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Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 ν. 3556/2007, όπως 
ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 

1. Αθανάσιος Σκορδάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Μιχαήλ Παναγής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Παναγιώτης Αλλαγιάνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ 
όσων γνωρίζουμε:  

(α) οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ για 
τη περίοδο 01.01.2017-30.06.2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και 
αποτελέσματα περιόδου του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 
3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και  

(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του N. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος 

Αθανάσιος Σκορδάς Μιχαήλ Παναγής Παναγιώτης Αλλαγιάννης 

ΑΔΤ Σ 138988 ΑΔΤ ΑΗ 064586 ΑΔΤ ΑΚ 137750 
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Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 
Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, της 30ης Ιουνίου 2017 
και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 
3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 
Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί 
αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 
θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι 
ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 
συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή 
μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την 
παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε 
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

α)  Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
β) Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία και οι θυγατρικές της που φορολογούνται στην Ελλάδα 
δεν έχουν αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και ως εκ τούτου υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το 
άρθρο αυτό κυρώσεις. 

γ)      Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2017 καθίσταται μικρότερο από 
το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων 
του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Νικόλαος Ιωάννου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 
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Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» επί των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων για 

την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της 
τρέχουσας χρήσεως 2017. H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 
3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η έκθεση περιλαμβάνει  τις επισκοπημένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και την 
έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά οι 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου, τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα 
(πριν και μετά την ημερομηνία αναφοράς των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων) και οι προοπτικές του 
Ομίλου και της Εταιρείας Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 
2017 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ του εκδότη και των 
συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το Α’ Εξάμηνο  του 2017 επηρεάστηκαν κυρίως από: 

 την υλοποίηση του λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασμού με άξονες την εφαρμογή 

αναθεωρημένης εμπορικής πολιτικής, τις ενέργειες για μείωση του κόστους παραγωγής και  τη 

βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. 

 την ενίσχυση της εξωστρέφειας της,  μέσω και της  υλοποίησης δράσεων που θα αυξήσουν 

μεσοπρόθεσμα την εταιρική αξία  (ενδυνάμωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και στόχο την 

ενίσχυση του Corporate Branding/ εταιρικής ταυτότητας, ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας 

κ.λπ.). 

 

Ο Όμιλος ακολουθεί τις πολιτικές και δράσεις  που ξεκίνησαν το 2016 οι κυριότερες των οποίων είναι:
  

 η στρατηγική  τοποθέτηση της Εταιρίας σε συγκεκριμένες διεθνείς αγορές και η επιτάχυνση της 
διείσδυσης στις αγορές της Ευρώπης και Αμερικής, 

 η ανάπτυξη και ενίσχυση των εμπορικών δικτύων διάθεσης και η  αύξηση του μεριδίου αγοράς στα 
μεγάλα διεθνή Super Markets. 

 η ανάπτυξη προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας   

 η επιτάχυνση του προγράμματος γενετικής επιλογής γόνου στους Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς. Στόχος 
είναι η παραγωγή πιο δυνατών οργανισμών στο επίπεδο της ιχθυογέννεσης με απώτερο στόχο την 
αύξηση της παραγωγικότητας των μονάδων εκτροφής και τη βελτίωση της κοστολογικής δομής,. 

 Η προσαρμογή του προγράμματος πωλήσεων/εξαλιεύσεων στις νέες απαιτήσεις της αγοράς,  

 η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος που αποβλέπει στην αναβάθμιση των παραγωγικών 
λειτουργιών (Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί, Μονάδες εκτροφής, Συσκευαστήρια και Μονάδες 
Επεξεργασίας). 

 η αναδιοργάνωση των πληροφορικών συστημάτων  και των συστημάτων Διοίκησης(MIS) 

 η διάθεση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου για την βελτίωση των χρηματοοικονομικών ροών   
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Ο Όμιλος αξιολογεί την αποδοτικότητα του κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που 
χρησιμοποιούνται διεθνώς:  

-EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) - «Αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων»: Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος 
«EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά 
αποτελέσματα, και για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων)  

-Καθαρό περιθώριο ΕBΤ: Ο δείκτης διαιρεί τα Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων με το συνολικό κύκλο εργασιών. 

-Καθαρό περιθώριο ΕΑΤΑΜ: Ο δείκτης διαιρεί τα Κέρδη (Ζημιές) μετά φόρων  και δικαιωμάτων (EATAM) με το 
συνολικό κύκλο εργασιών. 

-Γενική Ρευστότητα: Ο δείκτης διαιρεί το άθροισμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

-Άμεση Ρευστότητα: Ο δείκτης διαιρεί το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού μείον τα βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού και τα αποθέματα προς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων. 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των ανωτέρω αλλά και άλλων βασικών οικονομικών μεγεθών και 
δεικτών του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και η σύγκριση τους ως προς την αντίστοιχη προηγούμενη 
περίοδο.  
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Επίσης παρουσιάζουμε τους οικονομικούς δείκτες εξέλιξης και οικονομικής ανάλυσης για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία για την ενδιάμεση περίοδο 1/1-30/06/2017 και  την αντίστοιχη σχετική περσινή: 
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(Η σύγκριση αφορά την 30/6/2017 σε σχέση με την 30/6/2016) 

 

 

(Η σύγκριση αφορά την 30/6/2017 σε σχέση με την 31/12/2016) 

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, εμπορία/διάθεση νωπών αλιευμάτων μεσογειακής 
ιχθυοκαλλιέργειας, προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας στην αλυσίδα των τροφίμων, σε αγορές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά και εκτός Ευρώπης όπως Αμερική, Καναδάς, Ισραήλ κ.α. Το ποσοστό των εξαγωγών των ιχθύων  
που ανήλθε σε 89% των συνολικών πωλήσεων ιχθύων υποδηλώνει και τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα και 
την εξωστρέφεια του Ομίλου. 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της τρέχουσας χρήσης σε σχέση και με την προηγούμενη αναλύονται παρακάτω: 

 Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο για το A’ Εξάμηνο  2017 παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 
6,7% ανερχόμενος σε € 87,9 εκ. έναντι  € 82,4 εκ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου, ενώ για την 
Εταιρεία παρουσίασε αύξηση 10,8% ανερχόμενος σε  €90,58 εκ. έναντι €81,73 εκ. της προηγούμενης 
αντίστοιχης περιόδου.  
Ο Όμιλος τα τελευταία δυο έτη, εστιάζει στην κύρια δραστηριότητα του που είναι η ιχθυοκαλλιέργεια, δηλαδή 
η παραγωγή και εμπορία/διάθεση κυρίως ιχθύων αλλά και γόνου. Ειδικότερα η δραστηριότητα των ιχθύων 
αποτελεί το 91% του κύκλου εργασιών του Ομίλου. 

Η αύξηση της αξίας των πωλήσεων των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ιχθύων και γόνου) κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2017 ανέρχεται σε 6,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
ποσοτήτων πώλησης των ιχθύων.  

Στην βασική (Core ) δραστηριότητα που είναι η παραγωγή και εμπορία ιχθύων (ολοκλήρων και 
μεταποιημένων) με συμμετοχή 91% στον συνολικό τζίρο, ο  Όμιλος  σε  σχέση με την προηγούμενη χρήση 
παρουσίασε αύξηση της αξίας των  πωλήσεων κατά 10,5% η € 7,6 εκ (από € 72,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 



 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 
 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017    9 

2016 σε € 79,7 εκατ. το 2017). 

Η κατά 10,5% αύξηση αξίας πωλήσεων των ιχθύων προέρχεται από την αύξηση των ποσοτήτων πωλήσεων 
κατά 13,2% που υπερκαλύπτει την μείωση της μεσοσταθμικής τιμή πώλησης ιχθύων (-2,2%).  Ο Όμιλος 
Σελοντα διεισδύει επιλεκτικά στις διεθνείς αγορές αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς και εδραιώνοντας την 
ηγετική του θέση στον τομέα αυτόν. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Α ‘Εξάμηνου 2017 η προσφορά 
της τσιπούρας στις διεθνείς αγορές ήταν αυξημένη, ο ανταγωνισμός έντονος και παρότι η εταιρία επιτυγχάνει 
premium στις τιμές πώλησης (ειδικά έναντι των Τούρκων ανταγωνιστών της) , η μείωση της τιμής ολοκλήρου 
ιχθύος τσιπούρας είναι σημαντική. Στο λαβράκι η κατάσταση κρίνεται ικανοποιητική καθότι η μέση τιμή 
πώλησης Α ‘Εξάμηνου, είναι υψηλότερη από αυτή της αντίστοιχης περιόδου του 2016. 

