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ΑΑ..  ∆∆ηηλλώώσσεειιςς  ΕΕκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  

 

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

σήµερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: 

Βασίλειος Κ. Στεφανής – Πρόεδρος ∆.Σ. 

Ιωάννης Κ. Στεφανής  – Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ιωάννης Π. Ανδριανόπουλος   – Μέλος ∆.Σ.-Γενικός ∆ιευθυντής 

Ευάγγελος Ν. Πίπας  – Μέλος ∆.Σ.- Οικονοµικός ∆ιευθυντής                 

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

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

παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:                                                     

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

την χρήση 01.01.2008 31.12.2008 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

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

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

εκλαµβανοµένων ως σύνολο,  

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

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

συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.  

Αθήνα 27 Μαρτίου 2009 

Οι ∆ηλούντες – Βεβαιούντες 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Το Μέλος του ∆.Σ. & 
Γενικός ∆ιευθυντής 

Το Μέλος του ∆.Σ. & 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

Βασίλειος Στεφανής Ιωάννης Στεφανής Ιωάννης Ανδριανόπουλος Ευάγγελος Πίπας 

Α∆Τ ΑΕ 019038 Α∆Τ ΑΒ 296541 Α∆Τ ΑΒ 521401 Α∆Τ ΑΕ 138709 
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ΒΒ..  ΈΈκκθθεεσσηη  εελλέέγγχχοουυ  ααννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 

Α.Ε.Γ.Ε», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις 

καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 

Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή 

κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 

σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο  οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά 

και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση 

του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, 

λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς 

και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 

γνώµης µας. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 

κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την 

χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα  συµπεράσµατα του ελέγχου µας εφιστούµε την προσοχή σας στο 

εξής: 

Στο λογαριασµό  «Απαιτήσεις από πελάτες» του Οµίλου περιλαµβάνεται απαίτηση ποσού 4,9 εκατ. ευρώ από πελάτη 

θυγατρικής εταιρείας που έχει υπαχθεί στην διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου  99 του Ν. 3588\2007. Μέχρι  την 

ηµεροµηνία  σύνταξης της παρούσας  έκθεσης, δεν έχει ολοκληρωθεί  επίτευξη συµφωνίας µε τους πιστωτές και έτσι 

δεν καθίσταται δυνατό να προσδιοριστεί  από εµάς το ποσό για το οποίο θα απαιτηθεί η διενέργεια σχετικής 

πρόβλεψης σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως.  

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της   Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου   µε 

τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα   43α,  107 και 37 του 

Κ.Ν.2190/1920.        

Αθήνα,    28  Μαρτίου   2009 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠ. ΚΕΡΑΤΣΗΣ 

Α.Μ  Σ.Ο.ΕΛ  10871 

ΣΟΛ α.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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ΓΓ..ΈΈκκθθεεσσηη  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ      
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Κύριοι Μέτοχοι, 

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

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

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

υποβάλλουµε για την κλειόµενη χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008 την ετήσια έκθεση του διοικητικού 

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

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

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

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

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

διάρκεια της κλειόµενης εταιρικής χρήσης (01/01/2008 – 31/12/2008), σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα 

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

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

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

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας, παρόλο που συνεχίζει την ανοδική του πορεία ως προς την κατάκτηση της πρώτης 

θέσης σε εξαγωγές του τοµέα πρωτογενούς παραγωγής, από το τέλη 2007 και όλο το 2008 είχε σε εξέλιξη µία κρίση 

υπερπαραγωγής και κακής διάθεσης του προιόντος τσιπούρας. Η κρίση του κλάδου ήταν πολύ έντονη εξελίχθηκε 

πολύ γρήγορα µε άµεσες συνέπειες στις οικονοµικές καταστάσεις και οικονοµική διαχείριση των εταιρειών 

ιχθυοκαλλιέργειας. Η κρίση που εντοπίζεται κύρια στην µεγάλη παραγωγή-προσφορά του είδους Τσιπούρας, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία, µε αποτέλεσµα την δραµατική πτώση της τιµής πώλησης. Υπήρξε σηµαντική 

µερίδα παραγωγών µε µεγάλη παραγωγή-πώληση τσιπούρας, µε αποτέλεσµα από το δεύτερο εξάµηνο του 2008 να 

αρχίζουν να παρατηρούνται φαινόµενα εκποίησης αποθεµάτων σε χαµηλές τιµές για την κάλυψη διαχειριστικών 

αναγκών. Με την διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση επιδεινώθηκε ακόµα περισσότερο η ταµειακή και διαχειριστική 

κατάσταση πολλών παραγωγών µε αρνητικές συνέπειες για όλους. Η αρνητική αυτή κλαδική αλλά και διεθνή 

κατάσταση επηρέασε άµεσα τον Όµιλο Σελόντα όσον αφορά την µείωση των οικονοµικών µεγεθών για το 2008.  

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

τετραετία 2005-2008: 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31∆εκεµβρίου 2008                                                                                                                             8 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 %∆ 31/12/2008 %∆

Κύκλος Εργασιών 36.614.846,66 51.231.573,14 60.179.828,31 17% 62.968.882,31 5%
EBITDA 11.791.606,58 9.889.479,89 10.947.524,83 11% 9.475.953,67 -13%
Κέρδη προ Φόρων 9.655.116,96 6.057.760,16 7.436.855,23 23% 1.437.353,39 -81%
Κέρδη µετά φόρους & δικαιώµατα 7.265.680,63 4.916.141,20 5.271.482,79 7% 387.781,97 -93%
Σύνολο Ενεργητικού 114.534.659,81 128.803.457,51 172.419.403,83 34% 188.999.604,59 10%
Σύνολο Υποχρεώσεων 52.170.675,80 63.059.773,03 103.082.684,38 63% 120.153.550,99 17%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 62.363.984,01 65.743.684,48 69.336.719,45 5% 68.846.053,60 -1%

31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 %∆ 31/12/2008 %∆

Κύκλος Εργασιών 44.265.366,64 67.454.350,24 84.584.290,17 25% 120.303.171,67 42%
EBITDA 7.778.107,03 13.672.403,45 19.106.014,24 40% 21.873.228,39 14%
Κέρδη προ Φόρων 5.517.705,75 8.472.756,99 6.447.069,84 -24% 2.761.262,57 -57%
Κέρδη µετά φόρους & δικαιώµατα 4.636.750,61 6.710.912,50 2.546.107,73 -62% 1.264.665,20 -50%
Σύνολο Ενεργητικού 144.145.586,00 193.372.139,89 318.093.957,13 64% 400.317.712,57 26%
Σύνολο Υποχρεώσεων 75.661.788,01 116.412.894,60 222.598.391,66 91% 295.387.938,76 33%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 68.483.797,99 76.959.245,29 95.495.565,47 24% 104.929.773,81 10%

31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008

Περιθώριο EBTIDA % 17,57% 20,27% 22,59% 18,18%

Καθαρό Περιθώριο (ΕΑΤΑΜ) % 10,47% 9,95% 3,01% 1,05%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 16,11% 7,62% 13,50% 1,81%

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,10 1,51 2,33 2,82

Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια 0,52 0,60 0,70 0,74

Γενική Ρευστότητα 2,25 1,75 1,81 1,90

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µεταξύ των δύο χρήσεων, γιατί στην τρέχουσα 

περίοδο ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά µε ολική ενοποίηση οι εταιρείες ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕΒΕ, ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΕ, ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ 

ΑΕ, INTERNATIONAL AQUA TECH Ltd ενώ από την εταιρεία FJORD MARINE TURKEY στην χρήση του 2007 

περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της περιόδου 03/10/2007 έως 31/12/2007.  

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

στην ενοποίηση του 2008 και το ποσοστό συµµετοχής των ποσών αυτών στα ποσά του Οµίλου παρουσιάζονται στον 

κάτωθι πίνακα: 

Ποσά σε χιλ. ευρώ ΠΕΡΣΕΥΣ ΙΑΤ Ltd FJORD  TUR ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό συµµετοχής στα µεγέθη οµίλου

Κύκλος Εργασιών 25.344,65 2.400,61 6.052,93 0,00 0,00 33.798,19

21,07% 2,00% 5,03% 0,00% 0,00% 28,10%

Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών 2.390,32 346,09 823,20 875,36 -86,03 4.348,94

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (ΕΒITDA) 10,93% 1,58% 3,76% 4,00% -0,39% 19,88%

Κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων 30,03 154,72 124,32 497,34 -235,17 571,24

µειοψηφίας (EATAM) 2,37% 12,23% 9,83% 39,33% -18,60% 45,16%  

Κύκλος Εργασιών 
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Ο κύκλος εργασιών το 2008 σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθε στα € 120,33 εκ. έναντι € 84,58 εκ. σηµειώνοντας 

αύξηση κατά 42,23% σε σχέση µε το 2007. Η µεταβολή προέρχεται  κατά 28%, ποσό 33.798 εκ. ευρώ στην 

ενοποίηση για πρώτη φορά των εταιρειών Εχινάδες ΑΕ, Κούµαρος ΑΕ και µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης 

Περσεύς ΑΕ, International Aqua Tech Ltd, και της Fjord Marin Turkey (µερικώς) που δεν ενοποιήθηκε στη αντίστοιχη 

προηγούµενη χρήσης περίοδο, ενώ είχαµε αύξηση σε ποσοστό  16% στις πωλήσεις των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας 

το 2008 σε σχέση µε το 2007. Ο κύκλος εργασιών της µητρικής εταιρείας µειώθηκε κατά 1,35% και ανήλθε στα € 

40,66 εκ έναντι € 41,21 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Η µεταβολή προέρχεται από την µειωµένη τιµή 

πώλησης του είδους τσιπούρας στην χρήση 2008 και στην αναβολή πώλησης έτοιµων αποθεµάτων τσιπούρας λόγω 

των χαµηλών τιµών 

Από το σύνολο των πωλήσεων τα 80,633 εκ ευρώ ποσοστό 67% αφορούν πωλήσεις βιολογικών προϊόντων (ιχθύων 

και γόνου) που παράγονται στις µονάδες του Οµίλου, τα 25,322 εκ. ευρώ ποσοστό 21% από πωλήσεις ιχθυοτροφών, 

και τα 14,348 εκ. ευρώ ποσοστό 11,9% πωλήσεις γόνου και ιχθύων από τρίτους παραγωγούς και  πωλήσεις λοιπών 

αποθεµάτων καθώς και υπηρεσίες. 

Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων  

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2008 διαµορφώθηκαν στα € 21,873 εκ 

ποσοστό 18,18% επί του κύκλου εργασιών έναντι € 19,106 εκ το 2007 ποσοστό 22,59% επί του κύκλου εργασιών. 

Εάν αφαιρέσουµε το EBITDA των εταιρειών που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά ποσό € 4,349 εκ. έχουµε µία µείωση 

του EBITDA ποσοστό 4% σε σχέση µε το 2007. Η µεταβολή προέρχεται  αφενός από την µείωση των πωλήσεων και 

αφετέρου από την χαµηλή τιµή πώλησης της τσιπούρας στην χρήση του 2008. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και 

αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας µειώθηκαν κατά 13,44% και διαµορφώθηκαν στα € 9,48 εκ έναντι € 10,95 εκ 

την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Η µεταβολή προέρχεται βασικά από τις χαµηλές τιµές πώλησης της τσιπούρας 

στην τρέχουσα χρήση µε συνέπεια την µείωση και των πωλήσεων και της µείωσης των περιθωρίων κέρδους.  

Κέρδη προ Φόρων  

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων του οµίλου µειώθηκαν το 2008 κατά 57,17% και διαµορφώθηκαν στα € 2,761 εκ. 

έναντι € 6,447 εκ. το 2007. Η µεταβολή προέρχεται από την κρίση τιµών πώλησης της τσιπούρας και άρα την µείωση 

των λειτουργικών κερδών, και τα αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του οµίλου. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, για 

τις εταιρείες όπου είχαµε κοινές στην ενοποίηση του 2007 και 2008, ήταν αυξηµένα σε ποσοστό 57% ποσό € 2,46 

εκ. λόγω της αύξησης  του κόστους χρήµατος και των αυξηµένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και κεφάλαια για 

την στήριξη του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, και τα αυξηµένα έξοδα σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών.  

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας µειώθηκαν το 2008 κατά 80,67% και διαµορφώθηκαν στα € 1,437 εκ. έναντι € 

7,437 εκ. το 2007.  Η µείωση, οφείλεται τόσο στην µείωση των ποσοτήτων και τιµών πώλησης των προϊόντων και 

άρα των λειτουργικών κερδών, όσο και στην σηµαντική αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων.  

Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους & ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  
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Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του οµίλου µειώθηκαν το 2008  κατά 50,33% και 

διαµορφώθηκαν στα € 1,264 εκ. έναντι 2,546 εκ. το 2007. Η µείωση της κερδοφορίας του οµίλου οφείλεται στους 

παρακάτω παράγοντες: 

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

και στην µείωση των διαθέσιµων προβλεπόµενων ποσοτήτων. Η µείωση των πωλήσεων σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι το κόστος παρέµεινε στα ίδια επίπεδα είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση των κερδών από την 

πώληση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 

- Στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, αφού αυτά παρουσίασαν σηµαντική αύξηση κατά 144%, και από 4,8 εκ. € το 

2007 ανήλθαν σε 11,8 εκ. € το 2008. Η αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων οφείλεται κατά € 4,378 εκ. 

στις νέες εταιρείες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση και στην αύξηση κατά € 2,46 εκ 

ποσοστό 57% σε σχέση µε το 2007 για τις κοινές εταιρείες στις δύο χρήσεις. Η µεγάλη αύξηση οφείλεται 

στην αύξηση του κόστους των δανείων και στην αύξηση του τραπεζικού δανεισµού του οµίλου , εξαιτίας των 

αυξηµένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης και κεφάλαια για την στήριξη του επενδυτικού πλάνου της 

εταιρείας.  

- Όσον αφορά τον αναβαλλόµενο φόρο αυτός είχε θετική επίδραση στα αποτελέσµατα της περιόδου κύρια 

από τις θυγατρικές εταιρείας. 

Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους της εταιρίας παρουσίασαν µείωση  το 2008 κατά 92,64% και 

διαµορφώθηκαν στα € 0,388 εκ. έναντι 5,271 εκ. το 2007. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην µείωση των τιµών 

πώλησης της τσιπούρας και άρα των πωλήσεων, και αναβολή της πώλησης ετοίµων αποθεµάτων µε διατήρηση ή 

και αύξηση των εξόδων. Άρα είχαµε µία µείωση των περιθωρίων κέρδους και κύρια λόγω της αύξησης των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων συνέπεια της αύξησης του δανεισµού και της αύξησης του κόστους χρήµατος στο 

2008. 

∆άνεια και Ταµειακά  ∆ιαθέσιµα 

Ο συνολικός µακροπρόθεσµος δανεισµός του οµίλου ανέρχεται στα € 105,55 εκ ενώ οι βραχυπρόθεσµες δανειακές 

υποχρεώσεις του οµίλου ανέρχονται σε € 84,811 εκ. Ο συνολικός µακροπρόθεσµος δανεισµός της εταιρείας 

ανέρχεται στα € 42,48 εκ ενώ οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στα € 38,23 εκ. 

Η  αύξηση  του συνολικού  δανεισµού του Οµίλου οφείλεται: 

- Στην µείωση των πωλήσεων λόγω των χαµηλών τιµών πώλησης σε όλο την περίοδο του 2008, µε 

αποτέλεσµα την υστέρηση των εσόδων και την αύξηση των αποθεµάτων. 

- Στην απόκλιση του προγράµµατος πωλήσεων σε τονάζ του 2008 από αποθέµατα που ήταν και έτοιµα-

διαθέσιµα προς πώληση. Η ανωτέρω υστέρηση των πωλήσεων σε κιλά, αφορά ψάρια που έχουν ήδη 
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ενσωµατώσει πλήρως το κόστος ανάπτυξής, και για το 2008 σηµαίνει υστέρηση των εισροών. Επίσης , λόγω 

των χαµηλών τιµών πώλησης, για το 2008 είχαµε µία υστέρηση των εσόδων και εισροών από την διαφορά 

τιµής πώλησης των ψαριών του 2008 σε σχέση µε την πρόβλεψη στην τιµή πώλησης. 

- Στην χρονική υστέρηση είσπραξης απαιτήσεων από πωλήσεις γόνου εξαιτίας της κρίσης του κλάδου, 

απαιτήσεις οι οποίες συµψηφίζονται σε ορισµένες περιπτώσεις µε ηµιτελή αποθέµατα των παραγωγών. 

-  Στην ανάγκη για αγορές πρώτων υλών, επενδύσεις και δαπάνες για την διατήρηση του stock το οποίο δεν 

πουλήθηκε λόγω χαµηλών τιµών, ενσωµάτωση νέου stock από απαιτήσεις µας από πελάτες. Τα ανωτέρω 

έτοιµα αποθέµατα όλων των περιπτώσεων που είναι στις εγκαταστάσεις µας ή σε εγκαταστάσεις τρίτων 

έχουν ήδη το 2008 κόστος διατήρησης (τροφές, δαπάνες παραγωγής και επενδύσεις). 

- Τέλος στην αύξηση των δανείων της θυγατρικής Περσεύς ΑΕΒΕ η οποία έχει αυξηµένες ανάγκες σε κεφάλαια 

κίνησης συνέπεια των προβληµάτων που παρουσιάζουν οι πελάτες ιχθυοπαραγωγοί. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα του οµίλου ανέρχονται σε € 9,37 εκ ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας ανέρχονται σε € 

2,54 εκ. 

ΜΕΡΙΣΜΑ 

Το µέρισµα για την οικονοµική χρήση 2007 ανήλθε στα € 0,03 ανά µετοχή συνολικού ποσού € 878.447,82 και 

εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 27/06/2008. Για την οικονοµική χρήση του 2008 η 

εταιρεία δεν θα διανείµει µέρισµα. 

Παράγοντες ∆ηµιουργίας Αξίας  

Ο Όµιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις µέσα από την ανάλυση των τριών βασικών επιχειρηµατικών τοµέων, οι οποίοι, 

µε βάση το ∆.Λ.Π. 14, είναι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας (παραγωγού-πώληση γόνου και ιχθύων), ο κλάδος της 

παραγωγής ιχθυοτροφών , και ο κλάδος της εµπορίας ιχθύων και λοιπών αποθεµάτων και υπηρεσιών. 

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

κύκλος εργασιών αποτέλεσε για το  2008 το 67% του κύκλου εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 75% 

των λειτουργικών κερδών . 

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

της Περσεύς ΑΕΒΕ, για το 2008 συµµετείχε κατά 21% στις συνολικές πωλήσεις  και κατά  20% στα λειτουργικά 

κέρδη. 

Τέλος ο κλάδος της εµπορίας ιχθύων και των λοιπών πωλήσεων συµµετείχε κατά 12% στις συνολικές πωλήσεις του 

Οµίλου και κατά 5% στα λειτουργικά κέρδη.   
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Παραθέτουµε κατωτέρω τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης του 2008 σε ενοποιηµένη βάση και κατά 

κλάδο δραστηριότητας: 

01.01.2008 - 31.12.2008

Παραγωγή 
Βιολογικών 
στοιχείων

Πωλήσεις 
εµπορευµάτων 
& Υπηρεσιών

Πωλήσεις 
Ιχθυοτροφών

Μη κατανεµόµενα 
στοιχεία Σύνολα

Πωλήσεις ανά τοµέα 88.011.114,79 48.057.887,65 46.808.248,09 0,00 182.877.250,53
Μείον διεταιρικές πωλήσεις -7.378.325,71 -33.709.965,34 -21.485.787,81 0,00 -62.574.078,86
Πωλήσεις σε τρίτους 80.632.789,08 14.347.922,31 25.322.460,28 0,00 120.303.171,67
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία 33.795.005,20 0,00 0,00 0,00 33.795.005,20
Κέρδη Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των 
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/12/2008 114.427.794,28 114.427.794,28
Μικτό κέρδος µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 8.270.733,65 6.525.073,80 0,00 14.795.807,45
Λειτουργικά έξοδα -100.136.631,84 -7.201.787,59 -3.286.824,29 0,00 -110.625.243,72
Λειτουργικά έσοδα 2.120.857,52 39.814,67 1.114.198,19 0,00 3.274.870,38
Λειτουργικά κέρδη EBITDA 16.412.019,96 1.108.760,73 4.352.447,70 0,00 21.873.228,39
Αποσβέσεις -5.207.556,86 -292.100,42 -956.819,41 0,00 -6.456.476,69
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -8.025.831,77 -224.803,58 -3.507.410,38 -1.552.462,25 -13.310.507,98
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 207.652,44 193.580,59 253.785,82 0,00 655.018,85
Κέρδη προ φόρων EBT 3.386.283,77 785.437,32 142.003,73 -1.552.462,25 2.761.262,57
Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 -302.863,30 -302.863,30
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 -996.777,44 -996.777,44
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 0,00 -181.196,40 -181.196,40
Καθαρό κέρδος µετά φόρων 3.386.283,77 785.437,32 142.003,73 -3.033.299,39 1.280.425,43

ΟΜΙΛΟΣ 2008

 

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Σηµαντικά Γεγονότα κατά την διάρκεια της Χρήσης 2008 

Ο Όµιλος Σελόντα µε στόχο την εδραίωσή του ως ένας από τους σηµαντικότερους παραγωγούς µεσογειακής 

ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη και στο 2008 µε την κρίση του κλάδου σε εξέλιξη και την διεθνή χρηµατοπιστωτική 

κρίση να επεκτείνεται πραγµατοποίησε τα εξής: 

• Ο όµιλος προέβη στις 29/2/2008 σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Fjord Marin Turkey µε 

ποσό 14 εκ. ευρώ. Στην αύξηση αυτή συµµετείχαν και οι Σαουδάραβες συνεργάτες µας µε τις εταιρείες Jazan 

και Tabuk, µε συνέπεια την µείωση του ποσοστού συµµετοχής µας στο 38,5%. Όµως η συνεργασία µε τους 

Σαουδάραβες και η  πλήρης ανάληψη του παραγωγικού και διοικητικού management της Fjord Marin Turkey, 

έχει στόχο την αύξηση της παραγωγικής δράσης στην Τουρκία. Η κάλυψη του ποσοστού της συµµετοχής 

µας στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ποσού κατά 4 εκ. ευρώ, έγινε µε καταβολή µετρητών 1 εκ. ευρώ 

και εισφορά της θυγατρικής µας στην Τουρκία Elektrosan, όπου η Σελόντα αγόρασε από την Interfish µόνο 

για την εισφέρει στην κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

• Συνέχισε µε επιτυχία την διαφήµιση και την πώληση του επώνυµου προϊόντος ιχθύων.  Για πρώτη φορά 

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

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

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

- Με την υπογραφή της θάλασσας». 

• Κατά την διάρκεια της χρήσης 2008 η Interfish Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. προχώρησε σε απορρόφηση των 

Εταιριών Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου Α.Ε, Υδατοκαλλιέργειες Κορωνίς Α.Ε και Ιχθυοτροφία Στεφάνου Α.Ε µε 

ηµεροµηνία απορρόφησης την 29/02/2008 και ηµεροµηνία µετασχηµατισµού την 31/03/2007. 
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• Ο Όµιλος εκµεταλλεύεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις στρατηγικής σηµασίας επενδυτικές κινήσεις µε 

την συµµετοχή στην Περσεύς και την Αστραία για την βελτίωση των παραγωγικών µεγεθών και την 

βελτίωση του κόστους. Η παραγωγικές εταιρείες του Οµίλου Σελόντα στην ιχθυοκαλλιέργεια, είναι σε συνεχή 

επαφή και συνεργασία µε τους τεχνικούς συµβούλους  των εργοστασίων ιχθυοτροφών, για την βελτίωση 

των τρόπων διατροφής των ιχθύων καθώς και προτάσεων για βελτιώσεις στις ιχθυοτροφές σε θέµατα 

ποιότητας και κόστους.   

• Είναι σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος της JAZAN DEVELOPMENT COMPANY 

στην Σαουδική Αραβία στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών ύψους περίπου 100 εκ. δολάρια, µε τα στελέχη του 

Οµίλου να έχουν ήδη αναλάβει στην Σαουδική Αραβία το management του project αυτού. Ήδη λειτουργούν 

οι θαλάσσιες µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και ξεκινάνε οι διαδικασίες για την κατασκευή του σύγχρονου 

ιχθυογεννητικού σταθµού.    

• Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Περσεύς ΑΕΒΕ µέσα στο 2008 ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση των 

δανειακών υποχρεώσεών της µε καλύτερους όρους µε στόχο την βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων 

και την εξυπηρέτηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Τα δάνεια ήταν έντοκο οµολογιακό 25 εκ. ευρώ, 

κοινοπρακτικό 13 εκ. ευρώ µε διοργανωτές της Έκδοσης την Millennium Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ 

Συντονιστής ∆ιοργανωτής και Πληρεξούσιος καταβολών είναι η Millennium Bank. 

• Έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το εργοστάσιο συσκευασίας, µεταποίησης, και τυποποίησης των νωπών 

ιχθύων που κατασκεύασε η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Fish Fillet AE στην περιοχή της Νέας Επιδαύρου 

µε στόχο και την εµπορική ανάπτυξη προιόντων προστιθέµενης αξίας (φιλέτα, επεξεργασµένα κλπ).  

• H εταιρεία κατά την περίοδο αναφοράς 1.1.2008 -31.12.2008 και λόγω των οικονοµικών συγκυριών προέβη 

σε αποµείωση της αξίας συµµετοχής της στην θυγατρική εταιρεία στην Ουαλία Bluewater Flathfish Farm Ltd, 

κατά το ποσό των € 1.650.000, µε αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της. Η αποµείωση της αξίας 

κρίθηκε απαραίτητη από την διοίκηση της εταιρείας και οι βασικές παραδοχές ήταν, η µη δυνατότητα 

ανακτησιµότητας του ποσού της συµµετοχής εξαιτίας του ιστορικού των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, οι 

ζηµιογόνες χρήσεις της εταιρείας καθώς και οι εκτιµήσεις της διοίκησης για αρνητικές µελλοντικές ταµιακές 

ροές. 

 

Σηµαντικά Γεγονότα µετά την λήξη της Χρήσης 2008. 

Η χρηµατοπιστωτική κρίση σε συνδυασµό µε την κρίση του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας οδήγησε εταιρείες του 

κλάδου στην υπαγωγή τους στο άρθρο 99 του Ν.2588/2007, µε αποτέλεσµα να γίνονται συνεχείς και σύνθετες 

ενέργειες από τον Όµιλο για την αντιµετώπιση των επιµέρους προβληµάτων.  

Στον Όµιλο και στον λογαριασµό «Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό € 4,9 εκ, 

απαίτηση της θυγατρικής Περσεύς ΑΒΕΕ από την εταιρεία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕΒΕ. H εταιρεία Ελληνικές 

Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ µε την από 3.2.2009 ανακοίνωσή της ενηµέρωσε ότι στις 28.01.2009 εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 

98 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας) σύµφωνα µε την οποία έγινε 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31∆εκεµβρίου 2008                                                                                                                             14 

δεκτή η αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 και 

διατάχθηκε το άνοιγµα της διαδικασίας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό αυτής και το Ν.3588/2007. Η 

∆ιοίκηση της θυγατρικής του Οµίλου, βασιζόµενη στο γεγονός ότι η διαδικασία για την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ 

της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ και των πιστωτών της είναι σε εξέλιξη, αναµένει την έκβασή της και 

προτίθεται να προχωρήσει στο σχηµατισµό ανάλογης πρόβλεψης όταν τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της θα 

είναι ικανά για τον προσδιορισµό της. 

 Επίσης ο Όµιλος Σελόντα , στα πλαίσια των ειδικών ενεργειών του για την έξοδο από την κρίση, θα προβεί σε 

συγκράτηση της παραγωγής γόνου και άρα της νέας παραγωγής ιχθύων, αφού έχει ήδη µεταφέρει αποθέµατα από 

την παραγωγή προηγούµενων χρόνων. Με την κίνηση αυτή ο Όµιλος θα καλύψει πλήρως τους πελάτες στην ζήτηση 

που έχει προγραµµατίσει για το 2009 και θα κάνει σηµαντική µείωση εξόδων διαχείρισης της παραγωγής.  

Επενδύσεις – Ανάπτυξη  

Ο Όµιλος Σελόντα πραγµατοποίησε κατά την χρήση 2008 νέες επενδύσεις 7,766 εκατ..  Οι εν λόγω επενδύσεις 

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

την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού. Για την εταιρεία οι επενδύσεις κατά την χρήση του 2008 

ήταν ποσό € 1,579 εκ.  

Η κρίση στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στην πραγµατική οικονοµία πλέον στην Ευρώπη, επιβάλει στο να 

δηµιουργηθούν νέα δεδοµένα στην αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου  στην Ευρωπαϊκή αγορά της µεσογειακής 

ιχθυοκαλλιέργειας. Η συνεχής προσπάθεια για ορθολογικότερη διαχείριση στην παραγωγή και η ανάπτυξη του 

εµπορικού δικτύου µε την διείσδυση σε νέες αγορές , είναι εργαλεία για την αύξηση των οικονοµικών µεγεθών και 

αποτελεσµάτων του Οµίλου.  

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

υπάρχει στις τιµές των προιόντων τσιπούρας , και θα οδηγηθεί σε συγκέντρωση των εταιρειών και άρα του 

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

 

Γ. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους συµπεριλαµβανοµένων 

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

και κινδύνων ρευστότητας. Η ∆ιοίκηση 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 δανειοληπτικές δραστηριότητές του. 
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Τα χρηµατοοικονοµικά προιόντα που χρησιµοποιεί ο ΟΜΙΛΟΣ αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

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

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

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

επιτοκίων των µακροπρόθεσµων δανείων.  

Κίνδυνος ρευστότητας 

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

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

παρακολούθησης των χρεών των µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των 

πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. 

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

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

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

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

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

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

Κίνδυνος επιτοκίου 

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

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

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

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

µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Την 31η ∆εκεµβρίου 2008, ο όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς 

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

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

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

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά 

ποσοστά. 

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

µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –0,5% (2008: +1% ή -0,5%).  

Ευαισθησία Αποτελέσµατος Χρήσης & 

Ιδίων Κεφαλαίων  Όµιλος Εταιρεία 

Αύξηση επιτοκίων σε εύρος από +1% έως -0,5% 951.812,43 412.909,21 
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Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

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

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

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

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

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

τον όποιο µικρό κίνδυνο.  

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. ∆εδοµένης της 

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

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

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

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

και ο Όµιλος έχουν εφαρµόσει διαδικασίες αξιολόγησης µε κριτήρια που ελαχιστοποιούν το κίνδυνο. Στο κονδύλι 

«Πελάτες» της θυγατρικής του Οµίλου εταιρεία Περσεύς ΑΒΕΕ περιλαµβάνεται ποσό € 4,9 εκ περίπου που αφορά σε 

απαιτήσεις από την πώληση ιχθυοτροφών προς την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, η οποία έχει 

υπαχθεί  στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 και διατάχθηκε το άνοιγµα της διαδικασίας 

κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό αυτής και το Ν.3588/2007. Η ∆ιοίκηση της θυγατρικής του Οµίλου, 

βασιζόµενη στο γεγονός ότι η διαδικασία για την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΑΒΕΕ και των πιστωτών της είναι σε εξέλιξη, αναµένει την έκβασή της και προτίθεται να προχωρήσει στο σχηµατισµό 

ανάλογης πρόβλεψης όταν τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της θα είναι ικανά για τον προσδιορισµό της. H 

έκθεση του οµίλου  όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 

 

Κατηγορίες Χρηµατοοικονικών Κινδύνων 31/12/2008 31/12/2007
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 64.657.319,91 45.160.155,21
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 346.415,00 1.483.630,40

65.003.734,91 46.643.785,61

ΟΜΙΛΟΣ
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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 

αναγνωρισµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

Κίνδυνος τιµής πρώτων υλών 

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

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

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

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

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

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

προϊόντος, του ψαριού.. 

Κίνδυνος Αγοράς – Εξάρτηση από Προµηθευτές 

Κλάδος Ιχθυοκαλλιέργειας  

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

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

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

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

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

Κλάδος Ιχθυοτροφών  

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

Οι βασικοί προµηθευτές πρώτων υλών για την παραγωγή ιχθυοτροφών είναι ξένοι οίκοι, κύρια από την Νότια 

Αµερική 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. 

∆. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2009 

Οι προοπτικές του ΟΜΙΛΟΥ για το 2009 επηρεάζονται έντονα, από την εξέλιξη της κρίσης του κλάδου της 

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

που υπάρχουν στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  
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Και το 2009 η κρίση του κλάδου θα είναι σε εξέλιξη, µε φθίνουσα πορεία όµως και µε σηµάδια ανάκαµψης από το 

τέλος του 2009. Τα επιπλέον, σε σχέση µε την ζήτηση, αποθέµατα ιχθύων κύρια της τσιπούρας που είναι διαθέσιµα 

από τους παραγωγούς της Ευρώπης θα αρχίσουν να εξαντλούνται. Οι προβληµατικοί παραγωγοί και λόγω της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης µέσα στο 2009 θα κάνουν συνεργασίες ή θα πουληθούν σε πιο υγιείς και έτσι µεγάλες 

προς διάθεση ποσότητες θα διακινούνται πιο αξιόπιστα και µε καλύτερες τιµές. Η συνεχιζόµενη πτώση, για το 2008, 

της τιµής πώλησης της τσιπούρας σταµάτησε και είχαµε µια σταθεροποίηση της τιµής πώλησης από τα τέλη του 

2008 και άρα πιστεύουµε ότι, παρά τις δυσκολίες των παραγωγών και την µεγάλη αποθεµατοποίηση των εταιρειών 

ιχθυοκαλλιέργειας κύρια των µεγάλων, θα αρχίσει σταδιακά η χαµηλή τιµή πώλησης να ανακάµπτει . 

Ταυτόχρονα: α)η µείωση των τοποθετήσεων γόνου για το 2009 και άρα παραγωγής ιχθύων που γίνεται στην Ελλάδα 

,Τουρκία, και Ισπανία εξαιτίας των υπαρχόντων µεγάλων  αποθεµάτων ιχθύων, β) το κλείσιµο πολλών µικρών 

παραγωγών κύρια στην Τουρκία για λόγους τεχνικούς και διαχειριστικούς γ)η συγκέντρωση παραγωγών που γίνεται 

στην Ισπανία και δ)η συγκέντρωση εταιρειών-παραγωγών που άρχισε και θα συνεχίσει έντονα και στην Ελλάδα, θα 

φέρει σε ισορροπία τις διαθέσιµες προς πώληση ποσότητες σε σχέση µε την ζήτηση της αγοράς από τον επόµενο 

χρόνο 2010, αφού η παραγωγική διαδικασία διαρκεί  περίπου 18-20 µήνες. Επίσης λόγω της χαµηλής τιµής διάθεσης 

του προϊόντος τσιπούρας πιστεύουµε ότι θα αυξηθεί η ζήτηση στην Ευρωπαϊκή αγορά .  

Το 2009 λοιπόν είναι µία πολύ κρίσιµη για την πορεία του κλάδου χρονιά µε πολλές ανακατατάξεις και αλλαγές τόσο 

σε παραγωγικό όσο και εταιρικό επίπεδο και άρα και για τον Όµιλο Σελόντα που θα παίξει σίγουρα πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην όλη προσπάθεια. Η αλλαγή στην διατροφική συνήθεια των καταναλωτών σε όλο τον κόσµο, µε την 

αύξηση της ζήτησης τροφίµων µε λευκές πρωτεΐνες και κύρια των ψαριών, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την 

µεγάλη ανάπτυξη στον Όµιλο Σελόντα,  που σταθερά οδηγεί τις εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα , αλλά και στον 

εξωτερικό στον κλάδο της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.  

Επίσης λόγω της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η οποία επεκτείνεται και στην πραγµατική οικονοµία, ο Όµιλος 

κάνει ήδη από το 2008  επίµονη προσπάθεια καιπροχωράει σε πρακτικές και ενέργειες µείωσης όλων των εξόδων σε 

επίπεδα έως και 20%, µε ταυτόχρονη αυστηρή παρακολούθηση της διαχείρισης των αποθεµάτων και της 

παραγωγικής διαδικασίας για την µείωση του κόστους παραγωγής  και της ανάγκης σε κεφάλαια κίνησης.  Επίσης θα 

γίνουν έντονες προσπάθειες προκειµένου να εισπράττονται οι απαιτήσεις από την πελατεία µας και να µειωθεί από 

τώρα και στο εξής ο µέσος όρος πίστωσης προς αυτούς. 

Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

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

2008, έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όµιλος δεν συµµετείχε σε καµία συναλλαγή 

ασυνήθους φύσης και δεν αποσκοπεί να συµµετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο µέλλον.  
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Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της 

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

διαχειριστική χρήση 2008 και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31-12-2008. 

 

Θυγατρικές Εταιρείες Οµίλου ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΕΛΟΝΤΑ AE 0,00 0,00 0,00
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ 600,00 0,00 714,00 0,00
ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 600,00 0,00 714,00 0,00
SELONDA INTERNATIONAL LTD 0,00 0,00 0,00 0,00
BLUEWATER FLATH FISH LTD-BFF 0,00 0,00 0,00 0,00
ELECTROSAN DENIZ 0,00 0,00 0,00 3.387,20
INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 12.171.151,72 16.566.315,21 0,00 253.153,73
FISH FILLET ΑΕ 11.306,42 965.197,27 130.609,16 0,00
AKOYANET AE 1.200,00 0,00 1.428,00 0,00
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ ΑΕ 600,00 0,00 714,00 0,00
SELONDA UK 100.965,00 46.087,20 83.860,00 46.593,17
AEGEAN TURKEY 812,86 3.875.355,80 0,00 0,00
FJORD MARIN TURKEY 200.613,90 4.054,00 57.848,31 262.441,80
ΠΕΡΣΕΑΣ ABEE 18.403,00 13.589.964,13 0,00 0,00
ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 190.198,88 390.555,13 1.246.237,38 0,00
ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 363.359,54 1.899.096,04 171.967,39 0,00
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD 0,00 0,00 0,00 25.228,07
AQUAVEST AE 1.200,00 0,00 1.428,00 0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 2.604.264,13 7.750.894,56

13.061.011,32 37.336.624,78 4.299.784,37 8.341.698,53

Συγγενείς - Συνδεδεµένες Εταιρείες Οµίλου ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BLUE FIN TUNA HELLAS AE 55.890,19 0,00 0,00 0,00
ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ 106.062,90 2.630.044,96 8.473,80 0,00
EUROFISH GB 1.891.279,24 0,00 381.860,68 0,00
ΑΚΟΥΑΝΕΤ ΑΕ- ΚΑΙΚΙ ΕΠΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 357.209,40 2.410.002,18 310.250,81 0,00
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ-ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 338.354,01 0,00 369.559,16 0,00
ΑΕΛΛΗ ΑΤΕΕ 600,00 181.710,85 0,00 0,00
ΤΕΝΩΝ ΑΤΕ 600,00 69.232,00 714,00 0,00
ΜΕΛΗ ∆Σ 0,00 862.733,33 0,00 0,00

2.749.995,74 6.153.723,32 1.070.858,45 0,00

Σύνολα 15.811.007,06 43.490.348,10 5.370.642,82 8.341.698,53  

 

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

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

31/12/2008 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών στις 31/12/2008 

έχουν ως εξής: 
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31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Έσοδα
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 13.061.011 13.224.842
Συγγενείς 2.256.049 4.285.068 2.054.432 3.950.261
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 3.246.076 1.947.979 695.563 1.345.762
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 5.502.125 6.233.047 15.811.007 18.520.865

Έξοδα
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 37.336.625 9.296.560
Συγγενείς 5.513.375 6.819.087 2.880.988 11.514.096
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 1.449.518 1.514.209 862.733 1.246.133
Κοινοπραξίες 4.607.377 1.657.807 2.410.002 1.094.306
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 11.570.270 9.991.103 43.490.348 23.151.095

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Απαιτήσεις
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 5.865.467 3.653.602
Συγγενείς 398.254 3.207.043 391.048 1.265.823
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 3.299.573 1.510.395 679.810 76.319
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 3.697.828 4.717.438 6.936.325 4.995.744

Υποχρεώσεις
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 8.450.860 1.450.196
Συγγενείς 605.516 1.721.895 332.302 1.348.740
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 111.497 201.945 0 108.464
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 717.013 1.923.840 8.783.162 2.907.400

Συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη & µέλη διοίκησης
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 0 0
Συγγενείς 0 0 0 0
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 1.449.518 1.514.209 862.733 1.246.133
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 1.449.518 1.514.209 862.733 1.246.133

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη & µέλη διοίκησης
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 0 0
Συγγενείς 0 0 0 0
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 8.669 8.669 8.669 8.669
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 8.669 8.669 8.669 8.669

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

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

συνδεδεµένες αφορούν πωλήσεις γόνου ιχθύων και ενοίκια κτιριακών εγκαταστάσεων. 

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

του Οµίλου ήταν για την διαχειριστική χρήση 2008 1.449.518 € έναντι 1.514.209 της προηγούµενης χρήσης.  
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ΣΤ. Πληροφορίες της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν3556/2007    

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

( Σύµφωνα µε τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007) 

I. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  

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

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

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

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

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

(Κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης»).  

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

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

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

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

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

προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:  

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

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

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

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

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

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

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

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

ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση.  

• το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί 

στη µετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση,  

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

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

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.  

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

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

καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.  

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

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

II.  Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας  

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

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

Αθηνών.  

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

Ν.3556/2007 

Την 31.12.2008 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου 

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

του Κωνσταντίνου 6,11%. 

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου  

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

V. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου  

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

της.  

VI. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας  

∆εν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρίας ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 

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

µετοχές της.  

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

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

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

στον Κ.Ν. 2190/1920.  
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VIII. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών  

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

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

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

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

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

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

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

δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.  

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

αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης  

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

της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.  

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

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να 

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

τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 

 

Αθήνα 27 Μαρτίου 2009 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Βασίλειος Κ. Στεφανής 
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∆∆..  ΕΕττήήσσιιεεςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  

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

Α.Ε.Γ.Ε.» στις 27/03/2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

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

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

δηµοσιοποιήσεώς τους. 

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

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

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

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

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή  Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς .  
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11..  ΣΣττοοιιχχεείίαα    ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ  ττηηςς  3311  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22000088      

   

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01/2008 - 31/12/2008
(ποσά σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώµατα Πάγια 8.7 71.429.428,82 60.308.757,65 16.478.680,40 17.247.989,65
Επενδύσεις σε ακίνητα 8.8 16.100.409,54 15.764.490,41 0,00 0,00
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 8.10 3.977.618,45 3.606.563,29 24.707,95 19.282,67
Υπεραξία επιχειρήσεων 8.10 6.968.553,67 6.349.946,52 380.000,00 380.000,00
Επενδύσεις σε Θυγατρικές 8.11 0,00 0,00 44.268.734,92 34.115.312,24
Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες 8.11 5.516.762,20 11.674.624,72 3.592.869,26 9.353.096,55
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες Προς Πώληση 8.12 1.739.193,40 615.474,83 36.096,85 36.096,85
Άλλες απαιτήσεις 8.13 2.162.784,52 148.190,59 101.017,17 124.165,59
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8.14 1.609.790,98 1.119.220,65 364.773,97 210.296,77
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 8.15 42.721.457,03 30.728.040,02 29.703.842,98 14.559.184,00

152.225.998,61 130.315.308,68 94.950.723,50 76.045.424,32

Κυκλοφορούν ενεργητικό  
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 8.15 137.436.967,58 105.034.493,01 56.888.540,25 48.610.493,70
Αποθέµατα 8.16 8.210.313,86 3.624.876,17 1.463.832,87 1.570.429,41
Απαιτήσεις από Εµπορικές ∆ραστηριότητες 8.17 61.404.726,63 45.160.155,21 20.462.966,36 26.688.773,48
Λοιπές Απαιτήσεις 8.18.1 25.517.944,28 16.087.891,75 8.731.750,91 7.906.828,34
Προκαταβολές 8.18.2 4.765.823,52 3.455.743,03 3.502.533,05 2.880.951,97
Επενδύσεις κατεχόµενες για Εµπορικούς Σκοπούς 8.19 1.383.765,44 663.820,95 459.004,60 517.320,10
∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων 8.20 9.372.172,65 13.751.668,33 2.540.253,05 8.199.182,51

248.091.713,96 187.778.648,45 94.048.881,09 96.373.979,51

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 400.317.712,57 318.093.957,13 188.999.604,59 172.419.403,83

Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.21.1 29.281.594,00 29.281.594,00 29.281.594,00 29.281.594,00
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 8.21.2 17.674.827,79 17.674.827,79 17.674.827,79 17.674.827,79
∆ιαφορές  αναπροσαρµογής 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποθεµατικά 8.21.2 10.705.794,30 10.484.643,40 11.574.428,16 11.497.568,24
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -2.136.357,79 -311.480,07 0,00 0,00
Αδιανέµητα κέρδη 8.21.2 12.932.496,88 13.412.127,67 10.315.203,65 10.882.729,42
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους 
της Μητρικής 68.458.355,18 70.541.712,79 68.846.053,60 69.336.719,45
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 8.21.2 36.471.418,63 24.953.852,68 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 104.929.773,81 95.495.565,47 68.846.053,60 69.336.719,45

Μη Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
∆άνεια Τραπεζών 8.22 105.551.271,74 76.098.745,84 42.483.368,62 44.600.000,00
Άλλες Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8.23.1 11.012.986,58 2.762.668,18 11.220,72 44.993,52
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.14 15.845.775,15 12.386.732,22 7.691.916,70 6.237.064,07
Παροχές σε Εργαζοµένους 8.23.2 985.667,19 860.311,01 362.955,40 316.827,93
Έσοδα εποµένων χρήσεων/Επιχορηγήσεις 8.23.3 9.221.064,87 10.013.291,87 604.307,28 595.726,49
Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00

142.616.765,53 102.121.749,12 51.153.768,72 51.794.612,01
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικοί και άλλοι Πιστωτές 8.24 59.679.917,50 71.134.336,56 25.642.312,99 27.886.074,42
∆άνεια 8.22 82.347.594,08 42.502.818,92 38.234.851,54 17.489.767,39
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 8.25 1.908.913,46 1.930.389,78 471.490,28 987.937,93
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8.26 6.371.127,99 4.296.893,85 2.787.507,46 4.312.089,20
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την 
Επόµενη Χρήση 8.27 2.463.620,00 612.203,43 1.863.620,00 612.203,43

152.771.173,03 120.476.642,54 68.999.782,27 51.288.072,37

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 400.317.712,37 318.093.957,13 188.999.604,59 172.419.403,83

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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22..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  κκααττάάσστταασσηηςς  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ππεερριιόόδδοουυ    

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007
Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2007 -135.786.297,24 -88.329.826,22 -63.169.677,70 -52.128.999,29
Αποκτώµενα Αποθέµατα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις -1.262.224,15 -20.228.435,62 0,00 -1.331.662,36
Αγορές Κατά την ∆ιάρκεια της Χρήση -9.331.733,29 -9.257.982,33 -8.631.669,30 -2.224.277,32
Πωλήσεις Κατά την ∆ιάρκεια της Χρήσης 8.28 80.632.789,08 64.253.613,46 40.655.737,25 41.211.627,00
Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2008 8.15 180.175.259,88 136.163.410,21 86.592.383,23 63.169.677,70
Κέρδη Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των 
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/12/2008 114.427.794,28 82.600.779,50 55.446.773,48 48.696.365,73
Πωλήσεις Εµπορευµάτων & Λοιπού Υλικού 8.28 12.836.825,56 18.702.207,88 21.863.350,30 18.841.251,31
Πωλήσεις Ιχθυοτροφών 8.28 25.322.460,28 0,00 0,00 0,00
Πωλήσεις Υπηρεσιών 8.28 1.511.096,75 1.628.468,83 449.794,76 126.950,00
Κόστος πωληθέντων εµπορ/των & λοιπών αποθεµάτων -24.874.575,14 -16.712.090,89 -20.073.667,66 -16.994.439,86
Κόστος Αναλώσεων παραγωγής -59.044.309,30 -36.209.034,59 -22.417.830,81 -18.062.818,77
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού -22.869.008,51 -15.550.996,90 -10.251.215,49 -9.898.486,72
Αµοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -16.786.169,07 -9.513.283,00 -9.512.491,33 -7.014.011,29
Λοιπά Έξοδα 8.30 -11.925.756,84 -7.401.035,49 -6.565.116,61 -5.353.366,49
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 8.29 -11.758.045,73 -4.803.920,66 -4.189.699,18 -2.498.204,44
Κέρδη (Ζηµιές) από Συνδεδεµένες Εταιρίες 0,00 -81.380,90 100.000,00 332.570,03
Κέρδη/ζηµιές αποτίµησης στην Εύλογη αξία 
Χρηµατοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων -252.850,71 55.295,77 -29.502,69 55.295,77
Αποσβέσεις -6.456.476,69 -3.828.617,45 -2.011.222,13 -1.841.009,54
Λοιπά Έσοδα 8.30 3.274.870,38 1.560.998,90 536.357,03 606.080,92
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 8.29 655.018,85 541.114,08 207.652,44 124.567,68
Αποτελέσµατα Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων -1.299.611,54 -4.541.435,24 -2.115.828,72 316.110,90
Αποτέλεσµα χρήσης πρό φόρων 2.761.262,57 6.447.069,84 1.437.353,39 7.436.855,23
Φόροι χρήσης 8.35 -1.480.837,14 -2.879.609,22 -1.049.571,42 -2.165.372,44
Καθαρά αποτελέσµα κέρδη µετά φόρων 6. 1.280.425,43 3.567.460,62 387.781,97 5.271.482,79

