8.067.872,06 4.400.654,03 77.322,42 73.161.139,48

Προσθήκες 0,00 10.212,00 444.679,74 33.908,41 34.421,63 6.571,44 529.793,22
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0,00 0,00 -256,61 0,00 -1.353,23 0,00 -1.609,84
Μεταφορές 0,00 51.200,67 -4.856,70 0,00 998,73 -47.342,70 0,00
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 30η Ιουνίου 
2013

2.572.308,83 20.284.948,36 38.259.012,88 8.101.780,47 4.434.721,16 36.551,16 73.689.322,86

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2013 0,00 -7.560.190,89 -29.303.231,49 -6.996.800,94 -3.961.272,21 0,00 -47.821.495,53
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -324.648,83 -1.041.609,20 -206.758,19 -62.861,21 0,00 -1.635.877,43
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0,00 0,00 256,61 0,00 1.353,23 0,00 1.609,84
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  30η Ιουνίου 2013 0,00 -7.884.839,72 -30.344.584,08 -7.203.559,13 -4.022.780,19 0,00 -49.455.763,12
Καθαρή Λογιστική Αξία την 30/06/2013 2.572.308,83 12.400.108,64 7.914.428,80 898.221,34 411.940,97 36.551,16 24.233.559,74
Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων την 30/06/2013 182.421,00 182.421,00  
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8.  Επενδύσεις σε θυγατρικές 

       
Στο α’ εξάμηνο του 2013 η Εταιρεία προχώρησε στην απεικόνιση των δεδομένων της Aegean AS ως Στοιχεία 

του Ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση μετά την απομείωση της αξίας της συμμετοχής που είχε την 

31.12.2013 κατά 5,8 εκ. ευρώ. Περαιτέρω στοιχεία στη σημείωση 4.1 των ενδιάμεσων καταστάσεων της 

περιόδου. 

9.  Επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση 

Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση του Ομίλου μειώθηκαν κατά €433 χιλ περίπου εξαιτίας κυρίως 

αποτιμήσεων μετοχών που κατείχε ο όμιλος της θυγατρικής Περσεύς ΑΒΕΕ στην εύλογη αξία. Οι μετοχές 

είχαν κατηγοριοποιηθεί ως «Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση», ενώ περιλαμβάνεται και το ποσό των 90 

χιλ. ευρώ που αφορά την αξία πώλησης της Aegean AS που έχει ήδη συμφωνηθεί. 

10.  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 30/06/2013 και συγκριτικός της 30/06/2012: 

 

Βιολογικα περιουσιακα στοιχεια
30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -137.499.280 -126.858.093 -137.474.348 -128.214.733
Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση -1.080.020 -1.778.565 -1.036.979 0
Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης 47.016.401 46.690.496 46.970.365 45.226.884
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 96.257.468 117.959.060 96.260.642 117.919.662
Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των 
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 30/06/2013 4.694.569 36.012.898 4.719.680 34.931.813

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

Και οι μεταβολές στην Κατάσταση οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής:  

 

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού 45.691.560 65.331.968 45.691.560 47.938.645
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικού 50.599.645 95.125.857 50.569.082 89.535.703
Σύνολο Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 96.291.205 160.457.825 96.260.642 137.474.348

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Ο διαχωρισμός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, 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 σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν  Ενεργητικού.  
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Τα βιολογικά αποθέματα της Εταιρίας μειώθηκαν σημαντικά το εξάμηνο αυτό (96 εκ. ευρώ την 30.06.13, 

έναντι 137 εκ. ευρώ την 31.12.12 ). Στη μείωση αυτή συνέτεινε η μείωση του συνολικού μέσου βάρους των 

αποθεμάτων με αποτέλεσμα η χρησιμοποιούμενη εύλογη αξία (τιμή αγοράς) για την αποτίμηση να αποδίδει 

μειωμένα συνολικά βιολογικά αποθέματα.  

Επί των αποθεμάτων ιχθύων αξίας 15 εκ. ευρώ για την εταιρεία έχει γραφεί ενέχυρο για εξασφάλιση 

ισόποσων κοινοπρακτικών δανείων. 

11.  Ίδια Κεφάλαια 

To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 36.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 

1,00 € ανά μετοχή. 