Οι  πωλήσεις γόνου  μειώθηκαν κατά το Α’ Εξάμηνο του 2017, κατά € -2,8 εκ, λόγω περιορισμένης 
διαθεσιμότητας προϊόντος από τον Όμιλο την εν λόγω περίοδο.  

 Οι πωλήσεις τροφών μειώθηκαν περαιτέρω κατά το Α’ Εξάμηνο του 2017, κατά € -1,24 εκ καθόσον ο Όμιλος 
δεν εμπορεύεται (μεταπώληση) τροφές παρά μόνο σε συγκεκριμένες εξαιρετικές περιπτώσεις. Υπόψιν ότι στο 
Α δίμηνο του 2016 οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως στον Όμιλο ΔΙΑΣ Ιχθ/γειες ΑΒΕΕ που από 1.3.2016 
έχει ενσωματωθεί στον όμιλο Σελόντα μετά της εξαγορά του Ενεργητικού και μέρος του Παθητικού της 
μητρικής εταιρείας ΔΙΑΣ Ιχθ/γειες ΑΒΕΕ.  

 Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA):  

Το ΕΒΙΤDA του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανέρχεται σε ζημίες € -13,9 εκατ. έναντι κερδών € 0,5 
εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2016. Το αρνητικό αποτέλεσμα οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές ιχθύων (-
2,2%  μεσοσταθμικά)  αλλά κυρίως  στην μειωμένη ανάπτυξη βιομάζας των ιχθύων λόγω του βιολογικού τους 
κύκλου με  συνέπεια και την αύξηση του κόστους παραγωγής των ιχθύων για το Α ‘εξάμηνο 2017. Η ανάπτυξη 
της βιομάζας κατά το Α’ Εξάμηνο 2017 ήταν χαμηλότερη έναντι αυτής της αντίστοιχης περιόδου του 2016  
αλλά αναμένεται ότι κατά το ΄Β εξάμηνο θα υπάρξει ταχύτερη ανάπτυξη και ανάκτηση της Βιομάζας με 
αποτέλεσμα στο τέλος του έτους  η Βιομάζα  να κυμανθεί στα επίπεδα της προηγουμένης χρήσης. Η 
παραχθείσα βιομάζα κατά το Α΄ Εξάμηνο 2017, παρουσιάζει βελτιωμένους τους κύριους παραγωγικούς 
δείκτες.   

Κατά το Α ‘εξάμηνο με βάση τη σύνθεση του ιχθυοπληθυσμού της Σελοντα παράγεται το 30-35% της ετήσιας 
βιομάζας, συνεπώς η βαρύτητα στην ανάπτυξη της Βιομάζας κρίνεται κυρίως στο Β ‘Εξάμηνο. Ήδη κατά τους 
τελευταίους δυο μήνες (Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2017) σημειώνεται σημαντική ανάκαμψη στην ανάπτυξη 
της βιομάζας. 

Σημειώνεται ότι, τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου χωρίς την επίδραση της αποτίμησης των 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων θα ανέρχονταν σε € -20,2 εκατ., όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

(Αποτίμηση τελικού αποθέματος με την εύλογη τιμή του αρχικού αποθέματος) 

 Το επενδυτικό πρόγραμμα (CAPEX) του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε €3,04 εκατ. Ευρώ ενώ 
το προ-υπολογισθέν επενδυτικό πλάνο για ολόκληρη την τρέχουσα χρήση ανέρχεται σε €6,5 εκ. περίπου. Οι 
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επενδύσεις βασικά αφορούν εξοπλισμούς των μονάδων εκτροφής-πάχυνσης ιχθύων (ιχθυοκλωβούς, δίχτυα, 
μηχανήματα), συσκευαστηρίων, ιχθυογεννητικών σταθμών αλλά και συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και 
διασφάλισης της ορθής επιχειρηματικής λειτουργίας για το βέλτιστο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα.      
 

 

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017 

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο α’ εξάμηνο του 2017 είναι τα ακόλουθα: 

Ι.  Επιστολή τραπεζών για την πιθανότητα πώλησης των συμμετοχών τους στην εταιρεία   

Η εταιρεία έχει λάβει επιστολές από τις τράπεζες μετόχους Πειραιώς, Εurobank, Εθνική και Alpha Bank, με τις 
οποίες γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία ότι οι ανωτέρω τράπεζες διερευνούν την αξιοποίηση και πιθανόν 
πώληση των συμμετοχών τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την συνδρομή των Alvarez & Marsal , 
PricewaterhouseCoopers και Lazard Freres με την ιδιότητα των Οικονομικών συμβούλων  και της δικηγορικής 
Εταιρείας Κουταλίδης και συνεργάτες  σαν Νομικού συμβούλου.  
Επίσης οι ανωτέρω τράπεζες αποφάσισαν να δώσουν εντολή στους συμβούλους τους να οργανώσουν σχετική 
διαδικασία που ενδέχεται να καταλήξει στην πώληση του συνόλου ή μέρους της συμμετοχής κάθε μετόχου 
στην μητρική εταιρεία. 
 
Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Δράσεις Διοίκησης 

Ο Όμιλος, σε ένα  ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, ενισχύει την ηγετική του θέση στην Ευρωπαϊκή και 
εγχώρια αγορά των ιχθύων. Η Διοίκηση της Εταιρίας στη βάση ενός στρατηγικού και λειτουργικού πλάνου έχει  
κύριους  στόχους  την επίτευξη βιώσιμης, κερδοφόρας ανάπτυξης  και την αύξηση της αξίας της εταιρίας.  
Επιδιώκει επιχειρηματική ανάπτυξη σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής  διακυβέρνησης και με σεβασμό στο 
περιβάλλον και στον άνθρωπο. 

Οι βασικότερες πολιτικές και δράσεις  που αποτελούν και τους πυλώνες του λειτουργικού πλάνου του 
2017 είναι:  

 η εφαρμογή/υλοποίηση αναθεωρημένης εμπορικής πολιτικής με έμφαση στην στρατηγική  
τοποθέτηση (strategic positioning) των προϊόντων, την ενίσχυση των εμπορικών δικτύων, την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, και την ενδυνάμωση της 
επικοινωνιακής πολιτικής που στοχεύει στην βελτίωση της εταιρικής ταυτότητας (brand). 

 η βελτίωση του παραγωγικού μοντέλου στις Μονάδες εκτροφής που οδηγεί στη  βελτίωση των 
παραγωγικών KPI’s έχοντας τελικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση των δεικτών 
επιβίωσης των ιχθύων και μείωση του κόστους παραγωγής με παράλληλη αύξηση της λειτουργικής 
αποδοτικότητας.  

 η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος που αποβλέπει στην αναβάθμιση των παραγωγικών 
λειτουργιών (Ιχθυογενετικοί Σταθμοί, Μονάδες εκτροφής, Συσκευαστήρια και Μονάδες Επεξεργασίας) 
την επένδυση σε πρόγραμμα γενετικής επιλογής, και την  αξιοποίηση των παραγωγικών assets  του 
Ομίλου.  

 η αναδιοργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων Διοίκησης (MIS) (Το νέο ΕRP 
της εταιρίας λειτουργεί Live από τον Μάιο 2017) 

 η εφαρμογή των αυστηρών προδιαγραφών και διαδικασιών και πιστοποιήσεων που αποβλέπουν στη  
βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.  
  

Όλες οι ανωτέρω δράσεις  αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας κατά 
το διαχειριστικό έτος 2017. Το θέμα της μειωμένης ανάπτυξης βιομάζας των νωπών ιχθύων λόγω του 
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βιολογικού τους κύκλου κατά το Α’ Εξάμηνο, αναμένεται ότι θα επιλυθεί και θα υπάρξει σημαντική ανάκαμψη, 
με αποτέλεσμα κατά το τέλος του έτους  η Βιομάζα  να κυμανθεί στα επίπεδα της προηγουμένης χρήσης. 
 
Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση 2017 τελούν σε άμεση συνάρτηση με την διατήρηση του κλίματος 
αβεβαιότητας και αστάθειας στην εγχώρια καθώς και στις διεθνείς αγορές.  Εν τούτοις, η ισχυρή εξωστρέφεια 
του  Ομίλου σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει, προσδίδουν 
στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τυχόν δυσκολίες που πιθανόν 
ανακύψουν και να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου 

Ανάπτυξη – Προοπτική  

Οι αυξανόμενες ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού σε τρόφιμα και ειδικότερα σε τροφές με υψηλή  
διατροφική αξία σε συνδυασμό με την ελάττωση των ιχθύο-αποθεμάτων ελεύθερης αλιείας εκτιμάται πως θα 
οδηγήσουν σε αύξηση ζήτησης στα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας.  

Η ζήτηση στα προϊόντα μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας που στηρίζεται κυρίως στην εκτροφή τσιπούρας και 
λαυρακιού αναμένεται επίσης ισχυρή, ειδικότερα σε χώρες που με «καθυστέρηση» γνωρίζουν τα προϊόντα 
αυτά (Β. Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς). Η ΣΕΛΟΝΤΑ, ως μια από τις σημαντικότερες εταιρίες παγκόσμια στον κλάδο 
θα πρωταγωνιστεί στο χώρο αυτό, αναθεωρώντας τη στρατηγική της ανάλογα. 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας παραμένει για τη χώρα μας από τους δυναμικότερους της πρωτογενούς 
παραγωγής και αποτελεί επίσης σημαντικό κλάδο της Εθνικής οικονομίας και της εξωστρέφειας της χώρας  με 
κυρίαρχο ρόλο κυρίως στη Νότια Ευρώπη. Η Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια μετά από μια περίοδο στασιμότητας, 
μπορεί να αναπτυχθεί και να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας. Οι Μάκρο-συνθήκες 
διεθνώς είναι ευνοϊκές αλλά απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις σε εθνικό και εταιρικό επίπεδο, όπως η 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η άμεση εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού για την οριστική 
χωροθέτηση των μονάδων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω καινοτόμων μεθόδων μείωσης κόστους, 
η παραγωγή νέων προϊόντων υψηλότερης αξίας για να δώσουν τη νέα δυναμική ανάπτυξης και η δημιουργία 
εθνικής ταυτότητας για τα ψάρια της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

Δ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Όμιλος συνεχώς εργάζεται για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση των 
εταιρικών κινδύνων, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και οργανωτικά μέτρα ελέγχου 
και παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση κινδύνων. Κύριος στόχος είναι η  διαφύλαξη της 
ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας και της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας του Ομίλου με βιώσιμο 
τρόπο.  

Οι ενέργειες διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, στοχεύουν στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης 
στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να προκύψουν από την αδυναμία πρόβλεψης 
των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή λειτουργικές 
δραστηριότητές του. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις 
σε τράπεζες, δάνεια, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές, λογαριασμούς προεξόφλησης 
απαιτήσεων (factoring) και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι 
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παρακάτω κίνδυνοι όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω επηρεάζονται σημαντικά από τους επιβαλλόμενους 
ελέγχους κεφαλαίων (Capital Controls) καθώς και το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον 
στην Ελλάδα  αλλά και παγκόσμια. 

 Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο Όμιλος έχοντας πάντα ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών που τον απαρτίζουν και 
φροντίζοντας να εξασφαλίζει έγκαιρα την μέγιστη δυνατή ρευστότητα, ήταν από τους πρώτους του κλάδου 
που υπέβαλλε αίτημα αναδιάρθρωσης των δανειακών του υποχρεώσεων, καθώς και των βραχυπρόθεσμων 
γραμμών χρηματοδότησης και την υλοποίησε. 

Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, οι εταιρείες του Ομίλου ετοιμάζουν 
προβλέψεις ταμειακών ροών σε μηνιαία βάση και οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο 
διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και 
των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά από το Group Treasury Dept. 

 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο Όμιλος για τις  εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 
Όμιλος παρακολουθεί μέσω του τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου τις εμπορικές του απαιτήσεις. Εφαρμόζει με 
συνέπεια, σαφή πιστωτική πολιτική, ούτως ώστε η χορηγουμένη πίστωση να μην υπερβαίνει το εγκεκριμένο 
πιστωτικό όριο ανά πελάτη. Διασφαλίζει περαιτέρω την σε κάθε περίπτωση είσπραξη τους, μέσω συμβολαίων 
ασφάλισης πιστώσεων, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις  παρακράτησης της κυριότητας των πωλούμενων 
προϊόντων γόνου έως την ολοσχερή εξόφληση των εν λόγω απαιτήσεων.  

 Κίνδυνος αγοράς χρηματοπιστωτικού τομέα 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει ο Όμιλος. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην 
προσπάθεια του Ομίλου να διαχειρίζεται και να ελέγχει την έκθεσή του σε αποδεκτά όρια. 

Οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο 
περιγράφονται παρακάτω: 

i) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Οι 
δραστηριότητες του Ομίλου είναι στενά συνδεδεμένες με τα επιτόκια εξαιτίας των μακροπρόθεσμων και 
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 

Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής στα επιτόκια της αγοράς σχετικά με τα στοιχεία των 
υποχρεώσεων, αφορά τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ως 
εκ τούτου, ο μοναδικός κίνδυνος έκθεσης του Ομίλου προκύπτει από τις μεταβολές της βάσης του επιτοκίου 
δανεισμού (Euribor εξαμήνου ή τριμήνου). Στην παρούσα φάση λόγω της αρνητικής βάσης του EURIBOR στα 
επιτόκια όλων των περιόδων ο κίνδυνος είναι ελάχιστος για όλο το έτος 2017. Επίσης το Spread για όλα τα 
τραπεζικά δάνεια είναι συμβατικά καθορισμένο χωρίς δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης.       

ii) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
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Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 
συναλλάγματος.  

Οι πωλήσεις του Ομίλου σε Ευρώ κατά το 2017 αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο του 90% του συνόλου του κύκλου 
εργασιών. Για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (κυρίως σε USD και GBP) δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία 
αντιστάθμισης κινδύνου. Η Διοίκηση της εταιρίας αξιολογεί ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος από τις 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα δεν είναι σημαντικός.  

Το 2017 ποσοστό άνω του 80% των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από τις πωλήσεις προϊόντων και 
εμπορευμάτων ιχθύων σε χώρες εκτός Ελλάδας. 

Οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι που δεν επηρεάζουν τις ταμειακές ροές του Ομίλου (π.χ. τους κινδύνους που 
προκύπτουν από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των αλλοδαπών δραστηριοτήτων και 
συγκεκριμένα της θυγατρικής εξωτερικού Ιnternational Αqua Τech LTD, στο νόμισμα παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου) γενικά δεν αντισταθμίζονται . 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Ο Όμιλος δραστηριοποιούμενος στον κλάδο (Ιχθυοκαλλιέργειας και Εμπορίας ιχθύων) αντιμετωπίζει έναν 
αριθμό διαφορετικών παραγόντων κινδύνου. Συνεπώς, η έκθεσή του σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου 
ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση ή τα λειτουργικά του 
αποτελέσματα. 

 Κίνδυνος μείωσης των τιμών πώλησης προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας  

Διάφοροι παράγοντες μπορεί να επιδράσουν στη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. 

Η εξέλιξη της προσφοράς (παραγωγής) και ζήτησης των ιχθύων λαυράκι και τσιπούρα, τα οποία κυρίως 
εκτρέφει ο Όμιλος μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές πώλησης. Ο διεθνής ανταγωνισμός και ειδικά η Τουρκία, 
που τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά στην ιχθυοκαλλιέργεια και στα ίδια προϊόντα, επηρεάζει 
τον κύκλο και την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει διεθνώς αύξηση στη ζήτηση αλιευτικών προϊόντων, στα οποία η 
ιχθυοκαλλιέργεια κατέχει σημαντικό μερίδιο. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε μεγάλες πληθυσμιακές 
ομάδες παγκοσμίως οδηγεί στην αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών και στη στροφή τους σε πιο 
υγιεινούς τρόπους διατροφής και ζωής. Παράλληλα η μείωση των ιχθυοαποθεματων ελεύθερης αλιείας 
ευνοεί τη ζήτηση προϊόντων  ιχθυοκαλλιέργειας. 