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 1.264.665,20 3.013.539,25 387.781,97 5.271.482,79
Μετόχους Μειοψηφίας 15.760,23 553.921,37
Κέρδη µετά από φόρους ανα µετοχή - βασικά (σε €) 8.36 0,04 0,10 0,01 0,18

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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33..  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννηη  κκααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  

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

Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά Υπέρ 
το άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Συναλλαγµατικές 
διαφορές

Αδιανέµητα 
Κέρδη

Σύνολο
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα 01.01.2007 Οµίλου 29.281.594,00 17.173.614,00 11.412.472,36 0,00 7.729.712,62 65.597.392,98 11.361.852,31 76.959.245,29
Προσαρµογή ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας -414.944,65 -414.944,65 414.944,65 0,00
Υπόλοιπα 01.01.2007 Οµίλου (Αναδιατυπωµένα) 29.281.594,00 17.173.614,00 11.412.472,36 0,00 7.314.767,97 65.182.448,33 11.776.796,96 76.959.245,29
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2007   
∆ιόρθωση λογαριασµού 0,00 501.213,79 -26.068,79 0,00 -475.145,00 0,00 0,00 0,00
Μερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.678.447,82 -1.678.447,82 0,00 -1.678.447,82
∆ιάνοµη αποθεµατικών 0,00 0,00 111.164,67 0,00 -111.164,67 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά Αποθεµατικών σε Αδιανέµητα Κέρδη -1.012.924,84 1.012.924,84 0,00 0,00
Απόκτηση θυγατρικών-συγχώνευση εταιρειών-µεταβολές ποσοστών 0,00 0,00 0,00 0,00 4.803.084,62 4.803.084,62 12.988.784,86 17.791.869,48
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Θυγατρικών Εξωτερικού -311.480,07 2.546.107,73 2.234.627,66 -365.650,51 1.868.977,15
Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.921,37 553.921,37
Συνολικό κέρδος (ζηµία) χρήσης 0,00 501.213,79 -927.828,96 -311.480,07 6.097.359,70 5.359.264,46 13.177.055,72 18.536.320,18
Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης την 31.12.2007 29.281.594,00 17.674.827,79 10.484.643,40 -311.480,07 13.412.127,67 70.541.712,79 24.953.852,68 95.495.565,47

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2008   
Μερίσµατα 0,00 0,00 -878.447,82 -878.447,82 0,00 -878.447,82
∆ιάνοµη αποθεµατικών 76.859,92 0,00 -76.859,92 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά Αποθεµατικών Θυγατρικών Εταιριών 788.988,25 0,00 -788.988,25 0,00 0,00 0,00
Αναγνώριση µεταβολών Συγγενών Εταιριών απ'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια -150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 -150.000,00
Απόκτηση θυγατρικών - Μεταβολές Ποσοστών Θυγατρικών Εταιριών -316.057,90 0,00 0,00 -316.057,90 12.866.229,83 12.550.171,93
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Θυγατρικών Εξωτερικού 0,00 -1.824.877,72 0,00 -1.824.877,72 -1.364.424,11 -3.189.301,83
Αποθεµατικό Εύλογης Αξίας -178.639,37 0,00 0,00 -178.639,37 0,00 -178.639,37
Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 1.264.665,20 1.264.665,20 15.760,23 1.280.425,43
Συνολικό κέρδος (ζηµία) χρήσης 0,00 0,00 221.150,90 -1.824.877,72 -479.630,79 -2.083.357,61 11.517.565,95 9.434.208,34
Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης την 31.12.2008 29.281.594,00 17.674.827,79 10.705.794,30 -2.136.357,79 12.932.496,88 68.458.355,18 36.471.418,63 104.929.773,81

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
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44..  ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ΜΜηηττρριικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά Υπέρ το 

άρτιο
Λοιπά 

αποθεµατικά
Αδιανέµητα 

Κέρδη
Σύνολο 

Καθαρής Θέσης

Υπόλοιπα καθαρής θέσης 01.01.2007 29.281.594,00 17.674.827,79 11.412.472,36 7.374.790,33 65.743.684,48
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2007    
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 -26.068,79 26.068,79 0,00
Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 0,00 5.271.482,79 5.271.482,79
Μερίσµατα & αµοιβές ∆.Σ. 0,00 0,00 0,00 -1.678.447,82 -1.678.447,82
Σχηµατισµός αποθεµατικών 0,00 0,00 111.164,67 -111.164,67 0,00
Αποθεµατικά  και ζηµίες από απορρόφηση εταιρειών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη διανεµηθέντα στο Προσωπικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Συνολικό κέρδος (ζηµία) χρήσης 0,00 0,00 85.095,88 3.507.939,09 3.593.034,97

Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης την 31.12.2007 29.281.594,00 17.674.827,79 11.497.568,24 10.882.729,42 69.336.719,45
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2008    
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτέλεσµα περιόδου 0,00 0,00 0,00 387.781,97 387.781,97
Μερίσµατα & αµοιβές ∆.Σ. 0,00 0,00 0,00 -878.447,82 -878.447,82
Σχηµατισµός αποθεµατικών 0,00 0,00 76.859,92 -76.859,92 0,00
Αποθεµατικά  και ζηµίες από απορρόφηση εταιρειών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη διανεµηθέντα στο Προσωπικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Συνολικό κέρδος (ζηµία) χρήσης 0,00 0,00 76.859,92 -567.525,77 -490.665,85

Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης την 31.12.2008 29.281.594,00 17.674.827,79 11.574.428,16 10.315.203,65 68.846.053,60

ΕΤΑΙΡΙΑ
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55..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  κκααττάάσστταασσηηςς  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

(ποσά σε €)

Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1 - 31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1 - 31/12/2008 1/1-31/12/2007
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 2.761.262,57 6.447.069,84 1.437.353,39 7.436.855,23
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 6.456.476,89 3.622.617,45 2.011.222,13 1.807.399,84

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 338.314,97 0,00 130.659,06 0,00
Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές -1.824.877,72 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -1.980.537,55 6.436.018,65 -149.336,94 -259.743,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.758.045,73 4.754.196,89 4.189.699,18 2.498.204,44

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -48.981.329,27 -57.866.384,54 -23.316.108,99 -11.740.064,27
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -29.489.869,37 -28.664.444,64 4.647.973,69 -10.142.800,80
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.433.055,90 44.335.255,60 -2.817.583,53 11.609.826,80
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -11.758.045,73 -4.754.196,89 -4.189.699,18 -2.498.204,44
Καταβεβληµένοι φόροι -1.480.837,14 -3.343.105,77 -1.049.571,42 -2.165.372,44
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -71.768.340,72 -29.032.973,41 -19.105.392,61 -3.453.898,67
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 4.415.536,80 -6.868.186,38 -4.393.195,39 -17.188.498,75
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -8.043.015,75 -14.822.960,91 -1.428.691,22 -3.386.758,90
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 91.035,53 40.851,06 59.275,80 40.851,06
Τόκοι εισπραχθέντες 655.018,85 541.114,08 207.652,44 112.380,23
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 3.529,20 0,00 3.529,20
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -2.881.424,57 -21.105.652,95 -5.554.958,37 -20.418.497,16
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 119.269.575,40 76.710.949,27 21.996.500,72 46.063.057,15
Εξοφλήσεις δανείων -48.120.857,97 -24.835.534,18 -2.116.631,38 -17.529.288,70
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) 0,00 0,00 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -878.447,82 -1.678.447,82 -878.447,82 -1.678.447,82
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 70.270.269,61 50.196.967,27 19.001.421,52 26.855.320,63
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -4.379.495,68 58.340,91 -5.658.929,46 2.982.924,80
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 13.751.668,33 13.693.327,42 8.199.182,51 5.216.257,71
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 9.372.172,65 13.751.668,33 2.540.253,05 8.199.182,51

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
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66..  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααττάά  ττοοµµέέαα  

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

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

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

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

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 ο Όµιλος διαχωρίζεται στους κατωτέρω επιχειρηµατικούς τοµείς: 

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

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

(3) Τοµέας Παραγωγής πώλησης ιχθυοτροφών 

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου 2008 αναλύονται ως 

εξής: 

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

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

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

της αντίστοιχης περιόδου. 

Η ανάλυση των ετήσιων αποτελεσµάτων του Οµίλου χρήσης 2008 και 2007 κατά τοµέα δραστηριότητας είναι: 

 

01.01.2008 - 31.12.2008

Παραγωγή 
Βιολογικών 
στοιχείων

Πωλήσεις 
εµπορευµάτων 
& Υπηρεσιών

Πωλήσεις 
Ιχθυοτροφών

Μη κατανεµόµενα 
στοιχεία Σύνολα

Πωλήσεις ανά τοµέα 88.011.114,79 48.057.887,65 46.808.248,09 0,00 182.877.250,53
Μείον διεταιρικές πωλήσεις -7.378.325,71 -33.709.965,34 -21.485.787,81 0,00 -62.574.078,86
Πωλήσεις σε τρίτους 80.632.789,08 14.347.922,31 25.322.460,28 0,00 120.303.171,67
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία 33.795.005,20 0,00 0,00 0,00 33.795.005,20
Κέρδη Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των 
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/12/2008 114.427.794,28 114.427.794,28
Μικτό κέρδος µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 8.270.733,65 6.525.073,80 0,00 14.795.807,45
Λειτουργικά έξοδα -100.136.631,84 -7.201.787,59 -3.286.824,29 0,00 -110.625.243,72
Λειτουργικά έσοδα 2.120.857,52 39.814,67 1.114.198,19 0,00 3.274.870,38
Λειτουργικά κέρδη EBITDA 16.412.019,96 1.108.760,73 4.352.447,70 0,00 21.873.228,39
Αποσβέσεις -5.207.556,86 -292.100,42 -956.819,41 0,00 -6.456.476,69
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -8.025.831,77 -224.803,58 -3.507.410,38 -1.552.462,25 -13.310.507,98
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 207.652,44 193.580,59 253.785,82 0,00 655.018,85
Κέρδη προ φόρων EBT 3.386.283,77 785.437,32 142.003,73 -1.552.462,25 2.761.262,57
Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 -302.863,30 -302.863,30
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 -996.777,44 -996.777,44
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 0,00 -181.196,40 -181.196,40
Καθαρό κέρδος µετά φόρων 3.386.283,77 785.437,32 142.003,73 -3.033.299,39 1.280.425,43

ΟΜΙΛΟΣ 2008
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01.01.2007 - 31.12.2007

Παραγωγή 
Βιολογικών 
στοιχείων

Εµπόριο ψαριών Παροχή Υπηρεσιών
Μη κατανεµόµενα 

στοιχεία
Σύνολα

Πωλήσεις ανά τοµέα 67.778.059 39.444.995 1.917.479 109.140.533
Μείον διεταιρικές πωλήσεις 24.267.233 289.010 24.556.243
Πωλήσεις σε τρίτους 67.778.059 15.177.763 1.628.469 84.584.290
Κέρδη από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 82.600.780 82.600.780
Μικτό κέρδος 2.492.767 1.125.819 3.618.586
Λειτουργικά έξοδα -67.475.255 -864.288 -333.817 -68.673.360
Λειτουργικά έσοδα 1.560.009 1.560.009
Λειτουργικά κέρδη 16.685.533 1.628.479 792.002 19.106.014
Αποσβέσεις -3.715.954 -76.437 -36.226 -3.828.617
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -4.803.921 -4.803.921
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 541.114 541.114
Κέρδη (Ζηµιές) από Συνδεδεµένες Εταιρίες & αποτίµηση εύλογης αξίας -26.085 -26.085
Αποτελέσµατα Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων -4.541.435 -4.541.435
Κέρδη προ φόρων 8.811.792 1.552.042 755.776 6.447.070
Φόρος εισοδήµατος -531.768 -531.768
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος -2.347.841 -2.347.841
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -467.432 -467.432
Καθαρό κέρδος 8.811.792 1.552.042 755.776 -3.343.106 3.100.029

ΟΜΙΛΟΣ 2007

 

 

Τα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µεταξύ των δύο χρήσεων, γιατί στην τρέχουσα 

περίοδο ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά µε ολική ενοποίηση οι εταιρείες ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕΒΕ, ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΕ, ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ 

ΑΕ, INTERNATIONAL AQUA TECH Ltd ενώ από τηνωεταιρεία FJORD MARINE TURKEY στην χρήση του 2007 

περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της περιόδου 03/10/2007 έως 31/12/2007.  

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

στην ενοποίηση του 2008 και το ποσοστό συµµετοχής των ποσών αυτών στα ποσά του Οµίλου παρουσιάζονται στον 

κάτωθι πίνακα: 

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ ΠΕΡΣΕΥΣ ΙΑΤ Ltd FJORD  TUR ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό συµµετοχής στα µεγέθη οµίλου

Κύκλος Εργασιών 25.344,65 2.400,61 6.052,93 0,00 0,00 33.798,19

21,07% 2,00% 5,03% 0,00% 0,00% 28,10%

Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών 2.390,32 346,09 823,20 875,36 -86,03 4.348,94

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (ΕΒITDA) 10,93% 1,58% 3,76% 4,00% -0,39% 19,88%

Κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων 30,03 154,72 124,32 497,34 -235,17 571,24

µειοψηφίας (EATAM) 2,37% 12,23% 9,83% 39,33% -18,60% 45,16%  

 

Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για την χρήση 2008 και 2007  κατά τοµέα δραστηριότητας αναλύονται ως εξής: 
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Παραγωγή 
Βιολογικών 
στοιχείων

Πωλήσεις 
εµπορευµάτων & 

Υπηρεσιών
Πωλήσεις 

Ιχθυοτροφών

Μη 
κατανεµόµενα 

στοιχεία Σύνολα
Πωλήσεις ανά τοµέα 40.655.737,25 22.313.145,06 0,00 0,00 62.968.882,31
Μείον διεταιρικές πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Πωλήσεις σε τρίτους 40.655.737,25 22.313.145,06 0,00 0,00 62.968.882,31
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία 14.791.036,23 0,00 0,00 0,00 14.791.036,23
Κέρδη Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των 
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/12/2008 55.446.773,48 0,00 0,00 0,00 55.446.773,48
Μικτό κέρδος µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 2.239.477,40 0,00 0,00 2.239.477,40
Λειτουργικά έξοδα -47.833.186,46 -913.467,78 0,00 0,00 -48.746.654,24
Λειτουργικά έσοδα 536.357,03 0,00 0,00 0,00 536.357,03
Λειτουργικά κέρδη 8.149.944,05 1.326.009,62 0,00 0,00 9.475.953,67
Αποσβέσεις -1.917.833,15 -93.388,98 0,00 0,00 -2.011.222,13
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -4.219.201,87 0,00 0,00 -2.115.828,72 -6.335.030,59
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 207.652,44 0,00 0,00 100.000,00 307.652,44
Κέρδη προ φόρων 2.220.561,47 1.232.620,64 0,00 -2.015.828,72 1.437.353,39
Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 -919.318,42 -919.318,42
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 2.220.561,47 1.232.620,64 0,00 -3.065.400,14 387.781,97
Καθαρό κέρδος 2.220.561,47 1.232.620,64 0,00 -3.065.400,14 387.781,97

ΕΤΑΙΡΙΑ 2008

 

01.01.2007 - 31.12.2007

Παραγωγή 
Βιολογικών 
στοιχείων

Πωλήσεις 
εµπορευµάτων 

Παροχή Υπηρεσιών
Μη κατανεµόµενα 

στοιχεία
Σύνολα

Πωλήσεις ανά τοµέα 41.211.627 18.841.251 126.950 60.179.828
Μείον διεταιρικές πωλήσεις 0
Πωλήσεις σε τρίτους 41.211.627 18.841.251 126.950 60.179.828
Κέρδη από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 48.696.366 48.696.366
Μικτό κέρδος 1.804.169 84.308 1.888.477
Λειτουργικά έξοδα -39.554.649 -688.750 -40.243.399
Λειτουργικά έσοδα 606.081 606.081
Λειτουργικά κέρδη 9.747.798 1.115.420 84.308 0 10.947.525
Αποσβέσεις -1.788.703 -52.306 -1.841.010
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -2.498.204 -2.498.204
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 179.863 179.863
Κέρδη (Ζηµιές) από Συνδεδεµένες Εταιρίες & αποτίµηση εύλογης αξίας 332.570 332.570
Αποτελέσµατα Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων 316.111 316.111
Κέρδη προ φόρων 5.640.754 1.010.807 84.308 7.436.855
Φόρος εισοδήµατος -527.833 -527.833
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος -1.170.108 -1.170.108
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -467.432 -467.432
Καθαρό κέρδος 5.640.754 1.010.807 84.308 -2.165.372 5.271.483

ΕΤΑΙΡΙΑ 2007

 

 

∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς 

 

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

Ευρωζώνης και Αµερική, Τουρκία και λοιπές χώρες.  

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

∆εκεµβρίου  2008 και για την χρήση του 2007 αναλύονται ως εξής : 

 

 

 

 

 

Για τον Όµιλο 
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ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 65.731,73 61.510.473,17 137.557,50 8.500,00 61.722.262,40
ΕΛΛΑ∆Α 8.733.707,66 12.334.685,76 21.563.992,78 1.022.182,55 43.654.568,75
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 63.568,60 10.761.447,72 3.620.910,00 480.414,20 14.926.340,52
Σύνολο 8.863.007,99 84.606.606,65 25.322.460,28 1.511.096,75 120.303.171,67

ΟΜΙΛΟΣ 

 

 

01.01.2007 - 31.12.2007 ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 93.300 54.774.216 82.824 54.950.340
ΕΛΛΑ∆Α 8.326.827 10.930.534 5.410.823 24.668.184
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 1.020.453 3.925.913 19.400 4.965.767
Σύνολο 9.440.581 69.630.662 5.513.047 84.584.290

ΟΜΙΛΟΣ 

 

 

Για την Εταιρεία 

01.01.2008 - 31.12.2008 ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 0,00 29.116.542,83 0,00 8.500,00 29.125.042,83
ΕΛΛΑ∆Α 11.407.090,17 13.676.169,54 2.409.982,41 549.361,44 28.042.603,56
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 63.568,60 5.737.587,32 80,00 0,00 5.801.235,92
Σύνολο 11.470.658,77 48.530.299,69 2.410.062,41 557.861,44 62.968.882,31

ΕΤΑΙΡΙΑ

 

01.01.2007 - 31.12.2007 ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 93.300 27.696.325 7.920 27.797.545
ΕΛΛΑ∆Α 10.844.586 12.789.408 3.741.973 27.375.966
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 1.020.453 3.925.913 59.950 5.006.317
Σύνολο 11.958.339 44.411.646 3.809.843 60.179.828

ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2008                        34 

77..  ΓΓεεννιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς    
 

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

ανώνυµης εταιρίας και την επωνυµία  “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

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

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

εταιρία. Η  Εταιρεία έχει έδρα το ∆ήµο 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 27.3.2009. 

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

Ναυάρχου Νικοδήµου 30.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Αργολίδος  στην Κάλυµνο και στην Εύβοια. 

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

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

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

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

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

συνδεδεµένες εταιρείες :  

AQUAVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

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

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

ιχθυοκαλλιεργειών 

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

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

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

δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. 

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

δραστηριότητα της εταιρείας σήµερα είναι η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες του κλάδου ή η ίδρυση κοινοπραξιών, και 
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οι µελέτες για την ανάπτυξη προγραµµάτων έρευνας στην ιχθυοκαλλιέργεια.  

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

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

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

BLUE WATER FLAT FISH LTD (Β.F.F.) µε ποσοστό άµεσης συµµετοχής 72,40% και έµµεσης 7,38%. H εταιρεία  

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

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

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

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

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

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

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

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

διάθεση µεσογειακών ειδών ψαριών καθώς και την παραγωγή γόνου.  

ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. µε ποσοστό άµεσης συµµετοχής 86,22%. 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. 

FJORD MARIN TURKEY µε ποσοστό άµεσης συµµετοχής 38,50%. Η Εταιρία, ιδρύθηκε το 1995 και έχει έδρα το 

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

γόνου.  

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD, µε ποσοστό άµεσης συµµετοχής 59,00%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το  1992, έχει 

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

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

εµπορίας ιχθύων και τροφίµων γενικότερα. 

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

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

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

µε έργο την εκµετάλλευση και διαχείριση µονάδας εκτροφής ιχθύων. 

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

την εκµετάλλευση και διαχείριση µονάδας εκτροφής ιχθύων. 

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

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

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 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 
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εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων.  

ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΕ µε ποσοστό άµεσης συµµετοχής 65,00%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2007 µε δραστηριότητα κύρια την 

παραγωγή-εκτροφή ιχθύων µεσογειακών ειδών σε θαλάσσιες εκτάσεις.  

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

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕ. µε δραστηριότητα κύρια την παραγωγή-εκτροφή ιχθύων µεσογειακών ειδών σε 

θαλάσσιες εκτάσεις.  
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88      ΛΛοογγιισσττιικκέέςς  ΑΑρρχχέέςς    
 

8.1.1 Γενικές Πληροφορίες   

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. είναι η µητρική εταιρεία του Οµίλου. Η έδρα του βρίσκεται στην Ελλάδα. Η διεύθυνση του Οµίλου 

Σελόντα , η οποία είναι και η έδρα της εταιρείας, είναι στην Πλάκα επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήµου 28-30, 10556, 

Αθήνα. Οι µετοχές της εταιρίας  Σελόντα ΑΕ είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 ( σε αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης 

∆εκεµβρίου 2007) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 27/03/2009. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς, τροποποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις δεν επιτρέπονται µετά την έγκρισή τους. 

 

8.1.2 Αντικείµενο ∆ραστηριότητας    

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

1)Σκοπός της εταιρείας είναι:  

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

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

δραστηριότητα που σχετίζεται µε ιχθυοκαλλιέργειες.  

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

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

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

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

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

δ) η αγορά, εκµετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων. 

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

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

και διοίκηση επιχειρήσεων στους  τοµείς  δραστηριότητας της εταιρίας. 

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

 

8.2 Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, της Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή γηπέδων και κτιρίων, χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

διαθέσιµων προς πώληση και χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

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 ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται στη σηµείωση 8.3.4. 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µια σειρά από καινούρια 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΑ) και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), 

τα οποία σε συνδυασµό µε τα µη αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την 

Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η 

οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". Ο όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 

Ιανουαρίου 2005. 

 

8.3 Λογιστικές Αρχές  

8.3.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2008) 

Στην τρέχουσα χρήση ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν προέβησαν σε αλλαγή λογιστικών πολιτικών και δεν υιοθετήθηκαν 

άλλα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες.  
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8.3.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ 

και δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο. 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2008 αλλά δεν έχουν εφαρµογή 

στον Όµιλο. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 11 : ∆.Π.Χ.Α. 2 - Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων 

του Ίδιου Οµίλου 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα 

πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους 

λογιστικούς χειρισµούς. 

Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής 

και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 

Παρόλο που η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 11 επικεντρώνεται σε πληρωµές στο προσωπικό βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους η 

λογική της µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες παρόµοιες συναλλαγές µε προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι 

οντότητες οφείλουν να εφαρµόζουν την παρούσα ∆ιερµηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 

2008,ή µεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Εάν µία οντότητα εφαρµόζει την 

παρούσα διερµηνεία για µία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2008, πρέπει να το γνωστοποιήσει. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12: Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του δηµοσίου 

τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού 

τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της 

υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη 

υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρµόζεται µόνο για συµφωνίες µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στις οποίες ο 

διαχειριστής χρησιµοποιεί την υποδοµή. ∆εν καλύπτει, λοιπόν, συµβάσεις εκχώρησης µεταξύ επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τοµέα. 