Τα Ιδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου στο Α Εξάμηνο του 2013 και 2012 είναι: 

Ίδια Κεφάλαια 30/06/2013 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2012
Μετοχικό Κεφάλαιο 36.235.184 36.235.184 36.235.184 36.235.184
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13.168.901 13.168.902 13.168.901 13.168.901
Ίδιες Μετοχές 0 0 0 0
Αποθεματικά 13.007.667 10.936.305 11.593.817 11.593.817
Αποθεματικά Αντιστάθμισης ροών 0 0 0 0
Αποθεματικά Εύλογης Αξίας 44.854 45.186 0 0
Συναλλαγματικές Διαφορές -7.167 -573.099 0 0
Αδιανέμητα κέρδη -89.305.742 -43.188.280 -81.942.978 -37.041.850
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής -26.856.303 16.624.198 -20.945.076 23.956.052
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 8.112.940 8.964.823 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -18.743.363 25.589.021 -20.945.076 23.956.052

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του Α Εξαμήνου προκύπτει ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της 

Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2013 καθίσταται αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της 

Εταιρείας. Το αποτέλεσμα της περιόδου επηρεάστηκε κύρια  από την σημαντική μείωση των 

ιχθυοαποθεμάτων, ενώ στους επόμενους μήνες του καλοκαιριού με την άνοδο των θερμοκρασιών θα έχουν 

τελείως διαφορετική βιολογική ανάπτυξη των αποθεμάτων που θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα των 

επόμενων περιόδων και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Συνεπώς, η επίδραση δεν αναμένεται να είναι 

μόνιμη. Τέλος, ο όμιλος θα εξετάσει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας εντός του επόμενου 

έτους και θα προβεί στην έγκαιρη λήψη όλων των μέτρων που θα κριθούν κατάλληλα για τις περιστάσεις. 

Να σημειωθεί πως στις αποφάσεις αυτές, κύρια επίδραση θα έχει η επικείμενη συγχώνευση με την ΔΙΑΣ 

Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ. 

12.  Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

Η υποχρέωση για τον Όμιλο και την Εταιρία από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των παραγώγων που 

αφορούν αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013, ανέρχεται σε 

€ 841 χιλ., έναντι αντίστοιχης υποχρέωσης την 31/12/12 αξίας €965,2 χιλ. 
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13. Παροχές σε Εργαζομένους 

Οι υποχρεώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανήλθαν κατά την 30/06/2013 σε ποσό € 

1.288.522 και € 899.185 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

Από την 01/01/2013 μετεβλήθη η πολιτική αναγνώρισης στις Οικονομικές Καταστάσεις των υποχρεώσεων 

συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Στο 

πλαίσιο των παραπάνω τροποποιήσεων, προέκυψαν οι ακόλουθες μεταβολές στα κονδύλια των 

παρουσιαζόμενων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου: 

  

Υποχρεώσεις 
παροχών 

προσωπικού 
λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

Αναβαλόμενη 
φορολογική 
(απαίτηση)/ 
υποχρέωση 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2012 (όπως είχε 
δημοσιευθεί)  525.973 4.361.734 36.846.637 
Επίδραση αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 115.757 23.151 (92.606) 
Επαναδιατυπωμένο υπόλοιπο την  
1/1/2012 641.730 4.384.885 36.754.031 
        

Υπόλοιπο την 31.12.2012 (όπως είχε 
δημοσιευθεί)  736.792 9.460.045 24.046.401 
Επίδραση αναθεωρημένου ΔΛΠ 19:       
-  προσθήκες από συγχ/νες εταιρίες (31.596) (6.319) 25.277 
 - μεταφερόμενη από τη προηγούμενη 
περίοδο 115.757 23.151 (92.606) 
 - Κατάστασης συνολικών εσόδων 28.775 5.755 (23.020) 
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χρήσης 
Επαναδιατυπωμένο υπόλοιπο την  
31/12/2012 849.728 9.482.632 23.956.052 

 

14. Βασικά Κέρδη ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία μετά φόρων που αναλογεί στους 

κατόχους κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών 

μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 

Για τον Όμιλο 

 

Κέρδή Ανά Μετοχή Από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 30/6/2013 30/6/2012
Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής -38.842.421 -2.095.011
Αριθμός Μετοχών 36.235.184 36.235.184
Κέρδη ανα μετοχή -1,0720 -0,0578

Κέρδή Ανά Μετοχή Από Διακοπείσες Δραστηριότητες
Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής -7.331.305,00 2.353.547,00
Αριθμός Μετοχών 36.235.184 36.235.184
Κέρδη ανα μετοχή -0,2023 0,0650  
Για την Εταιρεία 