Δεδομένου ότι ο προγραμματισμός της παραγωγής ιχθύων γίνεται περίπου 18-24 μήνες πριν την πώληση/δια-
θέση τους ( αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη των ιχθύων προκειμένου να φθάσουν σε 
εμπορεύσιμο μέγεθος) είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη της εξέλιξης των τιμών.  Ο Όμιλος αντιμετωπίζει το 
ενδεχόμενο μείωσης τιμών στο διάστημα αυτό, με συνέπεια την εξ αυτού του λόγου, ενδεχομένη, δυσμενή 
επίδραση στη χρηματοοικονομική κατάσταση , τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

Η διαμόρφωση των τιμών δεν επηρεάζει μόνο την αξία των πωλήσεων αλλά και την αποτίμηση των 
βιολογικών αποθεμάτων που αποτελούν κατά κανόνα το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο των εταιριών 
ιχθυοκαλλιέργειας. Τα βιολογικά αποθέματα, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εάν λοιπόν υπάρχουν 
μειώσεις των τιμών πώλησης των ιχθύων, θα μειωθεί και η αξία αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων, 
χωρίς να υπάρχει κάποιο αρνητικό παραγωγικό γεγονός.  

Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι Μάκρο-προοπτικές είναι ιδιαίτερα θετικές για τη ζήτηση του προϊόντος και άρα ο 
σχετικός κίνδυνος δεν υπάρχει. 
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 Κίνδυνος Αγοράς – Εξάρτηση από Προμηθευτές 

α) Κλάδος Ιχθυοκαλλιέργειας  

Ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους αγοράς, έχει εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμβάσεις με τη 
συγγενή εταιρία Περσεύς ΑΒΕΕ και την εταιρεία ΒΙΟΜΑΡ ΑΒΕΕΙ για την προμήθεια ιχθυοτροφών που αποτελεί 
τη βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων του ως εκ  τούτου, η έκθεση στον ανωτέρω κίνδυνο 
είναι μη αξιολογήσιμη. Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης  της ιχθυοκαλλιέργειας, έχει αναπτυχθεί στην χώρα μας 
μία ισχυρή αγορά προμηθευτών ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τις 
εταιρίες του κλάδου. 

 Κίνδυνος έλλειψης εξειδικευμένου Παραγωγικού Ανθρώπινου Δυναμικού  

Η απώλεια στελεχών εξειδικευμένων στην ιχθυοκαλλιέργεια θα μπορούσε να αποφέρει σοβαρές συνέπειες 
στην παραγωγική διαδικασία του Ομίλου. Η υποδομή του Ομίλου, η μακρόχρονη ιστορία του, η ηγετική του 
θέση στον κλάδο και η υπάρχουσα οικονομική συγκυρία του επιτρέπουν να έχει ικανά στελέχη που μπορούν 
να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση και εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα επί των εξελίξεων στην 
ιχθυοκαλλιέργεια. Η πρόσφατη ενσωμάτωση του ΔΙΑ, εμπλούτισε το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας και 
δημιούργησε μια δυνατή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

 Υγιεινή, ασφάλεια και περιβαλλοντικοί νόμοι και ρυθμίσεις 

Οι λειτουργίες του Ομίλου και τα προϊόντα του, υπόκεινται σε διεθνείς και εθνικούς νόμους, κανονισμούς και 
πρότυπα που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, τη διαφύλαξη της υγείας και την ασφάλεια. Οι νόμοι 
και οι κανονισμοί αυτοί διέπουν μεταξύ άλλων, τη χρήση του νερού, τους φυσικούς πόρους, την ασφάλεια των 
προϊόντων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των βιομηχανικών χώρων. Ο Όμιλος συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς μέσω της υιοθέτησης τους σε όποιο στάδιο και τομέα απαιτούνται.  

 Κίνδυνος από την ευαισθησία των αποθεμάτων 

Ο Όμιλος, με στόχο τη διαρκή τροφοδότηση της αγοράς με ιχθυρά και γόνο, διατηρεί σημαντικά ζωντανά 
αποθέματα. Λόγω της αυξημένης ευαισθησίας των βιολογικών αποθεμάτων, υπάρχει πάντοτε, παρά τους 
διαρκείς ποιοτικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας που διενεργούνται, κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από 
την πιθανή εμφάνιση ασθενειών από παθογόνα βακτήρια και λοιπές μολύνσεις. Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε να 
τηρούνται οι βέλτιστες συνθήκες πυκνότητας εντός των κλωβών ανάπτυξης των Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων (Livestock) καθώς και οι αναγκαίες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας προκειμένου να περιορίζεται η 
πιθανότητα εμφάνισης παθογόνων στοιχείων. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν 
παράγοντες, είτε λόγω κλίματος είτε λόγω κάποιας βακτηριακής ασθένειας, οι οποίοι να επηρεάσουν σε μικρό 
ή μεγάλο βαθμό τον αριθμό και την ποιότητα του αποθέματος. Παρά το γεγονός ότι τα αποθέματα του Ομίλου 
ασφαλίζονται από μια πλειάδα κινδύνων, ενδεχόμενη βλάβη στην ποιότητα των αποθεμάτων είναι πιθανό ότι 
θα έπληττε τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου.  Σημαντικό να επισημάνουμε πως η γεωγραφική 
διασπορά συντελεί σε ένα μεγάλο ποσοστό στη μείωση της έκθεσης  στους ανωτέρω κινδύνους λόγω της 
λειτουργικής αυτονομίας.    

 Κίνδυνος μεταβολής στις αξίες των επενδυτικών ακινήτων (κίνδυνος τιμών) 
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Ο Όμιλος διενεργεί περιοδική αποτίμηση των ακινήτων του Ομίλου από ανεξάρτητο εκτιμητή με σκοπό την 
αναγνώριση της εύλογης αξίας στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης αξιολογεί τις εξελίξεις στο χώρο και 
αναζητά τρόπους αποδοτικότερης αξιοποίησης των ακινήτων. Η διοίκηση έχει αποφασίσει την πώληση των 
επενδυτικών της ακινήτων και ήδη έχει λάβει πρωτοβουλίες για εκποίηση τους.     

 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου  

Οι βασικές δανειακές συμβάσεις του Ομίλου προβλέπουν την τήρηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων, οι οποίες 
ενδεχομένως να μην τηρηθούν πλήρως στο μέλλον.  

Οι εν λόγω συμβάσεις που έχει συνάψει ο Όμιλος περιγράφουν λόγους καταγγελίας, για τους οποίους η 
Εταιρία εκτιμά ότι δεν θα ισχύσουν για το άμεσο μέλλον. 

Σε περίπτωση που καταγγελθούν οι δανειακές συμβάσεις λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων 
από την Εταιρία ή/και τον Όμιλο, ο Όμιλος θα πρέπει να προβεί ενδεχομένως σε σημαντικές αναπροσαρμογές 
στο εύρος των δραστηριοτήτων του, στους στόχους του ή/και στον τρόπο ή χρόνο εφαρμογής του επενδυτικού 
του σχεδίου. Συνεπώς, ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική 
κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 Λοιποί Κίνδυνοι 

Η Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment) στον Όμιλο είναι μια δομημένη διεργασία όσον αφορά την 
αναγνώριση, ανάλυση, αποτίμηση και την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων, με στόχο τη λήψη 
βέλτιστων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας για τη διαχείριση και αντιμετώπισή τους και την 
παρακολούθηση υλοποίησης των σχετικών μέτρων.  

 Έκτακτα Γεγονότα 

Τα έκτακτα γεγονότα, συμπεριλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών, πολέμου ή τρομοκρατικών δράσεων, μη 
προγραμματισμένων διακοπών της παραγωγικής λειτουργίας, διακοπών τροφοδοσίας ή ανεπάρκειας του 
εξοπλισμού ή/ και των διαδικασιών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές, μπορούν να αυξήσουν το κόστος 
και να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Επίσης, οι ισχύοντες όροι ασφάλισης του 
Ομίλου πιθανόν να μην παρέχουν προστασία ικανή να καλύψει το σύνολο της ζημιάς που μπορεί να προκύψει 
από τέτοιες συγκυρίες. 

Ε. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

α) Σημαντικές Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων  

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της 
χρήσεως 2017, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε 
καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 
μέλλον.  

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές της 
Εταιρίας, με τις θυγατρικές της και τις συνδεδεμένες εταιρείες καθώς και των μελών της Διοίκησης, κατά την 
περίοδο του Α Εξαμήνου 2017, καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
30.6.2017. 