Ο Οδηγός Εφαρµογής της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθµιστικές αρχές ή ο έλεγχος της υπηρεσίας δεν 

προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιµολόγησης ή του τρόπου χρήσης της υποδοµής. Γι αυτό 

τον λόγο υποκειµενική κρίση απαιτείται για ορισµένες περιπτώσεις προκειµένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται 

στον σκοπό της ∆ιερµηνείας. 
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Συµφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύµφωνα µε τα υπόλοιπα 

∆.Π.Χ.Α. . Συµφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδοµή είναι πιθανό να οδηγούν σε αναγνώριση των 

περιουσιακών στοιχείων της σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 ή να αποτελούν µίσθωση (σύµφωνα µε την Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 4). 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 12 εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Νωρίτερη 

εφαρµογή της επιτρέπεται. Η αναδροµική εφαρµογή της απαιτείται κατά την µετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε 

αυτή την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδροµική εφαρµογή είναι ανέφικτη. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14: ∆.Λ.Π. 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες 

Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης (οι οποίες 

συνήθως επιβάλλονται από νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισµένων 

παροχών Το θέµα µελέτης της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 σχετίζεται µόνο µε περιορισµένες περιπτώσεις προγραµµάτων 

καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε 

ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Μεταξύ άλλων θεµάτων, ασχολείται ειδικά µε την έννοια «διαθέσιµο» που 

χρησιµοποιείται στο ∆.Λ.Π. 19. Γενικά, η ∆ιερµηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονοµικό όφελος είναι διαθέσιµο εάν η 

επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωµα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισµό 

του προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονοµικά 

οφέλη είναι άµεσα αναγνωρίσιµα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή από το πώς προτίθεται να χρησιµοποιήσει 

το τυχόν πλεόνασµα. Η ∆ιερµηνεία επιπλέον ασχολείται µε τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες 

απαιτήσεις χρηµατοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 εφαρµόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η εφαρµογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης 

περιόδου για την οποία η ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή. 

Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 και στο ∆.Π.Χ.Α. 7 – Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών 

Περιουσιακών Στοιχείων 

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την επαναταξινόµηση από την κατηγορία 

επενδύσεων προς εµπορία σε άλλες κατηγορίες, µη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς 

και την επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση 

στα δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 7 απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές 

καταστάσεις οργανισµών που εφαρµόζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39. 
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8.3.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα  τα οποία δεν έχουν ακόµα 

τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί.  

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

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

και τις οποίες ο όµιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει: 

Συνοπτικά τα οι ανωτέρω διερµηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 

∆.Λ.Π. 23: Κόστος ∆ανεισµού  

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

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

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

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

του παγίου. 

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

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

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

χρήση ή πώληση. 

Το αναθεωρηµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για κόστη δανεισµού σχετιζόµενα µε πάγια περιουσιακά στοιχεία που 

πληρούν τις προϋποθέσεις και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη 

εφαρµογή του επιτρέπεται. 

∆.Λ.Π. 1: Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της καθαρής 

θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους µετόχους µε την ιδιότητά τους ως µέτοχοι (π.χ. µερίσµατα, 

αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). Επιπλέον, η 

βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονοµικών 

καταστάσεων. 

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

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

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 

ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις 

και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 εφαρµόζονται αναδροµικά (∆.Λ.Π. 8.19 
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(β)). Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

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

σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ντου Οµίλου από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και 

διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 

Η επίδραση από την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π. 23 δεν έχει ακόµα προσδιορισθεί. Όπως αναφέρθηκε 

ανωτέρω το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους 

δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Αυτό αναµένεται να 

επηρεάσει την επιµέτρηση των παγίων που είναι εσωτερικώς δηµιουργούµενα στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνας 

και ανάπτυξης του Οµίλου. Η µέχρι τώρα εφαρµοζόµενη πολιτική αφορούσε στην άµεση επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων χρήσης µε το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής 

πολιτικής αναγνώρισης των εξόδων αυτών θα επηρεάσει κατά βάση την χρονική στιγµή της αναγνώρισης του εξόδου 

όπως και τον τρόπο παρουσίασης του εξόδου αυτού (χρηµατοοικονοµικό κόστος έναντι αποσβέσεων). 

Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών  

Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου 

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

τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 2 δε θα 

έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. 

∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων  

Το αναθεωρηµένο πρότυπο εφαρµόζεται για συνενώσεις επιχειρήσεων που συµβαίνουν την 1 Ιουλίου 2009 ή 

µεταγενέστερα και εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία αυτή και έπειτα. Το αναθεωρηµένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές 

στις λογιστικές απαιτήσεις για τις συνενώσεις επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζει να απαιτεί την εφαρµογή της µεθόδου 

αγοράς (Purchase Method) και έχει σηµαντική επίδραση στις συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες θα συµβούν την 1 

Ιουλίου 2009 ή µεταγενέστερα. 

∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για επενδύσεις σε 

θυγατρικές επιχειρήσεις  

Το αναθεωρηµένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν την απώλεια ελέγχου σε µια 

θυγατρική καθώς και αλλαγές που αφορούν το χρηµατοοικονοµικό κόστος στις θυγατρικές. Η διοίκηση εκτιµά ότι το 

αναθεωρηµένο πρότυπο δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και ∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2008                        43 

Τροποποιήσεις στα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο “puttable” 

Με βάση τη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια, ορισµένα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την 

ρευστοποίηση µιας επιχειρηµατικής οντότητας να καταταχθούν ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων 

Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα ανωτέρω µέσα που έχουν 

καταταχθεί ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32 εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 

Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

∆.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίµηση   

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης  

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον 

πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου.  

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/07/2009.  

Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 

Η IASB προχώρησε µέσα στο 2008 στην έκδοση «Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης 2008». Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2009 ή 

µεταγενέστερα. Πρόκειται για Μικρές τροποποιήσεις που έχουν γίνει σε αρκετά Πρότυπα αλλά η ∆ιοίκηση της 

εταιρείας εκτιµά ότι η επίδραση δε θα είναι σηµαντική στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών  

Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες µιας 

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

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

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

µέρος. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων πιστότητας πελατών που µία 

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

εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. Η αναδροµική εφαρµογή της 
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∆ιερµηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρµογή της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 

• Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 ή του ∆.Λ.Π. 18. 

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

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

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

Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

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

άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται 

στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων. Αλλαγές στις λογιστικές πολίτικές θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 8. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού 

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

επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά µε 

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

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

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

εξωτερικού 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που 

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

προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39. Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται µόνο σε 

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

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

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού» 

εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/10/2008. Νωρίτερη εφαρµογή 
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της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των 

Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17. ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

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

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

µερίσµατα. 

Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να αναγνωρίζει 

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

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

µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα. 

Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 «∆ιανοµές µη Ταµειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρµόζεται από τις 

επιχειρήσεις µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της 

∆ιερµηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των 

Οικονοµικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρµόζει το ∆.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ∆.Λ.Π. 27 

(όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το ∆.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα ∆ιερµηνεία). Η 

αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας δεν επιτρέπεται. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 

Η Ε∆∆ΠΧΑ εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 18 

αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει από ένα 

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

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

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

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

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

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

Η Ε∆∆ΠΧΑ αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου, την 

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

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

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

πελάτες.  
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Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µελλοντικά για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009.  

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

8.3.4 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις. 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

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

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

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

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

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

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

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

την χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 

Κρίσεις 

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

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

οικονοµικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται µε:  

Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων  

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

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

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

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

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

αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των 

επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιµες και 

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

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

Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση. 

Αποθέµατα 

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

αξίας. Για την εκτίµηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, η διοίκηση λαµβάνει υπ’ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη 
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η οποία είναι διαθέσιµη τη στιγµή που πραγµατοποιείται η εκτίµηση. Τα αποθέµατα βοηθητικών υλών αποτιµώνται 

στην µέση τιµή κτήσης τους. 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού - Αποθέµατα 

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

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

παραγωγική διαδικασία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι επικρατούσες τιµές 

σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. Αν µία 

επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιµοποιεί την περισσότερο σχετική. Αν µία επιχείρηση 

έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιµοποιήσει την τιµή που υπάρχει στην αγορά που αναµένεται να 

χρησιµοποιηθεί. 

Η εταιρία µετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιµά κατά την ηµεροµηνία 

κάθε µεταγενέστερου ισολογισµού στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα µέχρι την πώλησή τους κόστη. Κέρδος ή 

ζηµία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου και την 

µµεταγενέστερη αποτίµηση του (µείον τις εκτιµώµενες δαπάνες πώλησης και στις δύο περιπτώσεις),καταχωρούνται 

στο αποτέλεσµα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος µπορεί να προκύπτει και κατά την αρχική 

καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε 

υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριµότητας ώστε να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

ενηµερωθούν για το χρόνο των µελλοντικών  ταµιακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την 

εκµετάλλευση των βιολογικών πόρων. 

Ο διαχωρισµός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στον Ισολογισµό, γίνεται µε βάση το µέσο βάρος των 

αποθεµάτων ιχθύων και, κατατάσσονται τα κάτω των 200 γραµµαρίων ψάρια και ο γόνος προς ιδιόχρηση σε 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού, και τα άνω των 200 γραµµαρίων ψάρια και ο γόνος προς 

πώληση, σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν  Ενεργητικού. 
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Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων  

Η κρίση της διοίκησης αναφορικά µε την εκτίµηση για ανακτησιµότητα των απαιτήσεων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο 

για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή µη και την επιµέτρηση τυχόν αποµείωσης της αξίας τους. 

Κατά πόσο µια µίσθωση που συνάπτεται µε έναν εξωτερικό εκµισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή 

χρηµατοδοτική. 

Η αξιολόγηση τέτοιων συµβάσεων δεν εναπόκειται µόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην 

αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαµβάνονται υπόψη 

γεγονότα όπως ο χρόνος της µίσθωσης, η υπολειπόµενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράγοντες. 

Εκτιµήσεις και υποθέσεις   

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές µας καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας από εµάς να σχηµατίζουµε υποθέσεις σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες 

δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Μία 

λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της 

εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά 

ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι 

αβέβαιες. Ο όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος 

και στην εµπειρία, σε συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις 

συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο 

µέλλον 

• Φόροι εισοδήµατος. Η αξιόπιστη επιµέτρηση των φόρων εισοδήµατος βασίζεται σε εκτιµήσεις τόσο του 

τρέχοντος όσο και του αναβαλλόµενου φόρου. Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για 

αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου, βασιζόµενοι σε εκτιµήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται 

επιπλέον φόροι. 

• Επισφαλείς απαιτήσεις. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των στατιστικών 

στοιχείων που διατηρεί η εταιρεία και ο Όµιλος, αναφορικά µε τον κίνδυνο απαιτήσεις να µην ανακτηθούν ή 

σε γεγονότα ειδικών και πολύ αναλυτικών ελέγχων των πελατών µας από τµήµα πιστωτικού ελέγχου. 

• Ενδεχόµενα γεγονότα. Ο Όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη 

πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την 

οικονοµική θέση του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη 
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διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους 

νόµους και τους κανονισµούς. 

• Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων. Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων 

στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η ∆εκεµβρίου 2008 η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές 

αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα 

αναλύονται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα, ωστόσο, 

είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθµιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισµικό και το 

µηχανογραφικό εξοπλισµό. 

8.4 Σύνοψη Λογιστικών Πολιτικών  

8.4.1 Γενικά  

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω ότι χρησιµοποιούνται λογιστικές εκτιµήσεις και 

υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην 

καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι 

πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

8.4.2 Ενοποίηση  

 

(α) Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο όµιλος έχει τη δύναµη να ελέγχει τις χρηµατοοικονοµικές και 

επιχειρηµατικές πολιτικές. Η Σελόντα Α.Ε. θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συµµετέχει µε ποσοστό 

µεγαλύτερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου ή όταν κατέχει ποσοστό λιγότερο του 50% αλλά έχει τον έλεγχο 

της διοίκησης και ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην πολιτική των αγορών-εξόδων και εσόδων των εταιρειών .  

Κατά τον προσδιορισµό του κατά πόσο η Σελόντα Α.Ε. ασκεί έλεγχο στα δικαιώµατα ψήφου µιας άλλης οικονοµικής 

οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία µπορούν να 

εξασκηθούν ή να µετατραπούν. 

Όλες οι θυγατρικές του Οµίλου έχουν ως ηµεροµηνία κλεισίµατος την 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Σελόντα Α.Ε. περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρείας όπως επίσης και των οικονοµικών οντοτήτων οι οποίες ελέγχονται από τον Όµιλο µε πλήρη ενοποίηση.  
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Οι θυγατρικές ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος 

αποκτά τον έλεγχο ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία παύει να υπάρχει ο έλεγχος. 

Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείµενες στην εφαρµογή της µεθόδου της αγοράς. Αυτή 

περιλαµβάνει την αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής, κατά την ηµεροµηνία της 

απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συµπεριληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν την 

απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής 

περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στα αναπροσαρµοσµένα ποσά, τα οποία επίσης χρησιµοποιούνται ως 

βάση για την µετέπειτα επιµέτρηση τους σύµφωνα µε τις λογιστικές πολιτικές του οµίλου. Η υπεραξία 

αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του κόστους κτήσης πάνω από την εύλογη αξία του µεριδίου του οµίλου στα 

αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία του οµίλου της αποκτώµενης θυγατρικής κατά την απόκτησή της. Εάν το κόστος 

απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της αποκτώµενης θυγατρικής, 

η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στο αποτέλεσµα. 

Τα δικαιώµατα µειοψηφίας παρουσιάζουν το µέρος των κερδών ή των ζηµιών και των net assets τα οποία δεν 

ανήκουν στον Όµιλο. Αν οι ζηµιές µιας θυγατρικής που αφορούν σε δικαιώµατα µειοψηφίας υπερβαίνουν τα 

δικαιώµατα µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, το υπερβάλλον ποσό επιµερίζεται στους µετόχους της 

µητρικής εκτός από το ποσό για το οποίο η µειοψηφία έχει µια υποχρέωση και είναι ικανή να καλύψει τις ζηµιές 

αυτές. 

Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων µεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο προκειµένου να είναι 

συνεπείς µε τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όµιλο. 

Ενδοεταιρικοί λογαριασµοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές έσοδα και έξοδα καθώς και µη 

πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές µεταξύ των εταιρειών απαλείφονται.  

Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις : 

Συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι οι οικονοµικές οντότητες στις οποίες ο Όµιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει 

σηµαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώµατα σε κοινοπραξία. Σηµαντική επιρροή είναι η 

εξουσία να συµµετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις οικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές 

της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σηµαντική επιρροή συνήθως υπάρχει όταν η Σελόντα Α.Ε. 

κατέχει ποσοστό µεταξύ 20% µε 50% των δικαιωµάτων ψήφου µέσω κυριότητας µετοχών ή µέσω άλλου είδους 

συµφωνίας. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης 

χρησιµοποιείται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της 

επένδυσης και ελέγχεται για αποµείωση σαν µέρος της επένδυσης.  
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Όλες οι µετέπειτα µεταβολές στο ποσοστό συµµετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης 

αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του οµίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα κέρδη ή τις 

ζηµιές οι οποίες δηµιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση καταχωρούνται στο λογαριασµό “ Αποτελέσµατα 

Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων” στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης της Σελόντα Α.Ε. και συνεπώς 

επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσµατα του οµίλου. Κατά την ενοποίηση µεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας 

αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια της συγγενούς επιχείρησης και σχετίζονται µε αποτέλεσµα, για παράδειγµα που 

προκύπτουν από τη λογιστική αντιµετώπιση των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων της συγγενούς επιχείρησης, 

αναγνωρίζονται στα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια του οµίλου. Οποιεσδήποτε µεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται µε αποτέλεσµα, όπως για παράδειγµα η διανοµή µερισµάτων ή άλλες 

συναλλαγές µε τους µετόχους της συγγενούς επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της 

συµµετοχής. Καµιά επίδραση στο καθαρό αποτέλεσµα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των 

συναλλαγών. Παρόλα αυτά, όταν το µερίδιο ζηµιών του οµίλου σε µια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη 

λογιστική αξία της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων και οποιοδήποτε άλλων µη εξασφαλισµένων απαιτήσεων, ο 

όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί µε δεσµεύσεις ή έχει προβεί σε 

πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς επιχείρησης. 

Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µεταβλήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο προκειµένου να 

διασφαλιστεί συνέπεια µε τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον όµιλο. 

Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Σελόντα Α.Ε. παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το 

λειτουργικό νόµισµα και της µητρικής εταιρείας. 

Κάθε εταιρεία του Οµίλου καθορίζει το λειτουργικό της νόµισµα και τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις αυτής. Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που ενοποιούνται, οι 

συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα κάθε µεµονωµένης οντότητας χρησιµοποιώντας 

τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν στις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν 

στις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές οι οποίες προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές 

και από τη µετατροπή των υπολοίπων λογαριασµών µε συναλλαγµατικές ισοτιµίες τέλους χρήσης αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα στο κονδύλι “λοιπά έσοδα” ή “λοιπά έξοδα”, αντίστοιχα εκτός από το σκέλος του κέρδους ή της ζηµίας 

του αντισταθµιστικού µέσου που τεκµηριώνεται ως αποτελεσµατική αντιστάθµιση και αναγνωρίζεται απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια µέσω της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

Οι µεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα που κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς 

πώληση διακρίνονται σε µεταβολές από συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µεταβολή του 

αποσβεσµένου κόστους του χρεογράφου και σε λοιπές µεταβολές της λογιστικής αξίας των χρεογράφων. ∆ιαφορές 
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από τη µετατροπή που σχετίζονται µε µεταβολές στο αποσβεσµένο κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, και 

άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. 

∆ιαφορές από τη µετατροπή µη νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων 

καταχωρούνται ως µέρος των κερδών ή ζηµιών εύλογης αξίας. ∆ιαφορές από τη µετατροπή µη νοµισµατικών 

στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων όπως περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως µέρος των κερδών ή ζηµιών από την εύλογη αξία. ∆ιαφορές από τη µετατροπή 

µη νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων όπως περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατατάσσονται 

ως διαθέσιµα προς πώληση περιλαµβάνονται στο αποθεµατικό ιδίων κεφαλαίων που αφορά τα διαθέσιµα προς 

πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, όλες οι ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις των θυγατρικών και οι από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες, οι οποίες αρχικά παρουσιάζονται 

σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του οµίλου, έχουν µετατραπεί σε ευρώ.  

Περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις έχουν µετατραπεί σε ευρώ µε τις ισοτιµίες κλεισίµατος που υπάρχουν κατά 

την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

Έσοδα και δαπάνες έχουν µετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης του οµίλου µε τις µέσες ισοτιµίες κατά την περίοδο 

αναφοράς, εκτός κι αν υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις στις ισοτιµίες οπότε τα έσοδα και οι δαπάνες 

µετατρέπονται µε την ισοτιµία κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών.  

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία έχουν µεταφερθεί στο αποθεµατικό µετατροπής 

ισολογισµού στα ίδια κεφάλαια. 

Η υπεραξία και οι προσαρµογές στην εύλογη αξία οι οποίες προκύπτουν κατά την απόκτηση µιας οικονοµικής 

οντότητας στο εξωτερικό θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οικονοµικής οντότητας στο 

εξωτερικό και µετατράπηκαν σε ευρώ µε την ισοτιµία κλεισίµατος.  

Κατά την ενοποίηση, συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τη µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε 

εκµεταλλεύσεις του εξωτερικό, καθώς και από δάνεια και άλλα νοµισµατικά µέσα τα οποία έχουν καθορισθεί 

αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, απευθείας στα ίδια κεφάλαια µέσω της 

κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

Όταν µια εκµετάλλευση στο εξωτερικό έχει µερικώς διατεθεί ή πωληθεί, οι συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες είχαν 

καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο της διάθεσης ή πώλησης ως 

µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς από την πώληση.  

 

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

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

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

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

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν 

κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών (spot exchange rate).  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή 

των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα εκτός των περιπτώσεων που αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές 

που προκύπτουν από την αποτίµηση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που χρησιµοποιούνται ως µέσα 

αντιστάθµισης ταµειακών ροών.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 

Ενσώµατα πάγια 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους ή στο  κόστος 

µειωµένο τις συσσωρεµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις των παγίων.  Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες 

τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 

πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όµιλο και το κόστος τους µπορεί 

να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν 

πραγµατοποιούνται καθώς επίσης και το κόστος των καθηµερινών συντηρήσεων. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την 

σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτίρια 20 - 40 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισµός   5- 12 έτη 

Αυτοκίνητα   3 – 5 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός   3 - 5 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ισολογισµό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 

καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
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Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό 

διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.  Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την 

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.  

∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγµατοποιούνται.   

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της 

καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού 

αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας 

Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας 

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από την 

αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα 

αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση 

ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία 

επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης 

και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2008                        55 

προϋποθέσεις: 

 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται τα 

παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή 

δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου 

από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε 

αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης µε την προυπόθεση ότι πληρούνται τα 

κριτήρια που θέτει η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 «Επιλογή της Εύλογης  Αξίας». 

 

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, 

τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν 

περιλαµβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων 

χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

 

Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες 

των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία 

του ενεργητικού. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές και 

συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 

Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. Ο όµιλος δεν κατέχει επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη. 

 

iv) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 

κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά 

πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 
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Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής, που είναι και η 

ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται 

στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα 

επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές 

στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 

µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η 

ιδιοκτησία.  

 

Μεταγενέστερη Αποτίµηση 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης 

αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων 

που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί 

τίτλοι που ταξινοµούνται στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η 

εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. 

 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών 

που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική 

ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η 

σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται 

στα αποτελέσµατα.  

 

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων απεικονιζόµενα στο αποσβεσµένο κόστος  

Αν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι υπάρχει ζηµία αποµείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις ή διακρατούµενες 

µέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσµένο κόστος, το ποσό της ζηµίας επιµετράται ως η 

διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµιακών ροών (εξαιρώντας µελλοντικές πιστωτικές ζηµίες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) 

προεξοφληµένες µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το πραγµατικό επιτόκιο που 
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υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα µειώνεται είτε απευθείας 

είτε µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού πρόβλεψης. Το ποσό της ζηµίας θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.  

Ο Όµιλος αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειµενική απόδειξη για την αποµείωση αξίας µεµονωµένα για 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από µόνα τους σηµαντικά και µεµονωµένα ή συλλογικά για 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σηµαντικά από µόνα τους. Αν ο Όµιλος προσδιορίσει ότι δεν 

υπάρχει αντικειµενική απόδειξη της ύπαρξης αποµείωσης αξίας για χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που 

αξιολογήθηκε µεµονωµένα, είτε είναι σηµαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε οµάδα 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί για 

αποµείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για αποµείωση µεµονωµένα και για τα 

οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης δεν περιλαµβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση 

για αποµείωση.  

Σε περίπτωση που σε µεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζηµίας αποµείωσης µειώνεται και η µείωση σχετίζεται 

εξ’αντικειµένου µε γεγονός που συµβαίνει µετά την αναγνώριση της αποµείωσης ή ζηµία αποµείωσης που είχε 

αναγνωριστεί προηγουµένως θα αναστρέφεται. Το ποσό της αναστροφής αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων στον βαθµό που η λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει το 

αποσβεσµένο κόστος κατά την ηµεροµηνία αναστροφής της ζηµιάς της αποµείωσης. 

 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού  

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού είναι τα ζωντανά αποθέµατα πριόντων ιχθυοκαλλιέργειας γόνος και 

ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία και αποτιµώνται στην τρέχουσα καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

τους. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41. Ως 

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

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

στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και φυτά υπό τη διαχείριση µίας επιχείρησης, ενώ το 

γεωργικό προϊόν αποτελείται από τη συγκοµιδή του προϊόντος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της 

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

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

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

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

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

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

Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι επικρατούσες τιµές 

σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. Αν µία 

επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιµοποιεί την περισσότερο σχετική. Αν µία επιχείρηση 

έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιµοποιήσει την τιµή που υπάρχει στην αγορά που αναµένεται να 

χρησιµοποιηθεί.Η εταιρία µετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιµά κατά την 
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ηµεροµηνία κάθε µεταγενέστερου ισολογισµού στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα µέχρι την πώλησή τους κόστη. 

Κέρδος ή ζηµία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου και 

την µµεταγενέστερη αποτίµηση του (µείον τις εκτιµώµενες δαπάνες πώλησης και στις δύο 

περιπτώσεις),καταχωρούνται στο αποτέλεσµα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος µπορεί να προκύπτει 

και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου. 

Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το 

κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους για τις πρώτες ύλες. Το κόστος των ετοίµων 

προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και 

αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής.   

Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.  Οι 

ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει 

όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά 

µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών 

ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσµατα. 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο καθώς και 

βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηµαταγοράς και τραπεζικές καταθέσεις µε 

ηµεροµηνία λήξης σε τρεις µήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηµαταγοράς είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που 

απεικονίζονται στη εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

Για τον σκοπό των ενοποιηµένων Καταστάσεων Ταµιακών Ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

αποτελούνται από ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να 

περιλαµβάνονται τα εκκρεµή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts). 