30/6/2013 30/6/2012
Κέρδή Ανά Μετοχή Από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου σε μετόχους της εταιρείας -44.890.479 494.850
Αριθμός Μετοχών 36.235.184 36.235.184
Κέρδη ανα μετοχή -1,2389 0,0137  

15. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη  

Τα ποσά των διεταιρικών συναλλαγών για την ενδιάμεση περίοδο 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 και 

2012 αντίστοιχα, των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν  

προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, 

παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα : 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012

Εισροές
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 0 8.536.742
Συγγενείς 296.847 250.729 0 210.895
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 1.054.439 1.794.022 471.670 652.654
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 296.848 0
Σύνολο 1.351.286 2.044.751 768.518 9.400.291

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Εκροές 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 16.272.525 25.079.368
Συγγενείς 28.831 0 28.831 0
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 943.419 0 578.111 0
Κοινοπραξίες 1.229.881 5.164.041 1.229.881 3.993.043
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 105.882 0 153.882 0
Σύνολο 2.308.013 5.164.041 18.263.230 29.072.411

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απαιτήσεις 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 674.661 3.982.667
Συγγενείς 404.269 1.606.816 404.269 1.608.292
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 25.728 24.341 25.728 14.341
Κοινοπραξίες 2.997.616 5.508.415 1.980.999 2.974.474
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 238.770 4.569 241.424 4.569
Σύνολο 3.666.383 7.144.141 3.327.081 8.584.343

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Υποχρεώσεις 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 34.372.282 34.391.019
Συγγενείς 21.230 854.495 21.230 854.495
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 78.518 41.618 65.659 41.618
Κοινοπραξίες 3.150.520 5.474.989 3.140.612 5.474.989
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.299.349 2.701.193 2.299.349 2.701.193
Σύνολο 5.549.617 9.072.295 39.899.132 43.463.314

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 0 0
Συγγενείς 0 0 0 0
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη (Μικτές αποδοχές+Λοιπές Αμοιβές) 943.419 687.787 578.111 315.737
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 0
Σύνολο 943.419 687.787 578.111 315.737  
 

 

Τα ποσά ανά κατηγορία αναλύονται και ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012

ΕΙΣΡΟΕΣ
Σε θυγατρικές 0 0 0 8.536.742
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.351.286 2.044.751 768.518 863.549

1.351.286 2.044.751 768.518 9.400.291
ΕΚΡΟΕΣ
Σε θυγατρικές 0 0 16.272.525 25.079.368
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.308.013 5.164.041 1.990.705 3.993.043

2.308.013 5.164.041 18.263.230 29.072.411

30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σε θυγατρικές 0 0 674.661 3.982.667
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.666.383 7.144.141 2.652.420 4.587.335

3.666.383 7.144.141 3.327.081 8.570.002
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σε θυγατρικές 0 0 34.372.282 34.391.019
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.549.617 9.072.295 5.526.850 9.030.677

5.549.617 9.072.295 39.899.132 43.421.696
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Συναλλαγές & αμοιβές μελών διοίκησης 943.419 687.787 578.111 315.737
Απαιτήσεις από μέλη διοίκησης 25.728 24.341 25.728 14.341
Υποχρεώσεις σε μέλη διοίκησης 78.518 41.618 65.659 41.618  

 

16. Συναλλαγές με βασικά Διοικητικά Στελέχη   

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδιάμεση περίοδο 01.01.2013 – 31.06.2013, 

αφορούν αμοιβές έμμισθης εργασίας καθώς αμοιβές μελών του Δ.Σ. οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια 

όργανα και έχουν ως εξής : 

Περίοδος 01.01.2013- 30.06.2013 Όμιλος Εταιρεία
Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές 208.974 208.974
Αμοιβές μελών Δ.Σ. & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 734.445 369.136

943.419 578.110  

17. Δανεισμός    

Τα υπόλοιπα των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2013 και 31 

Δεκεμβρίου 2012 αναλύονται ως εξής :  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 37.156.306 42.052.316 2.317.961 2.758.954
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 37.156.306 42.052.316 2.317.961 2.758.954

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμα δάνεια  προς αναδιοργάνωση 55.846.835 50.781.250 55.846.835 50.781.250
Συμβάσεις αλληλόχρεων δανείων 66.499.857 71.337.082 59.837.373 60.396.926
Μέρος μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέο στην επόμενη 
χρήση 27.452.899 27.091.191 25.434.859 25.023.153
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 149.799.591 149.209.523 141.119.067 136.201.329