 



 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 
 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017    16 

 

 

Οι συναλλαγές προς τις θυγατρικές εταιρείες αφορούν πωλήσεις γόνου, ιχθύων και ιχθυοτροφών, ενώ από τις 
θυγατρικές αφορούν κυρίως αγορές ιχθύων και υπηρεσίες πάχυνσης ή συσκευασίας. Οι συναλλαγές με τις 
συγγενείς και κοινοπραξίες αφορούν κυρίως πωλήσεις τροφών, γόνου, ιχθύων, υπηρεσιών τομέα 
ιχθυοκαλλιέργειας και ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων.  

Τέλος, τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και προς θυγατρικές, τα λοιπά συνδεδεμένα 
μέρη και τα μέλη της Διοίκησης όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της 
τρέχουσας περιόδου την 01.01.2017 έως και τη λήξη αυτής την 30.6.2017 έναντι της περιόδου από 01.01.2016 
έως 30.6.2016, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών την 
30.6.2017 έναντι αυτών της 31.12.2016 έχουν ως εξής::  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.

I.A.T-INST.AQUAC TECH.LTD 0 0 0 17.630

AQUAVEST-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ 1.500 0 1.307 0

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ 1.500 0 1.860 0

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ  Α.Ε 1.500 0 1.860 0

ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ Αν.ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εΤ. 2.056.637 3.861.802 12.459.223 2.026.167

ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ 1.296.242 240.100 4.762.620 23.896

Π.Ο.Α.Υ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.500 0 5.580 0

Π.Ο.Α.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.500 0 5.580 0

ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ 1.500 0 8.397 0

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ 0 0 105 0

ΠΟΑΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0 0 393 0

Σύνολο 6.322.415 5.358.570 25.464.588 2.164.932

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 30.06.2017

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΣΕΑΣ ABEE 0 16.244.638 0 27.253.830

BLUE FIN TUNA HELLAS AE 0 0 0 26.067

BLUE FIN TUNA HELLAS ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 226 0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0 0 0

ΜΑΡΚΕΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 445.765 500 364.364 585

ΜΕΛΗ ΔΣ 531 144.764 126 8.517

Astir International S.R.L. 0 0 0 0

ΜΕΤΟΧΟΥΣ (Τράπεζες) 164 4.296.530 6.002.191 158.415.953

Σύνολο 446.460 20.686.432 6.366.906 185.704.952

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 30.06.2017
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Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη του Α’ εξαμήνου 2017 

Πέραν των ανωτέρω γεγονότων που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, δεν  υπάρχουν άλλα σημαντικά 
γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2017, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο 
είτε την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ). 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017 

Μιχάλης Παναγής                      

Διευθύνων Σύμβουλος     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

ΕΣΟΔΑ

Από θυγατρικές 0 6.322.415 1.330.014

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 446.296 194.305 446.296 194.305

Από Μετόχους (Τράπεζες) 248 297 164 243

446.544 194.602 6.768.875 1.524.562

ΕΞΟΔΑ 30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

Σε θυγατρικές 0 5.358.570 2.954.580

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 16.436.132 16.133.962 16.389.902 16.059.978

Σε Μετόχους (Τράπεζες) 4.504.129 4.396.703 4.296.530 4.246.779

20.940.261 20.530.665 26.045.002 23.261.337

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Από θυγατρικές 0 25.464.588

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 364.715 501.810 364.715 501.810

Από Μετόχους (Τράπεζες) 6.311.769 9.490.531 6.002.191 9.125.626

6.676.484 9.992.341 31.831.494 9.627.436

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Σε θυγατρικές 0 2.164.932 1.496.001

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 27.288.999 34.187.094 27.288.999 34.187.094

Σε Μετόχους (Τράπεζες) 170.320.574 170.612.656 158.415.953 158.468.033

197.609.573 204.799.750 187.869.884 194.151.128

30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Συναλλαγές & αμοιβές μελών διοίκησης 419.871 313.983 288.344 239.999

Υποχρεώσεις σε μέλη διοίκησης 28.683 80.849 4.519 80.849

Περίοδος 01.01-30.06.2017 Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 243.019 229.352

Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές 176.852 58.992

419.871 288.344

Περίοδος 01.01-30.06.2016 Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 191.399 191.399

Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές 122.584 48.600

313.983 239.999
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Δ. Eξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 

Οι συνημμένες συνοπτικές εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2017 – 30/06/2017, 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» στις 28/09/2017 και έχουν 
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.selonda.com ή www.selonda.gr 
καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του ΧΑ, όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς 
τους. 

 

 

 

 

http://www.selonda.com/
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Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη και Εταιρική) 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

  

(ποσά σε €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημ 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 9 55.237.404 55.009.760 45.143.897 44.938.848

Επενδύσεις σε ακίνητα 8.624.000 8.624.000 0 0

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 10 772.489 471.191 772.489 471.191

Επενδύσεις σε Θυγατρικές 0 0 15.171.073 17.671.096

Επενδύσεις σε Συγγενείς 1.909.220 1.793.624 5.389.963 5.389.963

Επενδύσεις Διαθέσιμες Προς Πώληση 232.451 232.451 232.451 232.451

Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 527.271 584.461 430.108 489.738

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11 65.298 65.298 0 0

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 12 25.887.148 21.958.132 24.574.190 20.873.555

93.255.281 88.738.916 91.714.170 90.066.841

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 12 89.791.842 128.244.438 74.423.936 114.042.705

Αποθέματα 10.357.932 7.193.715 8.719.092 6.175.202

Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες 30.405.748 24.251.281 56.371.249 43.518.764

Λοιπές Απαιτήσεις & Προκαταβολές 12.369.098 17.587.198 9.504.105 15.486.394

Επενδύσεις κατεχόμενες για Εμπορικούς Σκοπούς 172.328 110.063 170.830 108.564

Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 8.826.662 9.903.601 6.016.189 9.067.792

151.923.611 187.290.295 155.205.401 188.399.421

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 245.178.892 276.029.212 246.919.571 278.466.262

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο 13 73.649.149 73.649.149 73.649.149 73.649.149

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 4.256.314 4.256.314 4.256.313 4.256.313

Αποθεματικά 35.187.924 35.187.924 35.173.695 35.173.695

Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Παγίων 5.158.048 5.454.802 5.158.048 5.454.802

Αποθεματικά Εύλογης Αξίας -458.683 -557.287 0 0

Συναλλαγματικές Διαφορές -26.443 -18.057 0 0

Αδιανέμητα κέρδη -125.219.722 -110.044.945 -108.110.253 -91.477.160

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής -7.453.414 7.927.900 10.126.952 27.056.800

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -723.244 -15.088 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -8.176.658 7.912.812 10.126.952 27.056.800

Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια Τραπεζών 14 127.129.845 131.421.462 115.213.784 119.476.837

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11 7.310.188 12.093.455 6.250.296 10.022.000

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.142.663 2.065.518 2.015.831 1.937.535

Έσοδα επομένων χρήσεων/Επιχορηγήσεις 3.393.469 3.498.830 3.035.384 3.121.258

139.976.164 149.079.265 126.515.295 134.557.630

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 61.415.621 72.723.648 59.494.038 70.326.156

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 14 2.428.904 4.122.311 2.291.236 3.862.497

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 1.736.976 1.628.538 1.299.811 1.233.082

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.886.948 5.433.939 6.281.302 6.301.399

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόμενη Χρήση 40.910.937 35.128.699 40.910.937 35.128.699

113.379.386 119.037.135 110.277.323 116.851.832

Συνολικές Υποχρεώσεις 253.355.550 268.116.399 236.792.619 251.409.462

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 245.178.892 276.029.212 246.919.571 278.466.262
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Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Ενοποιημένη και Εταιρική) 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

(*) τα ποσά της συγκριτικής περιόδου του Ομίλου έχουν αναταξινομηθεί. Σχετική αναφορά στη σημ. 8.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Τρεχ.Περίοδος Συγκρ.Περίοδος Τρεχ.Περίοδος Συγκρ.Περίοδος

Σημ.