 

Ίδια Κεφάλαια 

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές 

µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. 

Έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του 

προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
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Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, 

απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συµµετοχικών 

τίτλων της οικονοµικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα. 

 

Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά 

οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές 

σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της 

περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην 

οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

 Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που 

εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το 

έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  Ο αναβαλλόµενος φόρος 

προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και 

µειώνεται  κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να 

επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις 

σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών 

διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο µέλλον. Οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 
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λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους 

     α)           Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 

 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών 

που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων 

κατά την διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις 

οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σηµείωση 8.30 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την 

αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά 

κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη 

ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 

δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης 

υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη 

προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του 

προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στην 

µέση υπολειπόµενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν 

µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% 

της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν 

χρηµατοδοτούνται.  

  

      β)         Κρατικά Ασφαλιστικά Ταµεία 

 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό 

τοµέα (ΙΚΑ) και τον (ΟΓΑ) για τους εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας επειδή θεωρείται αγροτική εκµετάλλευση, που χορηγεί 

συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το 

µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την 

συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών 

παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.  

 

Επιχορηγήσεις 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 
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α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους 

της επιχορήγησης και 

β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται 

µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη 

τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως 

έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 

(1) Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθοντικών γεγονότων 

(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης 

(3) Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 

προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η 

πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί 

να είναι µικρή. 

Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για τον διακανονισµό µιας πρόβλεψης αναµένεται να 

αποζηµιωθεί από κάποιο άλλο µέρος, η αποζηµίωση θα αναγνωρίζεται όταν και µόνον όταν, είναι κατ’ ουσίαν βέβαιο 

ότι η αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονοµική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιµετωπιστεί ως 

ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζηµίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της 

πρόβλεψης. 

Το έξοδο σχετικά µε µία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για 

την αποζηµίωση.  

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν 

την τρέχουσα καλύτερη εκτίµηση. Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να 

προσδιοριστεί η παρούσα δέσµευση, µε βάση τα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία 

Ισολογισµού, περιλαµβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την παρούσα δέσµευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία 

των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 

χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι 

µελλοντικές εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν προσαρµοστεί. 
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Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι 

ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος στα αποτελέσµατα. 

Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για τον Όµιλο που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 

στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις. 

(α) ∆ικαίωµα αδείας 

Τα δικαιώµατα της ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζοµένων αναγνωρίζονται όταν 

αυτά προκύπτουν.  Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιµώµενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της αδείας 

µακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσµα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν λογαριασµούς υπεραναλήψεως (overdraft), 

εµπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος 

συµµετέχει σε µία συµβατική συµφωνία του χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν ο Όµιλος 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.    

Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων” στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και ακολούθως αποτιµώνται στο 

αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού. 

Τα µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις” , όταν τα µερίσµατα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς 

και µέσω της διενέργειας αποσβέσεων.  

 

Αναγνώριση εσόδων και δαπανών 

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονοµική 

οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. 

Το έσοδο επιµετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος και είναι καθαρό από φόρο 

προστιθέµενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός του Οµίλου. 

Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι µπορεί να µετρηθεί µε αξιοπιστία όταν όλες οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 

σχετίζονται µε την πώληση έχουν επιλυθεί. 

 

Πώληση αγαθών 
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Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των 

αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως µε την αποστολή των αγαθών. 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου το οποίο είναι το 

επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί µε ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις µετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της 

αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή, όταν απαιτείται, για συντοµότερο διάστηµα, στην καθαρή 

λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης. 

Όταν µία απαίτηση έχει υποστεί µείωση της αξίας, ο Όµιλος µειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που αναµένεται να 

ανακτηθεί, και το οποίο είναι οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφληµένες µε το αρχικό πραγµατικό 

επιτόκιο του µέσου, και συνεχίζει την προεξόφληση αναγνωρίζοντας έσοδο από τόκους. Έσοδα από τόκους σε δάνεια 

τα οποία έχουν υποστεί αποµείωση αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το αρχικό  πραγµατικό επιτόκιο.  

Έσοδα από δικαιώµατα 

Τα έσοδα από δικαιώµατα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων/εξόδων, ανάλογα µε 

την ουσία της σχετικής σύµβασης. 

Έσοδα από µερίσµατα 

Τα έσοδα από τα µερίσµατα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους από τους 

µετόχους.  

Αναγνώριση εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για 

λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα 

από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

Μισθώσεις 

Η εκτίµηση του κατά πόσο µία συµφωνία περιέχει µία µίσθωση πραγµατοποιείται κατά την έναρξη της συµφωνίας, 

λαµβάνοντας υπ όψιν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες. Η επαναξιολόγηση µετά την έναρξη της συµφωνίας 

πραγµατοποιείται όταν κάποιο από τα παρακάτω συµβαίνει: 

● Υπάρχει µεταβολή στους όρους της σύµβασης, εκτός κι αν η µεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη 

συµφωνία 

● Ασκείται δικαίωµα ανανέωσης ή συµφωνείται µια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της 

παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη µισθωτική περίοδο  

● Υπάρχει µια µεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισµένο  περιουσιακό στοιχείο. 

● Υπάρχει σηµαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο 

Εάν µια συµφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιµετώπιση για µισθώσεις εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία που η 

µεταβολή στις συνθήκες συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) or (δ), και από την ηµεροµηνία της ανανέωσης 

ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 
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Ο όµιλος ως µισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µεταβιβάζεται στο µισθωτή εάν µεταβιβάζονται ουσιαστικά 

στο µισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλειες που σχετίζονται µε την ιδιοκτησία του µισθωµένου περιουσιακού 

στοιχείου. Το σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία του 

µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαµηλότερη, η παρούσα αξία των καταβολών µισθωµάτων 

πλέον κάποιων επιπρόσθετων µισθωµάτων, εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το µισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό 

αναγνωρίζεται ως µια υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση ανεξαρτήτως εάν µερικές από τις καταβολές 

µισθωµάτων είναι προκαταβολικά πληρωτέες κατά την έναρξη της µίσθωσης. 

Η µεταγενέστερη λογιστική αντιµετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν  αποκτηθεί µε συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, π.χ µέθοδοι απόσβεσης και ωφέλιµες ζωές, αντιστοιχεί σε αυτή που εφαρµόζεται σε 

συγκρίσιµα αποκτώµενα περιουσιακά στοιχεία. Η αντίστοιχη υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση µειώνεται µε 

τις καταβολές των µισθωµάτων µείον τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο 

στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της υποχρέωσης από τη χρηµατοδοτική µίσθωση. 

Όλες οι υπόλοιπες µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Εποµένως οι συµφωνίες µισθώσεων όπου 

ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µία συµφωνηµένη χρονική 

περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, 

ταξινοµούνται ως λειτουργικές  µισθώσεις. Οι καταβολές στις συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως 

έξοδο στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο. Οι σχετιζόµενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, 

αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγµατοποιούνται.  

 

Ο όµιλος ως εκµισθωτής 

Οι µισθώσεις στις οποίες ο όµιλος δε µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του περιουσιακού 

στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Αρχικά άµεσα κόστη που βαρύνουν τους εκµισθωτές στη 

διαπραγµάτευση και συµφωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία του µισθωµένου 

περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ως έσοδα µίσθωσης. 

8.5 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης 

αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη 

προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους 

επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.   
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 (α) Κίνδυνος αγοράς 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας µε συναλλαγές κύρια σε ευρώ 

και παραγωγή ιχθυοτροφών και συνεπώς δεν εκτίθεται σε ιδιαίτερο συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος προκύπτει 

κυρίως από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα. Ο όµιλος 

δραστηριοποιείται κύρια στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε συναλλαγές κύρια σε ευρώ µε συνέπεια ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από την δραστηριότητά του να είναι ασήµαντος. Εκτός 

νοµίσµατος ευρώ έχει απαιτήσεις από πωλήσεις στην Αµερική και την Αγγλία για τις οποίες µέσω προγραµµάτων 

νοµισµατικής προστασίας (forward) αντισταθµίζει τον όποιο µικρό κίνδυνο.  

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

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

κίνδυνο από πελάτες. 

Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι πωλήσεις  

γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων, ενώ σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην είσπραξη 

των απαιτήσεων εξετάζεται ο λογιστικός χειρισµός των απαιτήσεων. ∆εδοµένης της µεγάλης διεύρυνσης του 

πελατολογίου, δεν υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε τις εµπορικές του απαιτήσεις 

µιας και αυτός διαχωρίζεται σε ένα µεγάλο αριθµό πελατών. Ο Όµιλος παρακολουθεί, σε σταθερή βάση τις εµπορικές 

του απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διασφαλίζει την είσπραξη τους, µέσω συµβολαίων ασφάλισης. ∆εν 

υπάρχουν  σηµαντικοί κίνδυνοι για µη είσπραξη απαιτήσεων δεδοµένου ότι η εταιρεία και ο Όµιλος έχουν εφαρµόσει 

διαδικασίες αξιολόγησης µε κριτήρια που ελαχιστοποιούν το κίνδυνο. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ελέγχει την 

εισπραξιµότητα των απαιτήσεων της και αναλόγως ελέγχει εάν συντρέχουν λόγοι αποµείωσης τους.  

H έκθεση του οµίλου  όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορίες Χρηµατοοικονικών Στοιχείων 31/12/2008 31/12/2007
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 64.657.319,91 45.160.155,21
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 346.415,00 1.483.630,40

65.003.734,91 46.643.785,61

ΟΜΙΛΟΣ

 

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

αναγνωρισµένο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

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

παρακολούθησης των χρεών των µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των 

πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. 

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

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

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

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

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

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

 (δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές του Οµίλου εξαρτώνται από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων.  Ο Όµιλος  

έχει στο ενεργητικό του έντοκα στοιχεία, τα οποία τοποθετούνται σε επενδύσεις χαµηλού κινδύνου. Ο Όµιλος έχει 

µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  και συνεπώς υφίσταται κίνδυνος από µεταβολές των 

επιτοκίων.  Η Σελόντα Α.Ε. για να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο από µελλοντική  µεταβολή των επιτοκίων συνάπτει εν 

µέρη συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων. 

8.6 ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

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

Ποσοστά Συµµετοχής 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ Άµεσα Έµµεσα Σύνολο 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα     Μητρική Ολική Ενοποίηση 

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Πανεπιστηµίου 39, Αθήνα 46,26%   46,26% Ολική Ενοποίηση 

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 ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ Α.Ε. Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα   69,30% 69,30% Ολική Ενοποίηση 

FISH FILLET AE Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 90,59%   90,59% Ολική Ενοποίηση 

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 100,00%   100,00% Ολική Ενοποίηση 

ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 86,22%   86,22% Ολική Ενοποίηση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 65,00%   65,00% Ολική Ενοποίηση 

ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 100,00%   100,00% Ολική Ενοποίηση 

SELONDA INTERNATIONAL LTD Channel Islands, UK 100,00%   100,00% Ολική Ενοποίηση 
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SELONDA UK LTD East Riding OF Yorkshire, WALES 50,00%   50,00% Ολική Ενοποίηση 

BLUEWATER FLATFISH LTD North Linconshire, WALES 72,40% 7,38% 79,78% Ολική Ενοποίηση 

FJORD MARIN DENIZ Bodrum – Turkey 38,50%   38,50% Ολική Ενοποίηση 

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD North Linconshire, WALES 59,00%   59,00% Ολική Ενοποίηση 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 95,00%   95,00% Καθαρή Θέση 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα   99,90% 99,90% Καθαρή Θέση 

EUROFISH GB Ltd  Hull , Wales 30,00%   30,00% Καθαρή Θέση 

BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. Λ. Βουλιαγµένης 409, Ηλιούπολη 25,00%   25,00% Καθαρή Θέση 

ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ Πυλαρινού 11, Κόρινθος 35,00%   35,00% Καθαρή Θέση 

 

Στον πίνακα αναφέρεται η επωνυµία και η κατασταστική έδρα για κάθε µία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που 

περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις , καθώς και το ποσοστό µε το οποίο η µητρ5ική 

συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στο µετοχικό τους κεφάλαιο. 

 

Στην τρέχουσα χρήση περιλαµβάνονται πρώτη φορά στην ενοποίηση οι εταιρείες ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕΒΕ και 

INTERNATIONAL AQUA TECH Ltd γιατί πλέον ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης ενώ πριν 

ενοποιούταν µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, και οι εταιρείες ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΕ και ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ ΑΕ που εξαγοράστηκαν 

το 2008 και ενοποιήθηκαν πρώτη φορά στην παρούσα περίοδο. Στα επιµέρους κονδύλια των οικονοµικών 

καταστάσεων αναφέρονται ξεχωριστά τα ποσά των ανωτέρω θυγατρικών που επηρεάζουν σηµαντικά τα µεγέθη της 

τρέχουσας περιόδου. 
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8.7 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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

Οικόπεδα
 Κτίρια

 Μηχ/κος 
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα
Επιπλα & 

λοιπός 
Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση & 

προκ.κτησεως παγίων
Σύνολο

Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) την 
1η Ιανουαρίου 2007 2.591.575,66 17.586.194,71 33.292.005,86 6.024.899,31 4.364.784,97 8.238.242,77 72.097.703,28
Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος 
κτήσης)συγχωνευόµενων εταιρειών  την 1η 
Ιανουαρίου 2007 0,00
Προσθήκες 233.262,00 4.379.601,00 310.744,00 9.872.132,00 14.795.739,00
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές -40.411,00 -440,00 -40.851,00
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00
Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) την 
31η ∆εκεµβρίου 2007 2.591.575,66 17.819.456,71 37.631.195,86 6.024.899,31 4.675.088,97 18.110.374,77 86.852.591,28
Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 
2007 0,00 -3.432.160,03 -10.963.637,18 -3.943.135,53 -3.400.228,90 0,00 -21.739.161,64

Συσσωρευµένες αποσβέσεις συγχωνευόµενων 
εταιρειών την 1η Ιανουαρίου 2007 0,00
Προσθήκες -693.076,00 -3.715.229,00 -429.977,00 -4.838.282,00
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές 33.170,00 440,00 33.610,00
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00
Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 31η ∆εκεµβρίου 
2007 0,00 -4.125.236,03 -14.645.696,18 -4.373.112,53 -3.399.788,90 0,00 -26.543.833,64
Λογιστική αξία 31/12/2007 2.591.575,66 13.694.220,68 22.985.499,68 1.651.786,78 1.275.300,07 18.110.374,77 60.308.757,64

Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) την 
1η Ιανουαρίου 2008 2.591.575,66 17.819.456,71 37.631.195,86 6.024.899,31 4.675.088,97 18.110.374,77 86.852.591,28
Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος 
κτήσης)συγχωνευόµενων εταιρειών  την 1η 
Ιανουαρίου 2008 2.468.694,65 7.202.212,49 15.430.302,79 1.516.191,36 1.506.485,93 117.851,99 28.241.739,21
Προσθήκες 23.568,01 214.285,68 4.763.119,98 978.971,78 263.364,97 1.523.490,34 7.766.800,76
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές 0,00 -182.655,83 -171.119,10 -371.680,22 -279.506,49 0,00 -1.004.961,64
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 0,00 2.603.374,61 854.034,99 514.500,00 -17.468,86 -3.954.440,74 0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 -426.743,99 -1.296.456,85 -10.700,26 -1.456,03 -3.688.214,26 -5.423.571,39
Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) την 
31η ∆εκεµβρίου 2008 5.083.838,32 27.229.929,67 57.211.077,67 8.652.181,97 6.146.508,49 12.109.062,10 116.432.598,22
Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 
2008 0,00 -4.125.236,03 -14.645.696,18 -4.373.112,53 -3.399.788,90 0,00 -26.543.833,63

Συσσωρευµένες αποσβέσεις συγχωνευόµενων 
εταιρειών την 1η Ιανουαρίου 2008 0,00 -1.329.664,53 -9.220.624,13 -871.206,58 -1.322.193,77 0,00 -12.743.689,01
Προσθήκες 0,00 -949.461,60 -4.667.154,80 -801.304,16 -418.289,91 0,00 -6.836.210,47
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές 0,00 134.261,21 92.902,53 182.796,38 256.686,55 0,00 666.646,67
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 107.395,30 341.399,17 4.483,05 639,52 0,00 453.917,04
Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 31η ∆εκεµβρίου 
2008 0,00 -6.162.705,65 -28.099.173,41 -5.858.343,84 -4.882.946,51 0,00 -45.003.169,40
Λογιστική αξία 31/12/2008 5.083.838,32 21.067.224,02 29.111.904,26 2.793.838,13 1.263.561,98 12.109.062,10 71.429.428,82

Αποσβέσεις Επιχορηγούµενων παγίων 31/12/2008 14.545,34 454.051,07 1.388,33 1.675,64 471.660,38

ΟΜΙΛΟΣ

 

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

 Μηχ/κος 
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα
Επιπλα & 

λοιπός 
Εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση & 

προκ.κτησεως παγίων
Σύνολο

Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) την 
1η Ιανουαρίου 2007 1.946.994,05 8.679.947,11 13.067.766,90 3.822.136,90 3.193.079,64 1.225.524,55 31.935.449,15
Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος 
κτήσης)συγχωνευόµενων εταιρειών  την 1η 
Ιανουαρίου 2007 87.947,00 87.947,00
Προσθήκες 57.025,16 1.307.154,19 155.249,91 109.582,67 1.613.506,84 3.242.518,77
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές -40.410,86 -440,20 -40.851,06
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 1.091.796,31 89.937,76 2.522,44 -1.184.256,51 0,00
Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) την 31η ∆εκεµβρίου 20071.946.994,05 9.916.715,58 14.424.447,99 3.977.386,81 3.304.744,55 1.654.774,88 35.225.063,86
Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 
2007 -3.148.728,91 -7.555.223,49 -2.955.639,00 -2.372.493,43 -16.032.084,83
Συσσωρευµένες αποσβέσεις συγχωνευόµενων 
εταιρειών την 1η Ιανουαρίου 2007 0,00
Προσθήκες -323.549,14 -1.185.083,75 -217.729,63 -252.236,56 -1.978.599,08
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές 33.169,50 440,20 33.609,70
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 0,00
Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 31η ∆εκεµβρίου 2007 0,00 -3.472.278,05 -8.707.137,74 -3.173.368,63 -2.624.289,79 0,00 -17.977.074,21
Λογιστική αξία 31/12/2007 1.946.994,05 6.444.437,53 5.717.310,25 804.018,18 680.454,76 1.654.774,88 17.247.989,65

Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) την 1η Ιανουαρίου 20081.946.994,05 9.916.715,58 14.424.447,99 3.977.386,81 3.304.744,55 1.654.774,88 35.225.063,86
Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος 
κτήσης)συγχωνευόµενων εταιρειών  την 1η 
Ιανουαρίου 2008

Προσθήκες 21.409,53 22.620,43 931.686,81 223.271,63 80.632,96 280.196,34 1.559.817,70
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές -288.881,01 -111.200,92 -176.607,40 -258.278,17 -834.967,50
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 700.753,45 351.520,41 514.500,00 3.391,14 -1.570.165,00 0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00
Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) την 31η ∆εκεµβρίου 20081.968.403,58 10.351.208,45 15.596.454,29 4.538.551,04 3.130.490,48 364.806,22 35.949.914,06
Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 
2008 0,00 -3.472.278,05 -8.707.137,74 -3.173.368,63 -2.624.289,79 0,00 -17.977.074,21
Συσσωρευµένες αποσβέσεις συγχωνευόµενων 
εταιρειών την 1η Ιανουαρίου 2008 0,00 0,00
Προσθήκες -387.703,90 -1.307.021,48 -267.474,32 -196.944,44 -2.159.144,14
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές 174.066,39 92.902,53 121.378,48 256.686,55 645.033,95
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00
Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 31η ∆εκεµβρίου 2008 0,00 -3.685.915,56 -9.921.256,69 -3.319.464,47 -2.564.547,68 0,00 -19.491.184,40
Λογιστική αξία 31/12/2008 1.968.403,58 6.665.292,89 5.675.197,60 1.219.086,57 565.942,80 364.806,22 16.458.729,66

Αποσβέσεις Επιχορηγούµενων παγίων 31/12/2008 9.590,76 150.371,55 159.962,31

ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Φορολογική Νοµοθεσία η αξία των γηπέδων και των κτιρίων αναπροσαρµόζεται ανά 

τέσσερα χρόνια βάσει µη κλαδικών δεικτών αναπροσαρµογής οι οποίοι προσδιορίζονται µε υπουργικές αποφάσεις. Η 

τελευταία αναπροσαρµογή ως ανωτέρω η οποία εφαρµόστηκε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 αντιλογίστηκε για σκοπούς 

∆.Π.Χ.Α. στην βάση ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το ∆ΛΠ 16, ωστόσο είχε σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση της φορολογικής βάσης των αντίστοιχων παγίων. 

Έχουµε µία αύξηση των επενδύσεων σε ενσώµατα πάγια του 18,4% για τον Όµιλο που οφείλεται κύρια στην 

ενοποίηση για πρώτη φορά των Περσεύς ΑΕΒΕ µε ποσό ενσώµατων παγίων 13,733 εκ. ευρώ, Κούµαρος ΑΕ µε ποσό 

ενσώµατων παγίων 0,178 εκ, ευρώ και Εχινάδες ΑΕ µε ποσό ενσώµατων παγίων 0,450 εκ. Ευρώ και στις επενδύσεις 

που υλοποιούν οι νέες εταιρείες του Οµίλου για να καλύψουν την αύξηση της παραγωγικότητας των µονάδων. 

Οι αποσβέσεις της περιόδου διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης λόγω 

του συµψηφισµού του ποσού των αποσβέσεων µε το ποσό του εσόδου από τις αναλογούσες αποσβέσεις των 

επιχορηγηθέντων παγίων ποσό € 81.757,35 και ποσό € 315.892,30 ευρώ της εταιρείας και του οµίλου αντίστοιχα. 

 

8.8 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για την δηµιουργία εσόδων από ενοίκια ή κέρδους από την µεταπώληση τους. 

Τα ακίνητα που αξιοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου δεν θεωρούνται επενδυτικά αλλά 

λειτουργικά. Αυτό αποτελεί και το κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών ακινήτων. 

Τα επενδυτικά ακίνητα ως µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εµφανίζονται στο Ιστορικό κόστος κτήσεως µετά 

από την αφαίρεση των σωρευµένων αποσβέσεων και ζηµίας αποµείωσης εκτός από την κατηγορία Γήπεδα – 
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Οικόπεδα όπου απεικονίζεται στο ιστορικό κόστος κτήσεως απαλλαγµένο από τυχόν ζηµία αποµείωσης. Τα έσοδα από 

τα ενοίκια καταχωρούνται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων  

Ο Όµιλος στις 31.12.2008 εµφάνισε στον Ισολογισµό στο λογαριασµό επενδύσεις σε ακίνητα ποσό € 16.100.409,54 

που αφορά ακίνητα της εταιρίας προς εκµετάλλευση. Τα εν λόγω ακίνητα στον Ισολογισµό στις 31.12.2007 σε στον 

Όµιλο εµφανίζονταν στο λογαριασµό Ενσώµατα πάγια. Η διοίκηση της εταιρίας εµφάνισε στην χρήση 2008, τα 

ακίνητα αυτά ξεχωριστά στην κατηγορία «επενδύσεις σε ακίνητα» αναπροσαρµόζοντας αντίστοιχα τα υπόλοιπα της 

προηγούµενης χρήσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα στον όµιλος αφορούν τις εταιρείες Πολεµάρχα Επίδαυρος ΑΕ µε 

αξία ακινήτων € 11,727 εκ. και Βίλλα Πρεσιέ ΑΕ µε αξία € 4,373 εκ..  Η Εταιρεία στις 31.12.2008 δεν έχει ποσό στον 

λογαριασµό επενδύσεις σε ακίνητα. 

Η κατεχόµενη επένδυση σε ακίνητα για τον όµιλο και την εταιρία αναλύεται ως εξής : 

 

 

Οικόπεδα
 Κτίρια

Σύνολο

Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) την 
1η Ιανουαρίου 2008 11.700.000,43 4.064.490,38 15.764.490,81
Κόστος κτήσης(τεκµαιρόµενο κόστος 
κτήσης)συγχωνευόµενων εταιρειών  την 1η 
Ιανουαρίου 2008 0,00 0,00 0,00
Προσθήκες 27.333,00 308.585,73 335.918,73
Πωλήσεις/Μειώσεις/∆ιαγραφές 0
Λογιστική αξία 31/12/2008 11.727.333,43 4.373.076,11 16.100.409,54

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

8.9 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

 

Επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου που αφορούν την θυγατρική Περσεύς ΑΒΕΕ υπάρχουν υποθήκες και 

προσηµειώσεις ως εξής: 

Α) της µητρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ των 

τραπεζών MILLENNIUM BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού € 7.000.000,00 έναντι δανείων για υπόλοιπο δανείου 

που στις 31/12/2008 ανέρχεται στο ποσό των € 15.000.000,00. 