Σύνολο δανείων 186.955.897 191.261.839 143.437.028 138.960.283  

 

Με βάσει τις υφιστάμενες συμβάσεις των μακροπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου, οι οποίες 

είναι υπό αναδιαπραγμάτευση, η ληκτότητα των δανείων απεικονίζονται στους κάτωθι πίνακες: 
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Μακροπρόθεσμος δανεισμός ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012

Έως 1 έτος 0 0 0 0
Μεταξύ 2 και 5 ετών 40.050.844 41.095.670 12.712.500 13.237.500
Πάνω από 5 έτη 52.952.297 51.737.896 45.452.296 40.302.704
(περιλαμβάνεται το ποσό του δανείου που είναι στα  
βραχυπρόθεσμα δάνεια προς αναδιάρθρωση) 93.003.141 92.833.566 58.164.796 53.540.204

ΧΡΗΣΗ 2013 ΟΜΙΛΟΣ 
Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 0 27.863.344 9.292.962 37.156.306
Μακροπρόθεσμα δάνεια  προς αναδιοργάνωση 12.187.500 43.659.335 55.846.835
Βραχυχρόνιος Δανεισμός 66.499.857 0 66.499.857
Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 27.452.899 0 27.452.899

93.952.756 40.050.844 52.952.297 186.955.897
Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor

ΧΡΗΣΗ 2012 ΟΜΙΛΟΣ 
Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 0 28.383.170 13.669.146 42.052.316
Μακροπρόθεσμα δάνεια  προς αναδιοργάνωση 12.712.500 38.068.750 50.781.250
Βραχυχρόνιος Δανεισμός 71.337.082 0 71.337.082
Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 27.091.191 0 27.091.191

98.428.273 41.095.670 51.737.896 191.261.839
Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor  
ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο
Μακροχρόνιος Δανεισμός 0 525.000 1.792.961 2.317.961
Μακροπρόθεσμα δάνεια  προς αναδιοργάνωση 12.187.500 43.659.335 55.846.835
Βραχυχρόνιος Δανεισμός 59.837.373 0 0 59.837.373
Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 25.434.859 0 0 25.434.859

85.272.232 12.712.500 45.452.296 143.437.028
Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor

ΧΡΗΣΗ 2012 ΕΤΑΙΡΙΑ
Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 0 0 0 0
Μακροπρόθεσμα δάνεια  προς αναδιοργάνωση 13.237.500 40.302.704 53.540.204
Βραχυχρόνιος Δανεισμός 60.396.926 0 0 60.396.926
Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 25.023.153 0 0 25.023.153

85.420.079 13.237.500 40.302.704 138.960.283

 

Από τις δανειακές συμβάσεις απορρέουν για τον Όμιλο υποχρεώσεις και περιορισμοί, οι σημαντικότεροι των 

οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να διατηρεί σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια των δανείων, 

ασφαλιστήρια συμβόλαια ιχθυοπληθυσμού κυριότητάς του, τα οποία θα καλύπτουν κατά ποσοστό 100% το 

εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου, (ii) υποχρέωση να υποβάλει στη διαχειρίστρια τράπεζα, εντός 6 και 3 

μηνών από το κλείσιμο της χρήσης την οποία αφορούν, τις ετήσιες και εξαμηνιαίες, αντίστοιχα, ενοποιημένες 

και μη, οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές, συνοδευόμενες κάθε φορά από 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, και (iii) υποχρέωση να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι να 

εξοφληθεί ολοσχερώς, οικονομικούς δείκτες, υπολογιζόμενους επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων, ελεγμένων 

από ορκωτούς ελεγκτές, ενοποιημένων και μη, οικονομικών καταστάσεων για όλη τη διάρκεια του δανείου.  
Η εταιρεία λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει καθώς και του γεγονότος ότι δεν 

κατάφερε να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων, δεν 

προέβη στην εξόφληση δόσεων μακροπρόθεσμων δανείων ποσού € 21,9 εκ. με συνέπεια αυτές να 

καταστούν ληξιπρόθεσμες.  
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Επιπλέον η εταιρεία δεν κατάφερε να συμμορφωθεί με τους οριζόμενους από τις υφιστάμενες δανειακές 

συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες, χωρίς παράλληλα να εξασφαλίσει παρέκκλιση (waiver) από τα 

αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα,  με συνέπεια οι δανειακές υποχρεώσεις να δύναται να καταστούν 

ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Συνέπεια αυτού ήταν η εταιρεία, με βάσει την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1 να 

προβεί σε αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και 

της Εταιρείας να υπερβαίνουν την συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το 

ποσό των € 71,6 εκ. και € 109,4 εκ.  
Η Διοίκηση του Ομίλου, μετά από διαπραγματεύσεις, ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τις πιστώτριες 

τράπεζες και υπέγραψε Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης για την σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) 

με τους όρους που θα συμφωνηθούν για την οριστική αναδιοργάνωση του τραπεζικού δανεισμού συνολικά, 

τη χορήγηση περιόδου ανοχής (stand still) αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταβολές 

κεφαλαίου και τόκων των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων καθώς και σε πρόσθετη χρηματοδότηση ποσού € 

10 εκ. Μετά και την υπογραφή της Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμα 

δάνεια, ούτε συντρέχουν λόγοι καταγγελίας των δανείων από την μη τήρηση όρων των αρχικών 

συμβάσεων.   
Στα πλαίσια της συμφωνίας η Διοίκηση του Ομίλου αναλαμβάνει δεσμεύσεις έναντι των πιστωτριών 

τραπεζών, όπως την πρόσληψη και ορισμό ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας αποδοχής των τραπεζών με 

σκοπό τη διενέργεια Due Diligence επί των αποτελεσμάτων των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 

καθώς και Independent Business Review (IBR) του επιχειρηματικού σχεδίου της , την τήρηση 

συγκεκριμένου ταμειακού προγράμματος η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτριών 

τραπεζών, και την εκχώρηση εγγυήσεων με κινητή και ακίνητη εταιρική περιουσία.  

 

18. Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού    

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 634 για την Εταιρεία 

και 733 για τον Όμιλο ενώ ήταν 631 για την Εταιρεία και 916 για τον Όμιλο την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

30.06.2013 30.06.2012
Εταιρία 634 631
Θυγατρικές 73 232
Συγγενείς 26 53
Σύνολο Ομίλου 733 916  

Η μείωση οφείλεται κύρια στην μη ενοποίηση της εταιρείας στην Τουρκία Aegean AS.  

19. 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 
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προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό των προβλέψεων, για 

διαφορές φορολογικού ελέγχου, που έχει αναγνωρίσει η  Εταιρεία και ο Όμιλος στις οικονομικές τους 

καταστάσεις για φορολογικές διαφορές ανέρχεται σε € 428 χιλ. και 562 χιλ. αντίστοιχα.  

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών του Ομίλου: 

Ανέλεγκτες Φορολογικά
Χρήσεις

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2008-2012 Μητρική
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Ζευγολατιό Κορινθίας 2009-2010 41,34%
AQUAVEST A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2003-2012 100,00%
AQUANET A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2010-2012 90,42%
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2010-2012 100,00%
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2010-2012 100,00%
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2010-2012 90,94%
SELONDA INTERNATIONAL LTD Channel Islands, UK - 100,00%
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD North Linconshire, WALES - 89,34%
AEGEAN SU URUNLERI URETIM AS Bodrum – Turkey - 79,01%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2010-2012 95,00%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2010-2012 90,33%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2011-2012 30,00%
EUROFISH GB Ltd Hull , Wales - 30,00%
BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη 2007-2012 25,00%
ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ Πυλαρινού 11, Κόρινθος 2010-2012 35,00%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΜΕΣΗΣ & 
ΕΜΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Επίσης είναι φορολογικά ανέλεγκτες οι χρήσεις 2008 & 2011 της απορροφημένης Intefish AE. Η εταιρεία 

αναμένει τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και για τις χρήσεις των 

συγχωνευόμενων εταιρειών   

Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η εταιρία και οι εταιρίες του ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείτε 

στην Ελλάδα, με εξαίρεση την θυγατρική εταιρεία Περσέας, δεν έχουν αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο  αυτό κυρώσεις. 

Τον Ιανουάριο 2013 τέθηκε σε ισχύ ο νέος φορολογικός νόμος N. 4110/18-1-2013, βάσει του οποίου μεταξύ 

των λοιπών αλλαγών που αναφέρονται είναι και η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% για 

τις χρήσεις που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά. Κατά συνέπεια η Εταιρεία και ο Όμιλος υπολόγισαν 

τους φόρους που αναλογούν επί του αποτελέσματος της περιόδου (τρέχων και αναβαλλόμενο) με τον 

ισχύοντα κατά την 30.6.2013 φορολογικό συντελεστή, δηλαδή με 26%. 

20. Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη   

Επί των αποθεμάτων ιχθύων αξίας 15 εκ. ευρώ για την εταιρεία και τον όμιλο έχει γραφεί ενέχυρο για 

εξασφάλιση ισόποσων κοινοπρακτικών δανείων.  

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 ποσού € 7 εκ υπέρ της τράπεζας MILLENNIUM BANK και προσημειώσεις υποθηκών ποσού € 1,5 εκ 

υπέρ της τράπεζας MILLENNIUM BANK και € 1,5 εκ υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για εξασφάλιση 

τραπεζικών δανείων. Επί θυγατρικών εταιριών της εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. (που ενοποιούνται ως όμιλος Περσεύς ΑΕ) έχει εγγραφεί υποθήκη ποσού € 7,5 εκ υπέρ της τράπεζας 
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MILLENNIUM BANK και προσημειώσεις υποθήκης ποσού € 3 εκ υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ και € 7,5 εκ 

υπέρ των Τραπεζών MILLENNIUM BANK και ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατά ποσοστό 50 % για την κάθε μία, για 

εξασφάλιση τραπεζικών Δανείων..  

21. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υπάρχουν  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και αποφάσεις 

δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 

ή λειτουργία τους. 

22. Δεσμεύσεις Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Αναλύονται ως εξής: 

30/06/2013 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2012
Εγγυήσεις
Εγγυήσεις σε τρίτους εκ μέρους των θυγατρικών 0 0 0
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 218.185 218.185 218.185 218.185
Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εκτέλεσης όρων συμβάσεων 288.290 288.290 285.590 285.590
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού των θυγατρικών 6.588.675 8.588.675 6.588.675 8.588.675
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων 20.120 20.120 0
Εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 205.635 203.990 202.993 201.348
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 1.286.497 612.041 867.698 0
Άλλες εγγυήσεις 427.737 497.737 0
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 1.810.084 1.750.084 1.810.000 1.750.000
Σύνολο εγγυήσεων 10.845.223 12.179.122 9.973.142 11.043.799

Eγγυήσεις διακοπεισών δραστηριοτήτων
30/06/2013 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2012

Εμπράγματα βάρη
Υποθήκες 31.174.495 28.084.495 174.495 84.495
Ενεχυριασμένος ιχθυοπληθυσμός 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Σύνολο εμπράγματων βαρών 46.174.495 43.084.495 15.174.495 15.084.495

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000

 
 

23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  

Υπογράφηκε στις 19.07.2013 η σύμβαση αμοιβαίας κατανόησης (MOU) μεταξύ της Εταιρείας και των 

πιστωτριών τραπεζών όπου, προβλέπει την οικονομική ενίσχυση της εταιρείας και νέα βραχυπρόθεσμη 

χρηματοδότηση ποσού 10 εκ. ευρώ, τον έλεγχο και την πιστοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου 

αναδιοργάνωσης όλων των δανειακών υποχρεώσεων από ειδικευμένος συμβούλους. Το νέο σχέδιο 

αναδιοργάνωσης του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού θα κατατεθεί στις τράπεζες και θα συζητηθεί εντός 

του 2013.  

Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την 

εύρεση της καλύτερης λύσης για την εταιρεία, τους μετόχους και τους πιστωτές της.  

Παράλληλα έχουμε ξεκινήσει τις ενέργειες και διαδικασίες  που απαιτούνται για ομαλή και έγκαιρη 

ολοκλήρωση της συγχώνευσης της εταιρείας με την εισηγμένη εταιρεία του κλάδου ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες 

ΑΕ.  

Ολοκληρώθηκε στις 29.08.2013 η πώληση των μετοχών της τούρκικης εταιρείας  AEGEAN SU ÜRÜNLERI 

ÜRETIM SANAYI VE TICARET A.Ş (ΑEGEAN AS) με τίμημα 90 χιλ ευρώ. Η απόφαση της πώλησης κρίθηκε 

επιβεβλημένη λόγω της αρνητικής μεταβολής της περιουσιακής θέσης της τουρκικής εταιρείας, και της 
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κρίσιμης περιόδου για την χρηματοοικονομική αναδιάρθωση των δανειακών αναγκών της μητρικής που είναι 

σε εξέλιξη.  

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν τις οικονομική θέση της Εταιρίας και του 

Ομίλου.   

 

 

Αθήνα 29 Αυγούστου 2013 

 

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 13870 
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Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 