01/01-

30/6/2017

01/01-

30/6/2016

01/01-

30/6/2017

01/01-

30/6/2016

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης 12 -150.202.570 -123.578.304 -134.916.260 -123.578.304

Αποκτώμενα Αποθέματα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0 -14.635.377 0 -1.760.350

Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση -1.974.108 -1.806.938 -1.682.330 -1.474.973

Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης 81.634.117 72.813.923 78.631.550 70.580.723

Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξεως 12 115.678.990 121.060.595 98.998.126 108.824.780

Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων 45.136.429 53.853.899 41.031.085 52.591.876

Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού 2.575.381 7.991.718 11.854.991 11.107.285

Πωλήσεις Ιχθυοτροφών ιδιοπαραγωγής 26.316 10.287 26.316 10.287

Πωλήσεις Υπηρεσιών 3.641.963 1.581.065 65.743 30.469

Κόστος πωληθέντων Εμπορευμάτων -Ιχθυοτροφών & υπηρεσιών -5.644.256 -7.188.223 -11.874.928 -9.115.135

Κόστος Αναλώσεων Α΄& Β΄υλών -29.265.460 -30.274.025 -25.177.603 -28.352.438

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -12.803.227 -9.289.857 -11.469.363 -8.408.623

Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -8.792.455 -10.551.442 -8.286.967 -10.278.763

Λοιπά Έξοδα -8.836.613 -6.697.467 -8.616.313 -6.371.655

Άλλα  Έσοδα/(Έξοδα) 87.936 1.079.284 87.351 -210.357

Αποσβέσεις -2.380.064 -2.114.571 -2.106.574 -1.925.396

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 247 1.938 164 1.884

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -4.504.152 -4.397.824 -4.296.530 -4.246.779

Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων -143.193 1.808.540 -1.938.980 6.773.921

Κέρδη (Ζημιές) από Συνδεδεμένες Εταιρίες 16.992 95.470 0 0

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -20.884.154 -4.091.208 -20.701.608 1.606.576

Φόρος εισοδήματος 0 -3.034 0 0

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4.662.114 547.004 3.650.550 1.173.002

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -16.222.040 -3.547.238 -17.051.058 2.779.578

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες Δραστηριότητες 0 0

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά φόρων -16.222.040 -3.547.238 -17.051.058 2.779.578

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:

Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημίες) 4.422 0 0 0

Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων που αναταξινομούνται 121.210 157.044 121.210 157.044

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού -9.387 -56.408 0 0

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού :

  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 0 0 0 0

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης :

  - τρέχουσας περιόδου 98.604 -812.395 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 214.850 -711.758 121.210 157.044

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα -16.007.191 -4.258.996 -16.929.848 2.936.622

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα σε :

Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής -15.596.375 -3.087.187 -17.051.058 2.779.578

Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας -625.665 -460.051 0 0

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα αποδιδόμενα σε :

Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής -15.381.320 -3.792.932 -16.929.848 2.936.622

Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας -625.870 -466.064 0 0

-16.007.190 -4.258.996 -16.929.848 2.936.622

Κέρδη ανά μετοχή

Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής -15.596.375 -3.087.187 -17.051.058 2.779.578

Αριθμός Μετοχών 245.497.164 222.599.032 245.497.164 222.599.032

Κέρδη ανα μετοχή 18 -0,0635 -0,0139 -0,0695 0,0125

Κέρδη προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) -13.873.984 515.239 -12.359.687 1.002.946

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 ποσά σε € Μετοχικό κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά 
Αποθεματικά Εύλογης 

Αξίας

Αποθεματικά Εύλογης 

Αξίας Παγίων

Συναλλαγματικές 

διαφορές
Αδιανέμητα Κέρδη

Ίδια κεφάλαια 

αποδιδόμενα 

στους ιδιοκτήτες 

της μητρικής

Μη Ελέγχουσες 

Συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1/1/2016 (§ 9) 61.270.555 13.168.901 35.187.925 (§ 9) -61.836 (§ 9) 6.842.393 (§ 9) 35.413 -112.997.523 (§ 9) 3.445.828 160.279 3.606.107

Εισφορά Δία - Απόκτηση Θυγατρικών 0 -634.440 -634.440

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από Εισφορά ΔΙΑ 12.378.594 -8.912.588 3.466.006 3.466.006

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -172.343 -172.343 -172.343

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 12.378.594 -8.912.588 0 0 0 0 -172.343 3.293.663 -634.440 2.659.223

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 1/1-30/6/2016 -3.087.187 -3.087.187 -460.051 -3.547.238

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων -541.532 541.532 0 0

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης:

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -812.396 0 0 0 -812.396 -812.396

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού
-50.395 -50.395 -6.013 -56.408

 Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 157.044 157.044 157.044

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -812.396 -384.488 -50.395 541.532 -705.747 -6.013 -711.760

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου 0 0 0 -812.396 -384.488 -50.395 -2.545.655 -3.792.934 -466.064 -4.258.998

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/2016 73.649.149 4.256.313 35.187.925 -874.231 6.457.905 -14.982 -115.715.521 2.946.557 -940.225 2.006.332

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1/1/2017 73.649.149 4.256.313 35.187.925 -557.286 5.454.803 -18.057 -110.044.954 7.927.893 -15.087 7.912.807

Αποενσωμάτωση θυγατρικών 0 -82.287 -82.287

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.287 -82.287

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 1/1-30/6/2017 -15.596.369 -15.596.369 -625.664 -16.222.032

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων -417.964 417.964 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού -8.386 -8.386 -1.001 -9.387

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης

  - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου 98.604 98.604 98.604

  - αναταξιμόμηση στα αποτελέσματα 0 0

 Αναλογιστικά (κέρδη)/Ζημίες 3.627 3.627 795 4.422

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 121.210 121.210 121.210

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 98.604 -296.754 -8.386 421.591 215.055 -206 214.849

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 98.604 -296.754 -8.386 -15.174.777 -15.381.314 -625.870 -16.007.183

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/2017 73.649.149 4.256.313 35.187.925 -458.682 5.158.049 -26.443 -125.219.731 -7.453.421 -723.243 -8.176.664

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 ποσά σε € Μετοχικό κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά 
Αποθεματικά Εύλογης 

Αξίας Παγίων
Αδιανέμητα Κέρδη Σύνολο

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1/1/2016 61.270.555 13.168.901 35.173.696 6.842.393 -101.377.954 15.077.591

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από Εισφορά ΔΙΑ 12.378.594 -8.912.588 3.466.006

 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -172.343 -172.343

 Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 12.378.594 -8.912.588 0 0 -172.343 3.293.663

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 1/1-30/6/2016 2.779.578 2.779.578

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων -541.532 541.532 0

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 157.044 157.044

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -384.488 541.532 157.044

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 -384.488 3.321.110 2.936.622

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/06/2016 73.649.149 4.256.313 35.173.696 6.457.905 -98.229.187 21.307.876

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1/1/2017 73.649.149 4.256.313 35.173.696 5.454.803 -91.477.162 27.056.799

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0 0 0

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 1/1-30/6/2017 -17.051.057 -17.051.057

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων -417.964 417.964 0

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 121.210 121.210

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 -296.754 417.964 121.210

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 0 -296.754 -16.633.093 -16.929.847

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/06/2017 73.649.149 4.256.313 35.173.696 5.158.049 -108.110.255 10.126.952

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος) (Ενοποιημένη και Εταιρική) 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

(ποσά σε €)

Κέρδη προ φόρων -20.884.143 -4.091.207 -20.701.607 1.606.576

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων 2.485.424 2.197.039 2.192.448 2.007.863

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -105.361 -82.467 -85.874 -82.467

Απομείωση Απαιτήσεων 0 400.000 0 400.000

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 84.234 70.565 78.296 63.476

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων -64.930 -86.530 -64.930 -86.530

Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων -198.550 -1.168.413 -198.550 177.983

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση/καταστροφή  ενσώματων παγίων 

στοιχείων
-499 3.935 -44 3.935

(Κέρδη)/ ζημιές από αποενσωμάτωση θυγατρικής 205.391 0 0 0

(Κέρδη)/ ζημιές από εκκαθάριση συμμετοχών 0 7.965 0 9.000

(Κέρδη)/ ζημιές από απομείωση συμμετοχών 0 0 2.001.246 0

Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής 

δραστηριότητας
-62.266 -74.533 -62.266 -74.533

Έσοδα τόκων -248 -2.023 -164 -1.884

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.504.151 4.397.824 4.296.530 4.246.779

Αποτέλεσμα από εισφορά  σε είδος ΔΙΑ 0 -1.741.970 0 -6.900.664

Μερίδιο καθαρών (κερδών)/ζημιών από συγγενείς που ενοποιούνται με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης
-16.992 -95.470 0 0

Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές/(κέρδη) από συναλλαγματικές διαφορές 138.609 195.263 138.609 195.263

-13.915.179 -70.022 -12.406.305 1.564.797

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης

(Αύξηση) / μείωση Βιολογικών και λοιπών αποθεμάτων 31.359.362 15.124.354 33.374.244 14.708.265

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων -6.154.467 15.832.497 -12.926.165 -739.192

(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.971.293 -3.000.324 6.680.290 -3.091.201

Αύξηση /( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -10.420.160 -33.288.180 -11.328.495 -18.090.528

19.756.029 -5.331.653 15.799.874 -7.212.656

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 5.840.849 -5.401.675 3.393.569 -5.647.859

Καταβληθέντες τόκοι -3.746.111 -2.458.314 -3.454.060 -2.456.355

Καταβεβλημένοι φόροι 0 -3.034 0 0

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.094.738 -7.863.023 -60.491 -8.104.214

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων -3.024.832 -2.514.012 -2.699.343 -2.201.127

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 10.515 58.767 570 58.767

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 -139.592 0

Τόκοι εισπραχθέντες 248 266 164 212

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 0 170.530 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.014.069 -2.284.449 -2.838.201 -2.142.148

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -172.343 -172.343

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 1 23.731.369 23.714.530

Εξοφλήσεις δανείων -152.911 -14.945.449 -152.911 -14.945.449

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -4.700 -7.250 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -157.610 8.606.327 -152.911 8.596.738

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) -1.076.940 -1.541.145 -3.051.603 -1.649.624

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 

(συμπεριλαμβάνονται τα ταμειακά διαθέσιμα που εισφέρθηκαν στον 

Όμιλο και στην Εταιρεία την 2/3/2016)

9.903.601 7.538.639 9.067.792 6.768.712

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8.826.661 5.997.494 6.016.189 5.119.088

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Ε. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Η μητρική Εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» ιδρύθηκε το 1990 με τη νομική μορφή της ανώνυμης 
Εταιρείας 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 μίας από αυτές σε ανώνυμη Εταιρεία. Η Εταιρεία 
έχει έδρα Λεωφόρος Κηφισίας 56 & Δελφών, TK 151 25 Μαρούσι (εγκρίθηκε η αλλαγή έδρας βάσει της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28.07.2016). Η διάρκειά της αρχικά ορίσθηκε σε 50 έτη, το site 
είναι www.selonda.com και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά).  

Η Διοίκηση της Εταιρείας και οι διοικητικές υπηρεσίες της είναι στην έδρα της.  

Οι εγκαταστάσεις των ιχθυογεννητικών σταθμών του Ομίλου βρίσκονται στην περιοχή Μανάγουλη του Ν. 
Φωκίδος (πρώην RIOPESCA AE.B.E.), 520χλμ. από την Αθήνα, στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας του Ν. Θεσπρωτίας 
(πρώην ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.Ι), στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας, στην Λάρυμνα Φθιώτιδας (πρώην INTERFISH Α.Ε.) και στην θέση 
Λουτρά Λέσβου (πρώην INTERFISH Α.Ε.). 

Οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής βρίσκονται στον Όρμο Σελόντα, Νήσο Πέτρο, Νήσο Βόριο, Όρμο Σελά να, 
Κρίπιζα Παλ.Επιδαύρου (Νομού Κορινθίας), Όρμο Βουρλιάς, Νήσος Πλατειά, Άγιος Νικόλαος, Τρίκερι (Νομού 
Αργολίδας) , στη θέση Ορθολίθι, Φουσκί και Καλαμάκι (Νομού Αρκαδίας), στον Όρμο Κούραμο, Σαγιάδα και 
Παγανιά (Νομού Θεσπρωτίας), στον Αστακό (Νομού Αιτωλοακαρνανίας), στις Νήσους Εχινάδες (Νομού 
Κεφαλληνίας), στα Φαραδονήσια, στην Θέση Κατσούνι Λέρου, στην θέση Κεφαλά και Φλάσκα Καλύμνου (Νομού 
Δωδεκανήσου),στην θέση Αγριλιά, στην θέση Παλαιόλουτρος, στο Σκαλοχώρι (Νομού Λέσβου), στην Λάρυμνα 
(Νομού Φθιώτιδας), στο Φιδονήσι, στο Πόρτο Μπούφαλο και στην θέση Πράσινα (Νομού Ευβοίας).  

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και συσκευαστήρια και μονάδες τυποποίησης στην Νέα Επίδαυρο 
Αργολίδας, στο Κρανίδι Αργολίδος, στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας και στην Λάρυμνα Φθιώτιδας. Επίσης η διανομή-
διάθεση προς την Ελλάδα και το εξωτερικό γίνεται κύρια από εγκαταστάσεις εταιρείας logistic στον Ασπρόπυργο 
και Πάτρα. 

Μέσω της εισφοράς του ενεργητικού της ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες, εντός της χρήσης 2016, η Εταιρεία απέκτησε 
επιπλεόν θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής και στις περιοχές Αστυπάλαια, Πόρος, Σαλαμίνα, Ρόδος, 
Aγ.Σεραφείμ Φθιώτιδας, Βουρλιά Αργολίδος, Πλατειά Ν.Κορινθίας, Κάλυμνο και στο Νομό Βοιωτίας. Επιπλέον, 
συσκευαστήρια στον Πόρο, Aγ.Σεραφείμ Φθιώτιδας, Βουρλιά Αργολίδος, Μάνδρα Αττικής, Κάλυμνο, Ρόδο και 
στην Αστυπάλαια, και ιχθυογεννητικό σταθμό στις Τάπιες.  

Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Ιχθυοτροφεία Σελόντα ενοποιούνται με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., η οποία είναι εγκατεστημένη στην 
Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία την 30/6/2017 ανέρχεται σε 33,85%. 

Η μητρική Εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» με δραστηριότητα 
την παραγωγή-εκτροφή και πώληση προϊόντων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (γόνο, ψάρι) έχει τις κατωτέρω 
θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες : 