Β) της εταιρείας Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Κύπρου ποσό € 

3.000.000,00 για την κάλυψη χρηµατοδότησης για υπόλοιπο δανείου που στις 31/12/2008 ανέρχεται στο ποσό των  

€ 600.000,00. 

Στην Εταιρεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών της στοιχείων. 

 

8.10 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου και της εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
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ΥΠΕΡΑΞΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(GOOD WILL)

∆ικαιώµατα-
Άδειες Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008 6.349.946,52 3.606.564,13 9.956.510,65
Κόστος κτήσης συγχωνευόµενων εταιρειών  την 1η 
Ιανουαρίου 2008 0,00 186.765,93 186.765,93
Προσθήκες 618.607,15 276.214,99 894.822,14
Από εξαγορά νέων εταιρειών 0,00 0,00 0,00
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 -91.926,60 -91.926,60
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 6.968.553,67 3.977.618,45 10.946.172,12

ΟΜΙΛΟΣ

 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(GOOD WILL)

∆ικαιώµατα-
Άδειες Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008 380.000,00 19.282,67 399.282,67
Κόστος κτήσης συγχωνευόµενων εταιρειών  την 1η 
Ιανουαρίου 2008 0,00 0,00 0,00
Προσθήκες 0,00 17.465,38 17.465,38
Από εξαγορά νέων εταιρειών 0,00 0,00
Αποσβέσεις 0,00 -12.040,10 -12.040,10
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 380.000,00 24.707,95 404.707,95

ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Στο λογαριασµό άυλα περιουσιακά στοιχεία την 1/1/2008 στον Όµιλο περιλαµβάνεται η υπεραξία των θυγατρικών 

επιχειρήσεων και συγκεκριµένα το ποσό των 380.000 από την συγχώνευση µε απορρόφηση της Πάρκο Πέρδικα ΑΕ 

και ∆ΙΟΛΚΟΣ ΑΕ,  το ποσό 1.578.440 υπεραξία από την αγορά του 46% της θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία 

Fjord Marin Turkey, την υπεραξία που προέκυψε από την αγορά της Κούµαρος ΑΕ ποσού 102.456 Ευρώ , και της 

Εχινάδες ΑΕ ποσού 516.152 Ευρώ και το ποσό των 4.391.506 ευρώ που προέκυψε από την συγχώνευση της ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΕ στην θυγατρική Interfish AE.   

Ο υπολογισµός της υπεραξίας των εταιρειών που αναφέραµε έγινε µε βάση την εύλογη αξία της επιχείρησης κατά 

την ηµεροµηνία απόκτησης της συµµετοχής της θυγατρικής από την Σελόντα ΑΕ και ο οποίος είναι: 

Εξαγορά ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΕ
Ποσά σε ευρώ
Ηµεροµηνία αύξησης συµµετοχής 24/1/2008
Ποσοστό συµµετοχής 65,00%
Κόστος Εξαγοράς 145.040,00
Μείον: Εύλογη αξία περιουσιακών  και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν κατά 
την ηµεροµηνία εξαγοράς -42.584,22
Υπεραξία κατά την Εξαγορά 102.455,78

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώ σεις της αποκτηθείσας εταιρείας   ΚΟΥΜ ΑΡΟΣ Α.Ε

Ενσώ µατα πάγια Περιουσιακά στοιχεία  και 291.053,82   

Άϋλλα περ\ακά στοιχεία και Μακρ. Απαιτήσεις 30.000,00 Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις 0,00

Αποθέµατα ∆άνεια Τραπεζώ ν 722.801,30

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 357.624,85 Λοιπες Υποχρεώσεις 18.649,52

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα 128.286,34  

Σύνολο   Ενεργητικού 806.965,01 Σύνολο Υποχρεώ σεω ν 741.450,82

Μείον: Υποχρεώσεις -741.450,82 0,00

Καθαρή θέση 10.01.2008 65.514,19 741.450,82

Ποσοστό συµµετοχής 65,00%

Αναλογία Καθαρής θέσης 42.584,22  

 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2008                        72 

Εξαγορά ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ ΑΕ
Ποσά σε ευρώ
Ηµεροµηνία αύξησης συµµετοχής 25/1/2008
Ποσοστό συµµετοχής 100,00%
Κόστος Εξαγοράς 1.100.000,00
Μείον: Εύλογη αξία περιουσιακών  και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν κατά 
την ηµεροµηνία εξαγοράς -583.848,34
Υπεραξία κατά την Εξαγορά 516.151,66

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας   ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ Α.Ε

Ενσώµατα πάγια Περιουσιακά στοιχεία  και 585.638,25   

Άϋλλα περ\ακά στοιχεία και Μακρ. Απαιτήσεις 63.273,17 Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις 1.257.357,04

Αποθέµατα 1.185.102,83 ∆άνεια Τραπεζών 353.893,20

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 184.135,43 Λοιπες Υποχρεώσεις 36.878,32

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα 213.827,22    

Σύνολο   Ενεργητικού 2.231.976,90 Σύνολο Υποχρεώσεων 1.648.128,56

Μείον: Υποχρεώσεις -1.648.128,56 0,00

Καθαρή θέση 10.01.2008 583.848,34 1.648.128,56

Ποσοστό συµµετοχής 100,00%

Αναλογία Καθαρής θέσης 583.848,34  

8.11 Επενδύσεις σε Θυγατρικές και Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις του Οµίλου και της εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες έχουν ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Αρχή περιόδου 0,00 0,00 34.115.312,24 23.616.776,22
Πωλήσεις διαγραφές 0,00 0,00 0,00 -249.852,04
Προσθήκες 0,00 0,00 11.803.422,68 9.171.947,70
Προσαρµογή σε εύλογη αξία 0,00 0,00 -1.650.000,00 1.576.440,36
Μεταφορά απο συνδεδεµένες 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά από διαθέσιµες προς πώληση 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο Περιόδου 0,00 0,00 44.268.734,92 34.115.312,24

ΟΜΙΛΟΣ ETAIΡIA

 

Η αύξηση του ποσού των συµµετοχών σε θυγατρικές αφορά: 

α) την εξαγορά των εταιρειών Κούµαρος ΑΕ ποσό 145.040 ευρώ, Εχινάδες ΑΕ ποσό 1.100.000 ευρώ, την µείωση και 

µεταφορά στον λογαριασµό υπεραξία από συµµετοχές των ανωτέρω εταιρειών, β) στην  στην µεταφορά από τον 

λογαριασµό «συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις»  της αξίας συµµετοχών της International Aqua Tech Ltd, 

Περσεύς ΑΕΒΕ και στην αύξηση της συµµετοχής µας στην Fjord Marin Turkey κατά 4 εκ. ευρώ και Selonda UK κατά 

0,9 εκ ευρώ.  

H εταιρεία κατά την περίοδο αναφοράς 1.1.2008 -31.12.2008 λόγω της µέχρι σήµερα απόδοσης αλλά και λόγω των 

οικονοµικών συγκυριών προέβη σε αποµείωση της αξίας συµµετοχής της στην θυγατρική εταιρεία στην Ουαλία 

Bluewater Flathfish Farm Ltd, κατά το ποσό των € 1.650.000, µε αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της. Η 

αποµείωση της αξίας κρίθηκε απαραίτητη από την διοίκηση της εταιρείας και οι βασικές παραδοχές ήταν, η µη 

δυνατότητα ανακτησιµότητας του ποσού της συµµετοχής εξαιτίας του ιστορικού των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, οι 

ζηµιογόνες χρήσεις της εταιρείας καθώς και οι εκτιµήσεις της διοίκησης για αρνητικές µελλοντικές ταµιακές ροές. 

 

Οι θυγατρικές εταιρίες της Σελόντα  ΑΕ κατά την 31.12.2008 σε ανάλυση ανά εταιρεία έχουν ως εξής: 
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Επωνυµία Κόστος Αποµειώσεις Προσθήκες Αξία Ισολογισµού

AQUAVEST-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Υ∆ΑΤ/ΓΕΙΩΝ 9.642.300,36 -1.716.223,81 21.000,00 7.947.076,55

SELONDA INTERNATIONAL LTD 32.981.909,96 -32.135.245,62 -200.000,00 646.664,34

ΑΚΟΥΑΝΕΤ ΑΕ 992.000,00 0,00 0,00 992.000,00

BLUE WATER FLATFISH FARMS-BFF 2.649.392,19 -2.150.000,00 0,00 499.392,19

SELONDA UK LIMITED 4.741.117,01 0,00 910.756,16 5.651.873,17

FISH FILET ΑΕ 1.426.750,00 0,00 0,00 1.426.750,00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε 198.300,00 0,00 0,00 198.300,00

INTERFISH A.E 4.500.012,15 0,00 15.799,23 4.515.811,38

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕΕ Α.Ε 3.585.000,00 0,00 50.000,00 3.635.000,00

FJORD MARIN DENIZ URUNLERI URETIM SANAVYII VE TIGARET A.S. 7.750.000,00 0,00 4.000.000,00 11.750.000,00

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD 0,00 0,00 370.864,56 370.864,56

ΑΣΤΑΡΤΗ ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 44.020,54 -44.020,54 0,00 0,00

ΑΣΤΑΡΤΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ 22.391,78 -22.391,78 0,00 0,00

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε 0,00 0,00 5.389.962,73 5.389.962,73

ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 145.040,00 145.040,00

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑ∆ΩΝ ΑΕ 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 68.533.193,99 -36.067.881,75 11.803.422,68 44.268.734,92  

Οι επενδύσεις του Οµίλου και της εταιρείας σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις έχουν ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Αρχή περιόδου 11.674.624,72 4.984.661,99 9.353.096,55 2.663.133,82
Μερίδιο κέρδους /ζηµιάς (µετά φορολογίας και
δικαιωµάτων µειοψηφίας) -328.639,37 0,00 0,00 0,00
Προσθήκες 600,00 6.689.962,73 600,00 6.689.962,73
Μεταφορά σε θυγατρικές -5.760.827,29 0,00 -5.760.827,29 0,00
Μεταφορά σε διαθέσιµες προς πώληση -68.995,86 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο λήξης 5.516.762,20 11.674.624,72 3.592.869,26 9.353.096,55

ΟΜΙΛΟΣ ETAIΡIA

 

Στην παρούσα περίοδο µεταφέρθηκαν σε θυγατρικές από συνδεδεµένες οι εταιρείες Περσευς ΑΕΒΕ και  International 

Aqua Tech Ltd (ΙΑΤ Ltd), λόγω ανάληψης της διοίκησης του Περσέα από τον Όµιλο Σελόντα και το ποσοστού 

συµµετοχής στην ΙΑΤ.  

8.12 Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς Πώληση 

Η µητρική εταιρία δεν κατέχει χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία να αναγνωρίζονται ως επενδύσεις διαθέσιµες προς 

πώληση. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αναγνωρίζονται µόνο σε επίπεδο οµίλου και είναι οι ακόλουθες: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Αρχή περιόδου 615.474,83 515.850,36 36.096,85 39.471,23
Εισροές από συγχωνευόµενες εταιρείες 167.736,10 0,00 0,00 0,00
Πωλήσεις /∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 -3.374,38
Προσθήκες 886.986,61 99.624,47 0,00 0,00
Μεταφορά από συνδεδεµένες 68.995,86 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογή σε εύλογη αξία 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο λήξης 1.739.193,40 615.474,83 36.096,85 36.096,85

ETAIΡIAΟΜΙΛΟΣ

 

Οι παραπάνω επενδύσεις αφορούν συµµετοχές σε µη εισηγµένες εταιρίες, µε ποσοστό µικρότερο του 10%. Οι 

επενδύσεις αποτιµώνται στο κόστος τους.  Το ποσό αφορά την αξία µετοχών εταιρειών που κατέχει η Interfish AE 

ποσό € 1,058 εκ., η Selonda Internatinal € 0,476 εκ και η Περσεύς που ενοποιείται για πρώτη φορά στην µε ποσό € 

0,106 εκ.  
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8.13 Λοιπές Μακροπρόθεσµές Απαιτήσεις 

Στο συγκεκριµένο λογαριασµό παρακολουθούνται οι δοσµένες εγγυήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και το 

µακροπρόθεσµο τµήµα των επιταγών εισπρακτέων. Η κίνηση του συγκεκριµένου λογαριασµού έχει ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Λοιπές απαιτήσεις µακροπρ.ρύθµισης 1.851.180,38 0,00 0,00 0,00
∆οσµένες εγγυήσεις 311.604,14 139.927,00 101.017,17 124.165,59
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 2.162.784,52 139.927,00 101.017,17 124.165,59

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

Στον όµιλο το ποσό των 1,851 εκ. ευρώ αφορά την Περσεύς ΑΕΒΕ που ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στην παρούσα 

περίοδο και αφορά απαιτήσεις µακροπρόθεσµες από ρυθµίσεις απαιτήσεων πελατών και χρεωστών. 

 

8.14 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο επίπεδο της κάθε 

επιµέρους εταιρείας του Οµίλου και, στο βαθµό που προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, συµψηφίζονται 

µεταξύ τους (στο επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρείας).Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 

έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή.  Tα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 

Απαίτηση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική Απαίτηση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 

Απαίτηση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 

Απαίτηση

Αναβαλλόµενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Από Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης που
δεν αναγνωρίζονται σαν Άυλα  Στοιχεία 507.199,10 0,00 600.548,81 0,00 129.358,80 0,00 99.381,35 0,00

Κοινοπρακτικό ∆άνειο 143.613,18 0,00 7.707,92 0,00 0,00 0,00 7.707,92 0,00

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 725.983,90 6.510.373,91 148.743,68 5.102.728,57 143.613,18 1.468.036,90 0,00 1.563.681,30

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 904.512,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κυκλοφορούντα Στοιχεία

Αποθέµατα 0,00 11.312.470,41 0,00 7.143.531,88 0,00 6.963.720,80 0,00 4.532.911,00

Απαιτήσεις 602.414,07 148.531,19 0,00 73.855,77 0,00 130.159,00 0,00 73.855,77

∆ιαθέσιµα 0,00 0,00 0,00 16.616,00 0,00 0,00 0,00 16.616,00

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

εργαζόµενους 195.732,83 268.307,30 118.521,24 0,00 90.738,85 0,00 0,00 0,00

Προβλέψεις επισφ.πελατων 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,14 0,00 103.207,50 0,00

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 54.242,41 -870.000,00 243.699,00 50.000,00 0,00 -870.000,00 0,00 50.000,00
Σύνολο 3.133.698,44 17.369.682,81 1.119.220,65 12.386.732,22 364.773,97 7.691.916,70 210.296,77 6.237.064,07

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2007

 

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισµού, επί των οποίων υπολογίζεται αναβαλλόµενος φόρος, χρησιµοποιήθηκε ο 

φορολογικός συντελεστής ο οποίος θα ισχύει την επόµενη χρήση (25%), καθώς η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν 

µπορούσε να εκτιµήσει αξιόπιστα την ηµεροµηνία αναστροφής της προσωρινής διαφοράς µεταξύ λογιστικής αξίας και 

φορολογικής βάσης.  
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Επιπλέον στην παρούσα χρήση διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην Ελλάδα φορολογικές διατάξεις 

αναπροσαρµογή της φορολογικής αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και των θυγατρικών της. Η επίδραση της 

φορολογικής αναπροσαρµογής εµφανίζεται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

8.15 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού 

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

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

παραγωγική διαδικασία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και είναι τα αποθέµατα γόνου , ψαριών, γεννητόρων που 

βρίσκονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής σε εξέλιξη. Ακολουθεί πίνακας συµφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών 

στοιχείων της 31/12/2008 και συγκριτικός της 31/12/2007: 

 

(Ποσά σε ευρώ)

01/01-31/12/200801/01-31/12/200701/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/12/07 136.163.410,21 88.329.826,22 63.169.677,70 52.128.999,29
Αποκτώµενα Αποθέµατα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις 1.262.224,15 20.228.435,62 0,00 0,00
Αγορές Κατά την ∆ιάρκεια της Χρήση 9.331.733,29 9.257.982,33 8.631.669,30 3.555.939,68
Πωλήσεις Κατά την ∆ιάρκεια της Χρήσης -80.632.789,08 -64.253.613,46 -40.655.737,25 -41.211.627,00
Κέρδη Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 31/12/2008 114.427.794,28 82.600.779,50 55.446.773,48 48.696.365,73
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
31/12/2008 180.552.372,85 136.163.410,21 86.592.383,23 63.169.677,70

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Οι διαφορές µεταξύ αποθεµάτων αρχής και λήξης στον Όµιλο οφείλεται στην διαφορετική ισοτιµία µετατροπής ξένων 

νοµισµάτων των εταιρειών που συµµετέχουν στην ενοποίηση. 

Ο όµιλος το 2008 είχε αύξηση κατά την αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε ποσοστό 32,2% σε 

σχέση µε το 2007, ενώ είχαµε αύξηση 37% στην εταιρεία. Η αύξηση οφείλεται κατά το ποσό των € 2,606 εκ.  στις 

νέες εταιρείες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2008 και δεν περιλαµβάνονται στις 31/12/2007 όπως Κούµαρος, 

Εχινάδες ΑΕ, Περσεύς και βασικά στην αύξηση των αποθεµάτων ιχθύων λόγω της διατήρησης αποθεµάτων που ήταν 

προς διάθεση, λόγω  των πολύ χαµηλών τιµών που είχε το ψάρι τσιπούρα κύρια στο τελευταίο τρίµηνο 2008.  Η 

∆ιοίκηση του Οµίλου, µετά την δραµατική πτώση της τιµής πώλησης της τσιπούρας, αποφάσισε την µη πώληση 

έτοιµων πριοόντων σε τιµές κάτω ενός minimum επιπέδου τιµής. Αυτό είχε αποτέλεσµα την αύξηση 

αποθεµατοποίησης ετοίµων προϊόντων και την διατήρησή τους στην παραγωγική διαδικασία. Πιστεύουµε ότι ήταν και 

είναι ο µόνος τρόπος διατήρησης της προστιθέµενης αξίας των παραγόµενων προϊόντων µας µε συνέπειες όµως τόσο 

στον κύκλο εργασιών όσο και κεφάλαια κίνησης που απαιτεί  αυτή τη πρακτική. 

Ο διαχωρισµός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στον Ισολογισµό, γίνεται µε βάση το µέσο βάρος των 

αποθεµάτων ιχθύων και, κατατάσσονται τα κάτω των 200 γραµµαρίων ψάρια και ο γόνος προς ιδιόχρηση σε 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού, και τα άνω των 200 γραµµαρίων ψάρια και ο γόνος προς 

πώληση, σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν  Ενεργητικού. 

 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού 42.721.457,03 30.728.040,02 29.703.842,98 14.559.184,00
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικού 137.436.967,58 105.034.493,01 56.888.540,25 48.610.493,70
Σύνολο Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 159.440.437,34 135.762.533,03 86.592.383,23 63.169.677,70

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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8.16 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες 5.958.565,55 3.325.561,00 1.293.130,55 1.332.689,00
Εµπορεύµατα 154.769,64 51.378,00 39.722,35 18.853,00
Αποθέµατα ιχθυοτροφών 1.856.544,26 0,00 0,00 0,00
Αναλώσιµα και λοιπά αποθέµατα 240.434,41 247.937,17 130.979,97 218.887,41
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 8.210.313,86 3.624.876,17 1.463.832,87 1.570.429,41

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Στα αποθέµατα του Οµίλου υπάρχει απόκλιση ποσοστού 127% ποσό €4,586 εκ. γιατί κύρια περιλαµβάνονται τα 

αποθέµατα ιχθυοτροφών της Περσεύς ΑΕΒΕ της 31/12/2008 ποσού € 5.519 εκ. που ενοποιείται για πρώτη φορά την 

τρέχουσα περίοδο και της εταιρείας αφορούν τροφές και λοιπά αναλώσιµα της παραγωγής.  

 

8.17 Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 

Οι Πελάτες και οι λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Πελάτες 30.636.794,21 17.807.793,52 10.835.549,36 8.083.767,95
Επίδικοι Πελάτες 2.149.439,59 1.121.734,53 839.306,72 1.121.734,53
Επισφαλείς πελάτες 657.848,90 480.314,95 657.848,90 480.314,95
Γραµµάτια Εισπρακτέα 244.290,28 113.712,95 13.235,51 13.235,51
Επιταγές/Γραµµάτια σε καθυστέρηση 2.070.993,08 1.539.694,09 440.743,86 512.400,18
Επιταγές Εισπρακτέες 35.344.562,35 27.659.306,00 8.141.810,39 16.692.848,74
Μείον;Προβλέψεις Αποµειώσεις -9.699.201,78 -3.562.400,83 -465.528,38 -215.528,38
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 61.404.726,63 45.160.155,21 20.462.966,36 26.688.773,48
Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 61.404.726,63 45.160.155,21 20.462.966,36 26.688.773,48

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Έχουµε αύξηση των απαιτήσεων κατά 36% στην παρούσα περίοδο σε σχέση µε την 31.12.2007 . Η αύξηση στον 

όµιλο οφείλεται κύρια από τις απαιτήσεις των εταιρειών που ενοποιηθήκαν για πρώτη φορά στην παρούσα περίοδο, 

όπως Περσεύς ΑΕΒΕ ποσό € 34.953 εκ., ενώ στην εταιρεία το ποσό των απαιτήσεων έχει µία µείωση ποσοσού 23% 

εξαιτίας και της µείωσης των πωλήσεων του τελευταίου τριµήνου σε σχέση µε το 2007  

Παράλληλα είχαµε και αυξηµένες απαλοιφές ενδοεταιρικών εµπορικών απαιτήσεων αφού πλέον  ενοποιείται και ο 

Περσέας µε τον οποίο η υπήρχαν ανοιχτά εµπορικά υπόλοιπα που απαλείφθηκαν. Επίσης συµψηφίστηκαν µεταξύ 

τους χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα προµηθευτών-πελατών-επιταγών στην παρούσα περίοδο.  

Στο κονδύλι «Πελάτες» του Οµίλου περιλαµβάνεται ποσό € 4,9 εκ περίπου που αφορά σε απαιτήσεις της θυγατρικής 

Περσεύς ΑΒΕΕ από την πώληση ιχθυοτροφών προς την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, η οποία 

κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007.  

H εταιρεία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ µε την από 3.2.2009 ανακοίνωσή της ενηµέρωσε ότι στις 28.01.2009 

εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 98 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας) σύµφωνα 
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µε την οποία έγινε δεκτή η αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 

3588/2007 και διατάχθηκε το άνοιγµα της διαδικασίας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό αυτής και το 

Ν.3588/2007.Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, βασιζόµενη στο γεγονός ότι η διαδικασία για την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ 

της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ και των πιστωτών της είναι σε εξέλιξη, αναµένει την έκβασή της και 

προτίθεται να προχωρήσει στο σχηµατισµό ανάλογης πρόβλεψης όταν τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της θα 

είναι ικανά για τον προσδιορισµό της. 

8.18.1  Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 14.260.329,11 9.187.246,67 4.995.399,66 3.381.944,31
Παρακρατηθέντες φόροι 346.415,00 1.483.630,40 346.301,60 342.905,98
∆ιάφοροι Χρεώστες 2.137.532,72 1.986.331,28 1.736.254,10 2.276.724,73
Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού 33.416,02 60.227,78 26.881,92 33.611,93
Λοιπές προκαταβολές 1.723.385,75 1.537.928,31 1.537.928,31 1.537.928,31
Προπληρωµένα έξοδα & έσοδα χρήσης 3.557.643,83 1.042.714,20 80.164,84 237.345,81
Λοιπές απαιτήσεις 3.459.221,85 789.813,11 8.820,48 96.367,27
Σύνολο 25.517.944,28 16.087.891,75 8.731.750,91 7.906.828,34

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η απόκλιση 58% ουσιαστικά των λοιπών απαιτήσεων υπάρχει µόνο στον Όµιλο και οφείλεται κατά σηµαντικό 

ποσοστό στις εταιρείες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο και κύρια µε το ποσό € 6,255 εκ. 

που αφορά την Περσεύς ΑΕΒΕ που αφορούν κύρια απαιτήσεις από δηµόσιο ΦΠΑ, δεσµευµένους λογαριασµούς και 

λοιπές απαιτήσεις,  καθώς και ποσό € 1,167 εκ. από την εταιρεία Κούµαρος ΑΕ. 

 

8.18.2  Προκαταβολές 

Ο λογαριασµός Προκαταβολές του Οµίλου και της Εταιρείας αφορά κύρια προκαταβολές αγοράς απόθεµάτων 

αναλύεται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Έξοδα εποµένων χρήσεων 172.281,01 169.031,36 168.794,14 168.100,72
Προκαταβολές για Αγορές αποθεµάτων 4.485.574,16 3.231.101,93 3.241.823,87 2.657.241,51
Λογαριασµός προκαταβολών και Πιστώσεων 107.968,35 55.609,74 91.915,04 55.609,74
ΣΥΝΟΛΟ 4.765.823,52 3.455.743,03 3.502.533,05 2.880.951,97

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Στις προκαταβολές στην εταιρεία και στον Όµιλο περιλαµβάνονται ποσά που έχουν δοθεί σε εκτέλεση συµβάσεων για 

αγορές ψαριών από µικρούς παραγωγούς και για εκτέλεση των σε εξέλιξη επενδυτικών project. Η διαφορά οφείλεται 

στον συµψηφισµό και κλείσιµο προκαταβολών µε αγορές/πωλήσεις µέσα στην τρέχουσα περίοδο. 
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8.19 Επενδύσεις Κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς 

Ο συγκεκριµένος λογαριασµός περιλαµβάνει κύρια µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, οι οποίες 

αποτιµώνται µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. Η κίνηση των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων 

εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Μετοχές εισηγµένων εταιριών 1.373.464,59 653.549,45 459.004,60 517.320,10
Μετοχές µη εισηγµένων εταιριών και µερίδια 10.300,85 10.271,50 0,00 0,00
Σύνολο 1.383.765,44 663.820,95 459.004,60 517.320,10

ΟΜΙΛΟΣ ETAIΡIA

 

Στον ανωτέρω λογαριασµό µε απόκλιση 159% περιλαµβάνεται στον Όµιλο που αφορά επενδύσεις σε µετοχές της 

Περσεύς ΑΕΒΕ που ενοποιείται για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο.  

Οι συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στην τρέχουσα και την προηγούµενη χρήση µε τις επενδύσεις (µετοχές) 

κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς είναι: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο Έναρξης 1.894.744,31 705.861,85 517.320,10 490.796,00
Προσθήκες 1.466.931,89 1.140.416,85 487.178,09 531.370,98
Πωλήσεις -∆ιαγραφές -1.511.017,20 -1.233.947,81 -515.990,90 -559.585,85
Αποτίµηση Χρηαµτοοικονοµικών στοιχείων -466.893,56 51.490,06 -29.502,69 54.738,97
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.383.765,44 663.820,95 459.004,60 517.320,10

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

8.20 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν τα εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 118.386,81 84.743,30 35.393,46 47.743,24
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 6.838.786,19 3.886.925,04 574.840,96 856.439,27
Προθεσµιακές καταθέσεις 2.414.999,65 9.780.000,00 1.930.018,63 7.295.000,00
Σύνολο 9.372.172,65 13.751.668,33 2.540.253,05 8.199.182,51

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Τα διαθέσιµα είναι µειωµένα κατά 32% στον Όµιλο και 69% στην εταιρεία σε σχέση µε το υπόλοιπο της 31/12/2007. 

Στον Όµιλο ποσό € 3,309 εκ. αφορά ταµειακά διαθέσιµα της Περσεύς ΑΕΒΕ, Κούµαρος, Εχινάδες που ενοποιείται για 

πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο. Η µείωση των διαθεσίµων οφείλεται στις αυξηµένες ανάγκες πληρωµών κύρια 

των τροφών, την κάλυψη αυξηµένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης λόγω της αυξηµένης αποθεµατοποίησης των 

προίοντων ιχθύων, στην µέιωση των εσόδων από την µη πώληση σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό µας προιόντων 

κατά το τελευταίο τρίµηνο. Η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι η ρευστότητα θα την βοηθήσει στην ανάπτυξη και 

στην αντιµετώπιση επενδυτικών ευκαιριών που πιθανά να προκύψουν στα επόµενα χρόνια στον κλάδο.  
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8.21 Μετοχικό κεφάλαιο  

 

8.21.1 Μετοχικό κεφάλαιο  

To µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 29.281.594 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε ονοµαστική αξία 1,00 € 

ανά µετοχή.  

Αριθµός 
µετοχών

Μετοχικό
 Κεφάλαιο

Αξία υπέρ το
 άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπα 01/01/2008 29.281.594,00 29.281.594,00 17.674.827,79 46.956.421,79
Έκδοση νέων µετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορά µετοχών µητρικής (Ίδιες Μετοχές) 0,00 0,00 0,00 0,00
Πώληση µετοχών µητρικής (Ίδιες Μετοχές) 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπα 31/12/2008 29.281.594,00 29.281.594,00 17.674.827,79 46.956.421,79  

Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών τον Ιούνιο του 1994. Η µετοχή της Εταιρίας 

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. έχει καταχωρηθεί στον κλάδο «Ιχθυοτροφεία» του Ηµερήσιου ∆ελτίου Τιµών του Χ.Α.Α. Το υπέρ 

το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου προέκυψε από την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της 

ονοµαστικής τους αξίας.  

 

8.21.2 Πίνακας Ιδίων Κεφαλαίων  

Τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του Οµίλου της 31/12/2008 αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Μετοχικό Κεφάλαιο 29.281.594,00 29.281.594,00 29.281.594,00 29.281.594,00
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 17.674.827,79 17.674.827,79 17.674.827,79 17.674.827,79
Λοιπά αποθεµατικά 10.705.794,30 10.484.643,40 11.574.428,16 11.497.568,24
Συναλαγµατικές διαφορές -2.136.357,79 -311.480,07 0,00 0,00
Αδιανέµητα κέρδη 12.932.496,88 13.412.127,67 10.315.203,65 10.882.729,42
Ιδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της 
Μητρικής 68.458.355,18 70.541.712,79 68.846.053,60 69.336.719,45
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 36.471.418,63 24.953.852,68 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 104.929.773,81 95.495.565,47 68.846.053,60 69.336.719,45

ΟΜΙΛΟΣ ETAIΡIA

 

 

8.21.3 Μερίσµατα  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της εταιρείας για την οικονοµική χρήση 

του 2008 η εταιρεία δεν θα διανέµει µέρισµα. Το µέρισµα για την οικονοµική χρήση 2007 είχε ανέλθει στα € 0,03 ανά 

µετοχή συνολικού ποσού € 878.447,82 και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 

27/06/2008.  

 

8.22 ∆ανειακές Υποχρεώσεις  

Οι δανειακές υποχρεώσεις, µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες, του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής : 
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31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός 105.551.271,75 76.098.745,84 42.483.368,62 44.600.000,00
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 105.551.271,75 76.098.745,84 42.483.368,62 44.600.000,00

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Συµβάσεις αλληλόχρεων δανείων 82.347.594,07 42.502.818,92 38.234.851,54 17.489.767,39
Μέρος µακροπρόθεσµων δανείων πληρωτέο στην 
επόµενη χρήση 2.463.620,00 612.203,43 1.863.620,00 612.203,43
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 84.811.214,07 43.115.022,35 40.098.471,54 18.101.970,82

0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο δανείων 190.362.485,82 119.213.768,19 82.581.840,16 62.701.970,82

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι: 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Μεταξύ 1 και 2 ετών 18.142.517,29 12.498.746,00 113.368,62 2.230.000,00
Μεταξύ 2 και 5 ετών 22.312.500,00 19.500.000,00 6.690.000,00 6.690.000,00
Πάνω από 5 έτη 60.792.791,57 44.099.999,84 35.680.000,00 35.680.000,00

101.247.808,86 76.098.745,84 42.483.368,62 44.600.000,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η ανάλυση των δανείων του Οµίλου και της εταιρείας σε χρόνους αποπληρωµής των δανειακών υποχρεώσεων όπως 

προκύπτουν από τις υπογεγραµµένες συµβάσεις και συµφωνίες του Οµίλου µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι:  

ΧΡΗΣΗ 2008
Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος ∆ανεισµός 40.455.017,29 60.792.791,57 101.247.808,86
Βραχυχρόνιος ∆ανεισµός 86.651.056,96 86.651.056,96
∆άνεια µακροπρόθεσµα πληρωτέα στην επόµενη χρήση 2.463.620,00 2.463.620,00

89.114.676,96 40.455.017,29 60.792.791,57 190.362.485,82
Όλα τα δάνεια είναι µε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor

ΧΡΗΣΗ 2007
Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος ∆ανεισµός 76.098.745,84 0,00 76.098.745,84
Βραχυχρόνιος ∆ανεισµός 42.502.818,92 42.502.818,92
∆άνεια µακροπρόθεσµα πληρωτέα στην επόµενη χρήση 612.203,43 612.203,43

43.115.022,35 76.098.745,84 0,00 119.213.768,19
Όλα τα δάνεια είναι µε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor

ΟΜΙΛΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΗ 2008
Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος ∆ανεισµός 6.803.368,62 35.680.000,00 42.483.368,62
Βραχυχρόνιος ∆ανεισµός 38.234.851,54 38.234.851,54
∆άνεια µακροπρόθεσµα πληρωτέα στην επόµενη χρήση 1.863.620,00 1.863.620,00

40.098.471,54 6.803.368,62 35.680.000,00 82.581.840,16
Όλα τα δάνεια είναι µε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor

ΧΡΗΣΗ 2007
Έως 1 έτος από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος ∆ανεισµός 2.230.000,00 6.690.000,00 35.680.000,00 44.600.000,00
Βραχυχρόνιος ∆ανεισµός 17.489.767,39 17.489.767,39
∆άνεια µακροπρόθεσµα πληρωτέα στην επόµενη χρήση 612.203,43 612.203,43

20.331.970,82 6.690.000,00 35.680.000,00 62.701.970,82
Όλα τα δάνεια είναι µε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ 
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Η απόκλιση των δανειακών υποχρεώσεων κατά 59,6 % στον Όµιλο οφείλεται κατά ποσοστό 68% στο ποσό των € 

48,400 εκ. δανείων της  Περσεύς ΑΕΒΕ που ενοποιείται για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο καθώς και στην 

αύξηση των δανείων της Fish Fillet AE και στην αύξηση των απαιτούµενων δανειακών κεφαλαίων για την κάλυψη της 

διακράτησης και διατήρησης αυξηµένων αποθεµάτων. Στην εταιρεία η αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανείων κατά 

32% οφείλεται στην ανάγκη κάλυψη των αυξηµένων κεφαλαίων κίνησης από την αύξηση και διατήρηση των 

αποθεµάτων χθύων και της κάλυψης καθυστέρησης της εισπράξεων από τις πωλήσεις κύρια του γόνου. Επίσης η 

θυγατρική του Οµίλου ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕΒΕ στις 30/7/2008 υπέγραψε δάνειο οµολογιακό 25 εκ. ευρώ και κοινοπρακτικό 

ύψους 13 εκ. ευρώ στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισµού και της υποστήριξης των κεφαλαίων 

κίνησης για την παραγωγικής διαδικασία. 

 

8.23 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις & Επιχορηγήσεις  

8.23.1 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Άλλες Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.012.986,58 2.762.668,18 11.220,72 44.993,52

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Το κονδύλι «Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» απόκλιση σε ποσοστό 298% αφορά κύρια θυγατρικές του 

Οµίλου υποχρεώσεις, αναλυτικά: του Περσέα ποσό € 1,981 εκ. αφορά από πρώην µέτοχο των θυγατρικών εταιρειών 

της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ µε,  της Fjord Marine Turkey ποσό € 7,145 που αφορά υποχρεώσεις προς λοιπούς µετόχους και 

της BFF Ltd ποσό € 1,880 εκ. που αφορά υποχρεώσεις προς λοιπούς µετόχους 

 

8.23.2 Υποχρεώσεις Παροχών στο Προσωπικό 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 985.667,19 860.311,01 362.955,40 316.827,93
Σύνολο 985.667,19 860.311,01 362.955,40 316.827,93

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Αριθµός Απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για την Εταιρεία την 31/12/2008 ανήλθε σε 377 εργαζοµένους µε 148 

µισθωτούς υπαλλήλους(επιστηµονικό, διοικητικό προσωπικό) και 229 µισθωτούς και ηµεροµίσθιους(εργάτες, 

τεχνίτες) ενώ για τον Όµιλο ο αριθµός των εργαζοµένων είναι 996 εργαζόµενοι µε 431 µισθωτούς 

υπαλλήλους(επιστηµονικό, διοικητικό προσωπικό) και 565 µισθωτούς και ηµεροµίσθιους (εργάτες, τεχνίτες). Για το 

2007 την αντίστοιχη περίοδο, ο αριθµός των εργαζοµένων ήταν 430 για την Εταιρεία και 825 για τον Όµιλο. 
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8.23.3 Έσοδα Εποµένων Χρήσεων  

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 10.317.843,83 714.148,00 595.726,79 714.148,00
Προσθήκες από συγχωνεύσεις/ενοποιήσεις 95.688,77 0,00 0,00 0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις 1.213.065,50 9.579.473,87 168.542,60 161.909,00
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -393.455,43 -202.125,00 -81.757,36 -202.125,00
Μεταφορά σε λογαριασµό υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά στα αποτελέσµατα -78.204,75 -78.205,00 -78.204,75 -78.205,51
Συναλλαγµατικές διαφορές -1.933.873,05 0,00
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 9.221.064,87 10.013.291,87 604.307,28 595.726,49

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

8.24 Προµηθευτές 

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Προµηθευτές 30.571.449,39 17.280.872,92 9.374.168,63 9.802.456,69
Προκαταβολές πελατών 1.836.087,02 265.529,31 459.062,61 265.529,31
Επιταγές πληρωτέες 27.272.381,09 46.459.674,10 15.809.081,75 17.818.088,43
Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 7.128.260,58 0,00 0,00
Σύνολο 59.679.917,50 71.134.336,91 25.642.312,99 27.886.074,43

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Στην τρέχουσα περίοδο είχαµε µείωση στον Όµιλο ποσοστού 16% εξαιτίας των περισσότερων απαλοιφών 

ενδοεταιρικών υπόλοιπων µε την ενοποίηση του Περσέα και επειδή συµψηφίστηκαν µεταξύ τους χρεωστικά και 

πιστωτικά υπόλοιπα προµηθευτών-πελατών-επιταγών στην παρούσα περίοδο Από τις νέες εταιρείες που 

ενοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση ποσό  € 15,929 εκ προέρχεται από την Περσεύς ΑΕΒΕ..  

Στην εταιρεία έχουµε µείωση κατά -8% που οφείλεται στα πλαίσια των διαχείρισης των τρεχουσών υποχρεώσεων 

κάθε µήνα .  

 

8.25 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των τα τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 484.059,70 1.018.751,57 130.253,00 995.264,86
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος 996.777,44 2.324.354,20 919.318,42 1.170.107,58
Εκκαθάριση βεβαιωµένων φόρων 428.076,32 -1.412.715,77 -578.081,14 -1.177.434,51
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.908.913,46 1.930.390,00 471.490,28 987.937,93

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

8.26 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
∆ιάφοροι πιστωτές 3.550.040,87 1.853.550,29 1.768.682,50 2.464.203,83
Μερίσµατα 188.794,38 128.760,70 37.346,67 128.760,70
∆εδουλευµένα έξοδα 1.402.587,07 1.442.803,77 533.395,60 1.250.364,23
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταµεία 1.229.705,67 871.779,09 448.082,69 468.760,44
Σύνολο 6.371.127,99 4.296.893,85 2.787.507,46 4.312.089,20

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Στην τρέχουσα περίοδο είχαµε αύξηση στο λογαριασµό Λοιπές Υποχρεώσεις κύρια στον Όµιλο µε ποσό € 2,132 εκ.να 

οφείλεται στις εταιρείες που ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση.  

8.27 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 

Τα ποσά του ανωτέρω λογαριασµού περιλαµβάνονται στο πίνακα των δανείων παράγραφο 8.22, γιατί αφορούν ποσά 

κεφαλαίου µακροπρόθεσµων δανείων, τα οποία ποσά είναι καταβλητέα στην επόµενη χρήση. 

8.28 Κύκλος Εργασιών  

Η ανάλυση των πωλήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας για το 2008 και το 2007 έχεις ως ακολούθως : 

2008 2007 2008 2007
Πωλησεις Προιόντων 105.955.249,36 64.253.613,46 40.655.737,25 41.211.627,00
Πωλήσεις Εµπόρευµάτων και λοιπών αποθεµάτων 12.836.825,56 18.702.207,88 21.863.350,30 18.841.251,31
Πωλήσεις Υπηρεσιών 1.511.096,75 1.628.468,83 449.794,76 126.950,00

120.303.171,67 84.586.297,17 62.968.882,31 60.179.828,31

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

8.30 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση Ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης που αφορούν τα προ-

γράµµατα καθορισµένων παροχών και λοιπά προγράµµατα µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων του Οµίλου και της 

Εταιρείας έχουν ως εξής :  

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 985.667,19 860.311,01 362.955,40 316.827,93
Σύνολο 985.667,19 860.311,01 362.955,40 316.827,93

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι σηµαντικότερες οικονοµικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις ηµεροµηνίες αποτίµησης είναι οι εξής: 

 

Οικονοµικές παραδοχές Αναλογιστικής Μελέτης
Πληθωρισµός 2,00%
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,90% κατά την 31/12/2007
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,80% κατά την 31/12/2008
Μέση ετήσια αύξηση ΑΕΠ 3,00%
Ετήσια αύξηση µισθολογίου Μέσος Ετήσιος ΜακροχρόνιοςΠληθωρισµός + 1/3*ΑΕΠ=3%

Ποσοστό αποχωρήσεων Έως 30 ετών 31-40 ετών 41 και άνω
Οικειοθελής Αποχώρηση 20,00% 10,00% 1,00%
Απόλυση 8,00% 4,00% 1,00%

2.008
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8.29 Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

Τα υπόλοιπα των συγκεκριµένων λογαριασµών εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Έσοδα συµµετοχών-χρεογράφων 61.873,39 4.239,05 8.162,69 4.239,05
Πιστωτικοί τόκοι-Έσοδα κεφαλαίων 593.145,46 536.875,03 199.489,75 120.328,63
Σύνολο 655.018,85 541.114,08 207.652,44 124.567,68

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Έξοδα τόκων από δάνεια 11.649.789,37 4.604.123,53 4.154.708,34 2.370.863,82
Λοιπά έξοδα τραπεζών 108.256,36 150.073,36 34.990,84 127.340,62
Σύνολο 11.758.045,73 4.754.196,89 4.189.699,18 2.498.204,44

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα -11.103.026,88 -4.213.082,81 -3.982.046,74 -2.373.636,76

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Στον όµιλο περιλαµβάνονται στις οικονοµικές του καταστάσεις για πρώτη φορά χρηµατοοικονοµικά έξοδα ποσού € 

3,202 εκ. τα οποία προέρχονται από τις θυγατρική εταιρεία Περσεύς ΑΒΕΕ. 

8.30 Λοιπά έσοδα & Λοιπά Έξοδα   

Τα υπόλοιπα των συγκεκριµένων λογαριασµών των Λοιπών Εσόδων εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραµµάτων 284.787,01 128.065,65 217.057,78 57.531,42
Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 319.802,11 51.501,78 40.958,56 51.501,78
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 166.605,22 0,00 133.073,06
∆ιαγραφή υποχρεώσεων 749.827,09 73.254,62
Κέρδη από εκποίηση παγίων 121.795,74 1.618,64 55.625,44 1.618,64
Συναλλαγµατικές διαφορές 26.260,48 0,00 22.701,19
Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.605.792,73 1.306.558,21 66.941,00 495.429,08
Σύνολο 3.274.870,38 1.560.998,90 536.357,03 606.080,92

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα υπόλοιπα των συγκεκριµένων λογαριασµών των Λοιπών Εξόδων εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Φόροι τέλη 175.783,66 49.609,56 56.850,08 35.072,56
∆ιάφορα Έξοδα 11.215.602,83 6.951.601,13 5.733.629,07 4.802.401,80
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 69.059,76 105.667,53 69.059,76 87.434,11
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 334.651,93 274.943,28 324.919,04 212.929,64
Ζηµιές από εκποίηση παγίων 130.658,66 19.213,99 130.658,66 0,00
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 250.000,00 215.528,38 250.000,00 215.528,38
Σύνολο 11.925.756,84 7.401.035,49 6.565.116,61 5.353.366,49

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

8.31 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

∆εν υπάρχουν  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της 
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8.32 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας καθώς επίσης και των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιριών δεν έχουν ελεγχθεί 

από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 

κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό των προβλέψεων, για διαφορές φορολογικού 

ελέγχου, που αναγνώρισε η  Εταιρεία και ο Όµιλος στις οικονοµικές τους καταστάσεις για φορολογικές διαφορές 

ανέρχεται σε € 130 χιλ. και 578 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 2007-2008 Μητρική Ολική Ενοποίηση

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Πανεπιστηµίου 39, Αθήνα 2007-2008 46,26% Ολική Ενοποίηση

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Ζευγολατιό Κορινθίας 2005-2008 41,34% Ολική Ενοποίηση

AQUAVEST A.E. Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 2003-2008 100,00% Ολική Ενοποίηση

AQUANET A.E. Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 2007-2008 90,42% Ολική Ενοποίηση

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ Α.Ε. Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 2007-2008 69,30% Ολική Ενοποίηση

FISH FILLET AE Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 2007-2008 90,59% Ολική Ενοποίηση

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 2007-2008 100,00% Ολική Ενοποίηση

ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 2006-2008 86,22% Ολική Ενοποίηση

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 2007-2008 65,00% Ολική Ενοποίηση

ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα - 100,00% Ολική Ενοποίηση

SELONDA INTERNATIONAL LTD Channel Islands, UK - 100,00% Ολική Ενοποίηση

SELONDA UK LTD East Riding OF Yorkshire, WALES - 50,00% Ολική Ενοποίηση

BLUEWATER FLATFISH LTD North Linconshire, WALES - 79,78% Ολική Ενοποίηση

FJORD MARIN DENIZ Bodrum – Turkey - 38,50% Ολική Ενοποίηση

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD North Linconshire, WALES - 59,00% Ολική Ενοποίηση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 2007-2008 95,00% Καθαρή Θέση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ναυάρχου Νικοδήµου 30 , Αθήνα 2007-2008 99,90% Καθαρή Θέση

EUROFISH GB Ltd Hull , Wales - 30,00% Καθαρή Θέση

BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. Λ. Βουλιαγµένης 409, Ηλιούπολη 2007-2008 25,00% Καθαρή Θέση

ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ Πυλαρινού 11, Κόρινθος 2006-2008 35,00% Καθαρή Θέση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΜΕΣΗΣ & 
ΕΜΜΕΣΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

8.33 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για το δωδεκάµηνο του 2008 και 2007, του Οµίλου και της εταιρείας 

είναι :  

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Αριθµός Αποσχολούµενου προσωπικού 996 825 377 430

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

8.34 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τις θυγατρικές του Οµίλου έχουν εξής : 
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31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Έσοδα
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 13.061.011 13.224.842
Συγγενείς 2.256.049 4.285.068 2.054.432 3.950.261
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 3.246.076 1.947.979 695.563 1.345.762
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 5.502.125 6.233.047 15.811.007 18.520.865

Έξοδα
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 37.336.625 9.296.560
Συγγενείς 5.513.375 6.819.087 2.880.988 11.514.096
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 1.449.518 1.514.209 862.733 1.246.133
Κοινοπραξίες 4.607.377 1.657.807 2.410.002 1.094.306
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 11.570.270 9.991.103 43.490.348 23.151.095

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Απαιτήσεις
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 5.866.895 3.653.602
Συγγενείς 398.254 3.207.043 391.048 1.265.823
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 3.299.573 1.510.395 679.810 76.319
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 3.697.828 4.717.438 6.937.753 4.995.744

Υποχρεώσεις
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 8.450.860 1.450.196
Συγγενείς 605.516 1.721.895 332.302 1.348.740
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 111.497 201.945 0 108.464
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 717.013 1.923.840 8.783.162 2.907.400

Συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη & µέλη διοίκησης
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 0 0
Συγγενείς 0 0 0 0
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 1.449.518 1.514.209 862.733 1.246.133
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 1.449.518 1.514.209 862.733 1.246.133

Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη & µέλη διοίκησης
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 0 0
Συγγενείς 0 0 0 0
Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελεχη 8.669 8.669 8.669 8.669
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολο 8.669 8.669 8.669 8.669

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
ΕΣΟ∆Α (Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών)
Σε θυγατρικές 0 0 13.061.011 13.224.842
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρή 5.502.124,63 6.233.047,00 2.749.996 5.296.023

5.502.124,63 6.233.047,00 15.811.007,06 18.520.865,00

ΕΞΟ∆Α (Αγορές αγαθών & υπηρεσιών)
Σε θυγατρικές 0 0 37.336.624,78 9.296.560,00
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρή 11.570.270,49 9.991.103,00 6.153.723,32 13.854.535,00

11.570.270,49 9.991.103,00 43.490.348,10 23.151.095,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σε θυγατρικές 0 0 5.866.894,77 3.653.601,77
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρή 3.697.827,72 4.717.438,14 1.070.858,45 1.342.142,03

3.697.827,72 4.717.438,14 6.937.753,22 4.995.743,80

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σε θυγατρικές 0 0 8.450.859,94 1.450.195,77
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρή 717.012,59 1.923.840,24 332.302,04 1.457.204,29

717.012,59 1.923.840,24 8.783.161,98 2.907.400,06

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
Συναλλαγές & αµοιβές µελών διοίκησης 1.449.518,07 1.514.209,05 862.733,33 1.246.133,00
Απαιτήσεις από µέλη διοίκησης 8.669,35 8.669,35 8.669,35 8.669,35
Υποχρεώσεις σε µέλη διοίκησης 0 0,00 0 0,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τις θυγατρικές και τις συνδεδεµένες και συγγενείς εταιρείες έχουν ως εξής: 

Θυγατρικές Εταιρείες Οµίλου ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΕΛΟΝΤΑ AE 0,00 0,00 0,00
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ 600,00 0,00 714,00 0,00
ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 600,00 0,00 714,00 0,00
SELONDA INTERNATIONAL LTD 0,00 0,00 0,00 0,00
BLUEWATER FLATH FISH LTD-BFF 0,00 0,00 0,00 0,00
ELECTROSAN DENIZ 0,00 0,00 0,00 3.387,20
INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 12.171.151,72 16.566.315,21 0,00 253.153,73
FISH FILLET ΑΕ 11.306,42 965.197,27 130.609,16 0,00
AKOYANET AE 1.200,00 0,00 1.428,00 0,00
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ ΑΕ 600,00 0,00 714,00 0,00
SELONDA UK 100.965,00 46.087,20 83.860,00 46.593,17
AEGEAN TURKEY 812,86 3.875.355,80 0,00 0,00
FJORD MARIN TURKEY 200.613,90 4.054,00 57.848,31 262.441,80
ΠΕΡΣΕΑΣ ABEE 18.403,00 13.589.964,13 0,00 0,00
ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 190.198,88 390.555,13 1.246.237,38 0,00
ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 363.359,54 1.899.096,04 171.967,39 0,00
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD 0,00 0,00 0,00 25.228,07
AQUAVEST AE 1.200,00 0,00 1.428,00 0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 2.604.264,13 7.750.894,56

13.061.011,32 37.336.624,78 4.299.784,37 8.341.698,53

Συγγενείς - Συνδεδεµένες Εταιρείες Οµίλου ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BLUE FIN TUNA HELLAS AE 55.890,19 0,00 0,00 0,00
ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ 106.062,90 2.630.044,96 8.473,80 0,00
EUROFISH GB 1.891.279,24 0,00 381.860,68 0,00
ΑΚΟΥΑΝΕΤ ΑΕ- ΚΑΙΚΙ ΕΠΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 357.209,40 2.410.002,18 310.250,81 0,00
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ-ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 338.354,01 0,00 369.559,16 0,00
ΑΕΛΛΗ ΑΤΕΕ 600,00 181.710,85 0,00 0,00
ΤΕΝΩΝ ΑΤΕ 600,00 69.232,00 714,00 0,00
ΜΕΛΗ ∆Σ 0,00 862.733,33 0,00 0,00

2.749.995,74 6.153.723,32 1.070.858,45 0,00

Σύνολα 15.811.007,06 43.490.348,10 5.370.642,82 8.341.698,53  
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Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. και των ∆ιευθυντικών Στελεχών για την χρήση  2008 και 2007 ανέρχονται σε € 
1.245.407,33  και € 1.021.335,99 αντίστοιχα. 

 

8.35 Φόροι εισοδήµατος 

 

Ο φόρος εισοδήµατος όπως και ο αναβαλλόµενος φόρος έχουν υπολογιστεί επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας  

ή της κάθε θυγατρικής του Οµίλου  και αναλύεται, ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Φόρος Χρήσης 303.116,30 531.768,31 130.253,00 527.833,34
Αναβαλλόµενος Φόρος 996.524,44 2.347.840,91 919.318,42 1.170.107,58
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 181.196,40
Σύνολο 1.480.837,14 2.096.690,17 1.049.571,42 1.697.940,92

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

8.36  Κέρδη ανά µετοχή 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση τον επιµερισµό των κερδών στο µέσο σταθµισµένο αριθµό των 

µετοχών.  

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Μετόχους Εταιρείας 1.264.665,20 2.546.107,73 387.781,97 5.271.482,79
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού των µετοχών 29.281.594,00 29.281.594,00 29.281.594,00 29.281.594,00
Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,04 0,09 0,01 0,18

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

8.37  Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

 
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η εταιρία είναι εκτεθειµένη σε πολλαπλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς  

(διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το 

πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας  στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα 

χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του οµίλου που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η εταιρία χρησιµοποιεί για ορισµένα 

κεφάλαια συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων για να αντισταθµίσει την έκθεσή της σε ενδεχόµενες αυξήσεις επιτοκίων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρίας  αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώµατα ανάληψης 

σε τράπεζες, βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγµατεύσιµα στην 

χρηµαταγορά, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές . 
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Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

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

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

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

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

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

τον όποιο µικρό κίνδυνο. Η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι δεν µπορεί να υπάρξουν ποσό συναλλαγµατικού κινδύνου που να 

επηρεάσουν την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

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

τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Την 31η ∆εκεµβρίου 2008, ο όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της 

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

επιτοκίου. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι 

λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά ποσοστά. 

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

µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –0,5% (2008: +1% ή -0,5%).  

Ευαισθησία Αποτελέσµατος Χρήσης & 

Ιδίων Κεφαλαίων  Όµιλος Εταιρεία 

Αύξηση επιτοκίων σε εύρος από +1% έως -0,5% 

Αποτέλεσµα Ζηµιά Χρήσης € 951.812,43 € 412.909,21 

Πολιτική του Οµίλου είναι να αντισταθµίσει την ενδεχόµενη αύξηση των επιτοκίων µέσω σύναψης συµβολαίων 

ανταλλαγής επιτοκίων. Η ανωτέρω πολιτική ισχύει µόνο για τα οµολογιακά δάνεια.  

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση του οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

(µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορίες Χρηµατοοικονικών Κινδύνων 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 64.657.319,91 45.160.155,21 20.462.966,36 26.688.773,48
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 346.415,00 1.483.630,40 346.301,60 342.905,98

65.003.734,91 46.643.785,61 20.809.267,96 27.031.679,46

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ο όµιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις πληροφορίες αυτές 

στα control  του πιστωτικού ελέγχου. 
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Η διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποµειωθεί από 

θυγατρικές εταιρείες σε προηγούµενες ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ανάλογα είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των οφειλοµένων. Όπως έχουµε αναφέρει το κονδύλι «Πελάτες» 

περιλαµβάνεται ποσό € 4,9 εκ περίπου που αφορά σε απαιτήσεις από την πώληση ιχθυοτροφών προς την εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, η οποία έχει υπαχθεί  στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 

3588/2007 και διατάχθηκε το άνοιγµα της διαδικασίας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό αυτής και το 

Ν.3588/2007.Η ∆ιοίκηση της θυγατρική του Οµίλου, βασιζόµενη στο γεγονός ότι η διαδικασία για την επίτευξη 

συµφωνίας µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ και των πιστωτών της είναι σε εξέλιξη, αναµένει την 

έκβασή της και προτίθεται να προχωρήσει στο σχηµατισµό ανάλογης πρόβλεψης όταν τα στοιχεία που θα έχει στη 

διάθεσή της θα είναι ικανά για τον προσδιορισµό της. 

Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν συµβόλαια ασφάλισης πιστώσεων για το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεών τους. 

Για τους πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις, η εταιρία  δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιµες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

θεωρείται αµελητέος, δεδοµένου ότι συνεργάζεται µε αξιόπιστες τράπεζες υψηλής ποιότητας.   

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται 

καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία 

βάση καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 

6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται µηνιαία. 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια αφορούν αλληλόχρεους λογαριασµούς χρηµατοδοτήσεως από τις τράπεζες, κεφάλαια 

κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα για τα οποία πληρώνονται µόνο οι τόκοι και τα οποία ανανεώνονται σύµφωνα µε τις 

χρηµατοροές της επιχείρησης και τις εκτιµήσεις εξέλιξης των επιτοκίων. 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2008 για τον Όµιλο αναλύεται ως εξής: 

2008
Ποσά σε .€ εντός 6 µηνών 6 εως 12 µήνες 1 εως 5 έτη αργότερο από 

5 έτη
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 0,00 2.463.620,00 44.758.480,18 60.792.791,57
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός 0,00 82.347.594,07
Εµπορικές Υποχρεώσεις 50.729.143,68 -8.952.201,82
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.280.041,45
Σύνολο 59.009.185,13 75.859.012,25 44.758.480,18 60.792.791,57

Bραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της εταιρίας  όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 
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• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της και 

• να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους 

• τιµολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου. 

Η εταιρία  παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια µειωµένης 

εξασφάλισης µείον τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισµό. Το 

κεφάλαιο για τις χρήσεις 2008 και 2007 αναλύεται ως εξής:  

31.12.2008 31.12.2007
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 104.934.761,50 95.495.565,47

Πλέον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης 180.362.485,82 118.601.564,76

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά
ισοδύναµα

-10.755.938,09 -14.415.489,28

Κεφάλαιο 274.541.309,23 199.681.640,95

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 104.934.761,50 95.495.565,47

Πλέον: ∆άνεια 180.362.485,82 118.601.564,76

Σύνολο κεφαλαίων 285.297.247,32 214.097.130,23

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 1,04 1,07  

 

8.38.1 Προσαρµογές για την απεικόνιση της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών «Κορωνίς ΑΕ», 

«Στεφάνου ΑΕ» και Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου» από την Θυγατρική εταιρία του Οµίλου Interfish AE. 

Κατά την χρήση 2007, και συγκεκριµένα την 22/11/2007, η Θυγατρική Εταιρεία του Οµίλου Ιnterfish 

Iχθυοκαλλιέργειες ΑΕ ολοκλήρωσε τη διαδικασία συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών «Κορωνίς ΑΕ», «Στεφάνου 

ΑΕ» και Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου». Για την απεικόνιση της παραπάνω συγχώνευσης, όσο αφορά τις εταιρίες 

«Κορωνίς ΑΕ» και «Στεφάνου ΑΕ» (Θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου Σελόντα), στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις, ο Όµιλος έκανε χρήση αναδροµικά της παραγράφου 10 του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές 

των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη» καθώς ο χειρισµός της περίπτωσης συγχώνευσης εταιρειών οι οποίες 

τελούσαν, πριν τη συγχώνευση, υπό κοινό έλεγχο δεν εµπίπτει στις απαιτήσεις του ∆ΠΧΠ 3 ή σε κάποιο ισχύον 

πρότυπο ή διερµηνεία.  

Για την απορρόφηση της εταιρίας «Ιχθυοκαλλιέργειες Λέσβου ΑΕ», η οποία δεν τελούσε υπό κοινό έλεγχο 

εφαρµόσθηκαν οι απαιτήσεις του ∆ΠΧΠ 3. 

Η διοίκηση κατά την εφαρµογή της παραγράφου 10 του ∆ΛΠ 8 έλαβε υπόψη της την οικονοµική ουσία των 

γεγονότων προκειµένου να αναπτύξει µια λογιστική πολιτική, η οποία να εξυπηρετεί τις ανάγκες λήψης οικονοµικών 

αποφάσεων των χρηστών παρέχοντας ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική απόδοση και την 

οικονοµική θέση του Οµίλου και η οποία είναι σύµφωνη µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές πρακτικές που ισχύουν 

διεθνώς, χωρίς να έρχεται σε σύγκρουση µε το ισχύον πλαίσιο των ∆ΠΧΠ. 

Με βάση τα παραπάνω στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, ο Όµιλος, µε την ολοκλήρωση 

της συγχώνευσης την 22/11/2007, προκειµένου να αποτυπώσει το γεγονός αυτό ανέστρεψε το σωρευµένο υπόλοιπο 
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των ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας κατά την 31/12/2007 στα Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια, το οποίο αφορούσε τις εταιρίες 

Κορωνίς ΑΕ και Στεφάνου ΑΕ και αναγνώρισε νέο ποσό δικαιωµάτων µειοψηφίας µε βάση την νέα συµµετοχική 

σχέση. Επιπλέον, για να τηρηθεί η αρχή της συνέχειας και της συγκρισιµότητας των Οικονοµικών Καταστάσεων 

αναστράφηκε το υπόλοιπο των δικαιωµάτων Μειοψηφίας στα Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια την 31/12/2006, ενώ 

ταυτόχρονα αναγνωρίστηκε νέο ποσό δικαιωµάτων µειοψηφίας. Ακολούθως, ο Όµιλος προκειµένου να απεικονίσει 

την οικονοµική ουσία της συγχώνευσης κατά την οποία οι µέτοχοι των απορροφώµενων θυγατρικών του καθίστανται 

µέτοχοι της µητρικής εταιρείας, ανέστρεψε τα δικαιώµατα µειοψηφίας των αποτελεσµάτων για την περίοδο 1/1-

31/12/2007 καθώς και για την περίοδο 1/1-31/12/2006 για σκοπούς συνέχειας και συγκρισιµότητας των στοιχείων.  

Σηµειώνεται ότι, δεν έχουν γίνει αναπροσαρµογές που να επηρεάζουν άλλους λογαριασµούς των ενοποιηµένων 

Οικονοµικών Καταστάσεων για την τρέχουσα ή για προηγούµενες περιόδους πέραν των προαναφερόµενων. 

Αναλυτικά οι προσαρµογές που έχουν πραγµατοποιηθεί έχουν ως εξής: 

 Αδιανέµητα Κέρδη 
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

31.12.2006 -414.944,65 414.944,65 

Αποτελέσµατα Χρήσης 1.1 - 31.12.2007 554.632,73 -554.632,73 

31.12.2007 (Σωρευτική Επίδραση) 139.688,08 -139.688,08 

Όσον αφορά την απορρόφηση της εταιρίας Iχθυοκαλλιέργειες Λέσβου από την θυγατρική εταιρία του Οµίλου 

Interfish AE, η απορρόφηση πραγµατοποιήθηκε µε έκδοση µετοχών της θυγατρικής εταιρίας.  

Σηµειώνεται ότι η τιµή µετοχής των € 1,35 µε την οποία απορροφήθηκε η εταιρία, αντιπροσωπεύει την τρέχουσα 

χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Θυγατρικής Ιnterfish ΑΕ κατά την 22.11.2007, ηµεροµηνία κατά την οποία 

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, η υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ2-16857/22-11-2007 απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης  µε την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. 

Αν η εν λόγω ενοποιούταν από την έναρξη της περιόδου θα υπήρχε αρνητική επίδραση στο αποτέλεσµα κατά ποσό € 

1.286.881. 

H εταιρία προχώρησε σε έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας που προέκυψε από την συγχώνευση της εταιρίας Λέσβος 

Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ. Η ζηµιά αποµείωσης που προέκυψε, ποσού € 2.700 χιλιάδες, αναγνωρίστηκε στα 

αποτελέσµατα της χρήσης 2007, προσαρµόζοντας την λογιστική αξία της υπεραξίας στο ποσό των € 4.391 χιλ.  

Ο όµιλος αναπροσάρµοσε αρνητικά επίσης τα κέρδη µετά φόρων κατά ποσό € 1.149 χιλ. σε σχέση µε τα ήδη 

δηµοσιευµένα. Η αρνητική αυτή επίδραση οφείλεται στην αποµείωση της υπεραξίας κατά την 31.12.2007 (η οποία 

δεν είχε αναγνωριστεί στις προηγούµενες δηµοσιευµένες καταστάσεις) καθώς και στην λανθασµένη αναγνώριση 
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ποσού ζηµιάς € 1.551 χιλ. της εταιρίας Ιχθυοκαλλιέργειες Λέσβου της περιόδου 1.4 – 22.11.2007. Αναλυτικά οι 

διαφορές εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Αποτελέσµατα ∆ικαιούχων Μητρικής Εταιρίας 31.12.2006 3.695.251,15 

Αποµείωση Υπεραξίας -2.700.000,00 

Αναγνώριση Αποτελεσµάτων Ιχθυοκαλλιεργειών Λέσβου προ 
Απορρόφησης 1.550.856,58 

Αποτελέσµατα ∆ικαιούχων Μητρικής Εταιρίας 31.12.2007 2.546.107,73 

Η εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 « Λογιστικές Αρχές, Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη» προέβη στις 

παρακάτω γνωστοποιήσεις. Σύµφωνα µε τις διατάξεις τις παραγράφου γ(ii) του παραρτήµατος Γ της απόφασης 

2/396/31.8.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία γνωστοποιεί τα παρακάτω κονδύλια των Οικονοµικών 

Καταστάσεων µε βάσει τις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις για όλες τις ετήσιες και ενδιάµεσες 

οικονοµικές περιόδους. 
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Οι µεταβολές στα αποτελέσµατα µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας και στο σύνολο της καθαρής θέσης για τις 

ενδιάµεσες περιόδους 01.01 – 31.03.2007, 01.01 – 30.06.2007, 01.01 – 30.09.2007 καθώς και στο σύνολο της 

καθαρής θέσης για αντίστοιχες περιόδους του 2008 οφείλονται στην µεταβολή των δικαιωµάτων µειοψηφίας. 

Οι Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007 µετά την συγχώνευση των θυγατρικών «Κορωνίς Α.Ε.», 

«Στεφάνου ΑΕ» και «Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου» από την θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, Interfish έχουν ως εξής : 

 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2008                        95 

 

 

8.38.2  Εξαγορά ποσοστών σε υφιστάµενες θυγατρικές – Απορρόφηση Θυγατρικών Εταιρειών   

Η Σελόντα ΑΕΓΕ λόγω του γεγονότος, ότι είχε ήδη αποκτήσει τον έλεγχο επί των εταιριών, στις οποίες 

εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό ή έχασε ποσοστό λόγω µη συµµετοχής της σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου,  δεν 

αναγνώρισε ή προσάρµοσε κανένα ποσό υπεραξίας από τις συγκεκριµένες µεταβολές ποσοστών. Το αποτέλεσµα που 

προέκυψε από τις κινήσεις αυτές αναγνωρίστηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Ο όµιλος ακολουθεί πάγια την 

συγκεκριµένη πολιτική, αναγνωρίζοντας την συναλλαγή µεταβολής ποσοστού συµµετοχής σαν συναλλαγή που 

αφορά τα Ίδια Κεφάλαια (Equity transaction Method) και όχι µε βάση την επίδραση της στους µετόχους της µητρικής 

εταιρίας  (parent entity method). Την ίδια πολιτική ακολούθησε ο Όµιλος και στην περίπτωση συγχώνευσης µέσω 
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απορρόφησης της εταιρίας Ιχθυοκαλλιέργειες Λέσβου ΑΕ, δεδοµένου ότι απορροφήθηκε µέσω διάθεσης ενός 

ποσοστού της εταιρίας Interfish AE στην οποία υπήρχε ήδη έλεγχος σε τρίτους. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το αποτέλεσµα από τις εξαγορές ποσοστών και τις συγχωνεύσεις 

εταιριών:

Ιnterfish Κορωνίς Σ τεφάνου Σύνολο
Εύλογη Αξία  Ιδίω ν Κεφαλαίων ανά εταιρ ία 22.11.07 10.364.869,15 996.456,38 278.967,84 11.640.293,37
Π οσοστό Μ είω σης Οµ ίλου Σελόντα ανά  ετα ιρία 1,06% 28,93% 38,93%
Ποσό Μείωσης Σ ελόντα -109.944,31 -288.282,20 -108.604,24 -506.830,76

Σύνολική Μ είωση -506.8 30,76

4.029.575,14
∆ιαφορά 3.522.744,38

1.280.340,24
4.803.084,62

Εύλογη Αξία  Π εριουσιακών Στοιχε ίων - Υποχρέωσεω ν που αναλήφθηκαν κατά την 
συγχώ νευση της εταιρία ς Λέσβου

Α ποτέλεσµα από Μεταβολές Ποσοστών σε Θυγατρικ ές Εταιρίες στ ις οποίες 
∆ ιατηρε ίτα ι ο Έ λεγχος
Αποτέλεσµα από  Απόκτηση θυγατρ ικώ ν-συγχώνευση εταιρειώ ν-µεταβολές  

8.39  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου  2008  γεγονότα, 

που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όµιλο, και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 

κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Το Μέλος του ∆.Σ. & 
Γενικός ∆ιευθυντής 

Το Μέλος του ∆.Σ. & 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

 

Βασίλειος Στεφανής 

 

Ιωάννης Στεφανής 

 

Ιωάννης Ανδριανόπουλος 

 

Ευάγγελος Πίπας 

Α∆Τ ΑΕ 019038 Α∆Τ ΑΒ 296541 Α∆Τ ΑΒ 521401 Α∆Τ ΑΕ 138709 
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες 
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ΣΤ. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 που δηµοσιεύτηκαν από την εταιρία κατά την χρήση 2008 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2008 – 31/12/2008, κατ’ 

εφαρµογή της νοµοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτηµένες στο διαδικτυακό της τόπο 

www.biokarpet.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.athex.gr. 

Ηµεροµηνία Θέµα ∆ιαδικτυακό Τόπος 

∆ευτέρα, 5 Ιανουάριος 
2009 

Γνωστοποίηση απόφασεων για συµµετοχή σε 
διαδικασίες συγχώνευσης. 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=18 

Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2008 
Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί 
δηµοσιευµάτων 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=19 

Παρασκευή, 29 Αύγουστος 
2008 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Α Εξαµήνου 2008 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=20 

Τρίτη, 29 Ιούλιος 2008 Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών 
http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=21 

Πέµπτη, 10 Ιούλιος 2008 

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού 
Μετόχων Εισηγµένης Εταιρίας - Ορθή 
Επανάληψη 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=22 

Πέµπτη, 10 Ιούλιος 2008 
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού 
Μετόχων Εισηγµένης Εταιρίας 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=23 

Τετάρτη, 9 Ιούλιος 2008 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 
http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=24 

Τετάρτη, 2 Ιούλιος 2008 
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης- Ορθή 
Επανάληψη 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=25 

Παρασκευή, 27 Ιούνιος 
2008 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=26 

Παρασκευή, 27 Ιούνιος 
2008 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος 
µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=27 

Τετάρτη, 25 Ιούνιος 2008 
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του 
Καταστατικού Εταιρίας 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=28 

Πέµπτη, 12 Ιούνιος 2008 
Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / 
λογιστικών καταστάσεων 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=29 

∆ευτέρα, 9 Ιούνιος 2008 
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών 
Επενδυτών την 09.06.08 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=30 

∆ευτέρα, 2 Ιούνιος 2008 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Α Τριµήνου 2008 
http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=31 

Πέµπτη, 29 Μάιος 2008 Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 
http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=32 

Πέµπτη, 29 Μάιος 2008 Τροποποίηση Οικονοµικού Ηµερολογίου 
http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=33 

Πέµπτη, 29 Μάιος 2008 
Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / 
λογιστικών καταστάσεων 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=34 

Τετάρτη, 7 Μάιος 2008 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 
http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=35 
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∆ευτέρα, 31 Μάρτιος 2008 

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2007 
Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών 
περιθωρίων κερδών του Οµίλου για το 2007 
σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=36 

Παρασκευή, 28 Μάρτιος 
2008 Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2008 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=37 

∆ευτέρα, 3 Μάρτιος 2008 
Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην 
εταιρία 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=38 

Παρασκευή, 8 
Φεβρουάριος 2008 

Επιβεβαίωση - ∆ιευκρινήσεις επί 
δηµοσιευµάτων 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=39 

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 
2008 Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=40 

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 
2008 

Ανακοίνωση για την εξαγορά ποσοστού 
100,00% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Ανώνυµης Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΕΧΙΝΑ∆ΩΝ ΑΕ. 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=41 

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 
2008 

Ανακοίνωση για την εξαγορά ποσοστού 
65,00% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Ανώνυµης Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΕ.  

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=42 

∆ευτέρα, 7 Ιανουάριος 
2008 

Γνωστοποίηση απόφασεων για συµµετοχή σε 
διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, 
εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης µετοχών 

http://www.selonda.gr/page/default.
asp?la=1&id=43 

 

Ζ. ∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της  Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν αναρτηθεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.selonda.com . 

 

 

 

 

 

 

 