Θυγατρικές: 
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ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 95%. Έχει έδρα στην Θέση Τρύπιο Λιθάρι - Μάνδρα Αττικής και 
μονάδες εκτροφής στη Βοιωτία. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών στην εκτροφή 
και διάθεση ευρύαλων μεσογειακών ιχθύων. 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 70%. Έχει έδρα στο Δήμο Μάνδρας – 
Ειδυλλίας του Νομού Αττικής και μονάδες εκτροφής στην Κάλυμνο. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των 
ιχθυοκαλλιεργειών στην εκτροφή και διάθεση ευρύαλων μεσογειακών ιχθύων. 
ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 70%. Έχει την έδρα της στην Θέση Τρύπιο Λιθάρι - Μάνδρα Αττική  
και μονάδες εκτροφής στην Ρόδο. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών στην εκτροφή 
και διάθεση ευρύαλων μεσογειακών ιχθύων. 
AQUAVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, με 
ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η εταιρεία AQUAVEST ιδρύθηκε το 1989. Βασική δραστηριότητά της αποτελεί 
η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η υλοποίηση επενδύσεων σε εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών. 
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης (37,34%) και έμμεσης (62,66%) συμμετοχής (σύνολο 100% 
συμμετοχή). H εταιρεία ιδρύθηκε το 1986. Αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκμετάλλευση ακινήτων και η 
εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων.  
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η Εταιρεία, ιδρύθηκε  το 1990 με σκοπό την  ίδρυση και 
αγορά εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ξενοδοχείων, μοτέλς, μπανγκαλόους, κάμπινγκς, 
διαμερισμάτων και βιλλών επί ιδιόκτητων ή μη ακινήτων όπως ειδικότερα περιγράφεται στο καταστατικό της. 
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 89,34%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το  1992, έχει 
έδρα στην Αγγλία-Ουαλία και είναι εταιρεία μελετών, κατασκευής - λειτουργίας και διαχείρισης  συστημάτων 
νερού. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ, με ποσοστό 
άμεσης συμμετοχής 70,36%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2015, με έδρα στην κοινότητα Κοιλάδας του Δήμου 
Ερμιονίδας-Αργολίδας. Με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και την διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια 
ζώνη και την διαχείριση των θαλλάσιων πόρων. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ, με ποσοστό άμεσης 
συμμετοχής 82,10%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2015, με έδρα στην κοινότητα Σοφικού του Δήμου Σολυγείας-
Κορινθίας. Με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και την διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την 
διαχείριση των θαλλάσιων πόρων. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΡΟΔΟΥ-ΧΑΛΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. , 
με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 70%. Συγκεκριμένα είναι κατά 100% θυγατρική της ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ. Η Εταιρεία 
ιδρύθηκε το 2016, με έδρα στην Ελλάδα, και κύριο σκοπό την ανάπτυξη και την διαχείριση των 
υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την διαχείριση των θαλλάσιων πόρων. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΠΟΡΟΥ ΑΕ, με ποσοστό άμεσης 
συμμετοχής 100%. Έχει την έδρα της στην Ελλάδα, και κύριο σκοπό την ανάπτυξη και την διαχείριση των 
υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την διαχείριση των θαλλάσιων πόρων.  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με 
ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2016. Έχει την έδρα της στην Ελλάδα, και κύριο σκοπό 
την ανάπτυξη και την διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την διαχείριση των θαλλάσιων 
πόρων. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με 
ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2016. Έχει την έδρα της στην Ελλάδα, και κύριο σκοπό 
την ανάπτυξη και την διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη και την διαχείριση των θαλλάσιων 
πόρων. 
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Συγγενείς: 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 41,34%. Η Εταιρεία  ιδρύθηκε 
το έτος 1968, με κύριο σκοπό την παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, 
ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα (pet) καθώς και την εμπορία αυτών, καθώς και την εκμετάλλευση 
ιχθυοτροφείων. Η εν λόγω εταιρεία μέχρι την 24 Νοεμβρίου 2015 θεωρούταν θυγατρική εταιρεία. Με βάση το 
γεγονός ότι από τα τέλη Νοεμβρίου 2015, η Σελόντα δεν είχε πλέον την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στο 
Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω της αλλαγής της σύνθεσης του ΔΣ) η μητρική Εταιρεία Σελόντα ασκεί από τη στιγμή 
εκείνη δεσπόζουσα επιρροή, και όχι έλεγχο επί της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ. Συνεπώς, από 24/11/2015 η ΠΕΡΣΕΥΣ 
ΑΕ είναι συγγενής εταιρία. 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 95,00%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2005 με 
έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων. 
BLUE FIN TUNA HELLAS ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 25%. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 με αντικείμενο την 
συλλογή ζωνταντών ψαριών τόνου και την εκτροφή-πώληση του ψαριού τόνου. 
ASTIR INTERNATIONAL S.R.L, με έδρα στην Ιταλια και ποσοστό άμεσης συμμετοχής 50%. Η εταιρία έχει ως 
αντικείμενο την εμπορία ιχθύων. 

2. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, όπως αυτές 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.), και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέχρι την 30/06/2017, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική 
Αναφορά». Επίσης, έχουν συνταχθεί με βάσει την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την 
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού σε εύλογες αξίες και με βάση την αρχή της συνέχισης 
της δραστηριότητάς (going concern), λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στη §13 και στην Εξαμηνιαία 
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ο Όμιλος εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες του. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και την 
άσκηση κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από 
την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων του Ομίλου έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 
κατάλληλο. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου, δηλαδή 
το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι 
περισσότερες θυγατρικές της.  

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις 
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 30/6/2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας στις 28 Σεπτεμβρίου 2017.  
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3. Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30/06/2017 
περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Ως εκ 
τούτου, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες 
δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες και περιλαμβάνουν πλήρη 
ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν. 
Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με 
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 και έχουν 
εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και 
Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2017 (βλέπε κατωτέρω).  

a. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δεν υπάρχουν νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις ή Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή μεταγενέστερα. 

b. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2018) 
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι 
πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο 
των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις 
οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο 
Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο 
για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, 
παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. 
Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς 
και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο 
περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο 
προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη 
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προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
 
• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του 
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα 
δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την 
παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 
Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι 
τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν 
εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη 
ταμειακών μεταβολών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 
δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν 
λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε 
μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς 
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε 
Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
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Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της 
εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων 
συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις 
απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη 
κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με 
μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν 
ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία 
τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία 
μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με 
συμμετοχικούς τίτλους. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το 
ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της 
διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου 
για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις 
οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες 
ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη 
μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου 
για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η 
οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος 
για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: 
ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων 
εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας 
κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 
1 και ΔΛΠ 28. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και 
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω 
Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή 
δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
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Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε 
να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο 
εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα 
περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως 
επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση 
/αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2021) 
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου 
στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο 
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει 
να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές 
συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι 
Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν 
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 
23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Ο Όμιλος 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

4. Σημαντικά γεγονότα - Α εξάμηνο 2017 

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το Α εξάμηνο 2017 είναι το ακόλουθο: 

4.1 Επιστολή τραπεζών για την πιθανότητα πώλησης των συμμετοχών τους στην εταιρία 



 

 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 

 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017   31 

Η εταιρεία έχει λάβει επιστολές από τις τράπεζες μετόχους Πειραιώς, Εurobank, Εθνική και Alpha Bank, με τις 
οποίες γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία ότι οι ανωτέρω τράπεζες διερευνούν την αξιοποίηση και πιθανόν πώληση 
των συμμετοχών τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την συνδρομή των Alvarez & Marsal, 
PricewaterhouseCoopers και Lazard Freres με την ιδιότητα των Οικονομικών συμβούλων και της δικηγορικής 
Εταιρείας Κουταλίδης και συνεργάτες  σαν Νομικού συμβούλου.  

Επίσης οι ανωτέρω τράπεζες αποφάσισαν να δώσουν εντολή στους συμβούλους τους να οργανώσουν σχετική 
διαδικασία που ενδέχεται να καταλήξει στην πώληση του συνόλου ή μέρους της συμμετοχής κάθε μετόχου στην 
μητρική εταιρεία. 

 

5. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Στον πίνακα αναφέρεται η επωνυμία και η κατασταστική έδρα για κάθε μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική 
συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο, η μέθοδος ενοποίησης και το είδος της δραστηριότητας 
τους: 

 

Μεταβολές στη Δομή του Ομίλου 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. στης 29/4/2016 αποφασίστηκε η 
λύση και θέση της σε εκκαθάριση. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ Α.Ε. στις 25/4/2016 αποφασίστηκε η λύση και θέση της σε εκκαθάριση. Η απόφαση για την ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. 
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 4/1/2017 και για τα ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. στις 14/04/2017. Με την καταχώρηση 
των εν λόγω αποφάσεων στο ΓΕΜΗ παύει και η ενοποίηση τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου Ιχθυοτροφεία Σελόντα, εφόσον ο έλεγχος αυτών τεκμαίρεται πως παύει. 
 
Την 03/03/2017 ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας AQUAVEST A.E. κατά το ποσό των € 
363 χιλ, με την καταβολή και της τελευταίας οφειλόμενης δόσης ύψους € 37.036. 

Άμεσα Έμμεσα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ελλάδα Μητρική Ιχθυοκαλλιέργειες

AQUAVEST A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 37,34% 62,66% 100,00% Ολική Εκμετάλλευση ακινήτων 

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική Εκμετάλλευση ακινήτων 

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD Ηνωμένο Βασίλειο 89,34% 89,34% Ολική Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων νερού

ΠΟΑΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 70,36% 70,36% Ολική Διαχείριση αδειών ιχθυοκαλλιέργειας

ΠΟΑΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ Ελλάδα 82,10% 82,10% Ολική Διαχείριση αδειών ιχθυοκαλλιέργειας

ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ Ελλάδα 95,00% 95,00% Ολική Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ Ελλάδα 70,00% 70,00% Ολική Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου

ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ Ελλάδα 70,00% 70,00% Ολική Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου

ΠΟΑΥ ΡΟΔΟΥ-ΧΑΛΚΗΣ ΙΚΕ Ελλάδα 70,00% 70,00% Ολική Διαχείριση αδειών ιχθυοκαλλιέργειας

ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ ΑΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική Διαχείριση αδειών ιχθυοκαλλιέργειας

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ ΙΚΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική Διαχείριση αδειών ιχθυοκαλλιέργειας

ΠΟΑΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΚΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική Διαχείριση αδειών ιχθυοκαλλιέργειας

ASTIR INTERNATIONAL S.R.L Ιταλία 50,00% 50,00% Καθαρή Θέση Εμπορία ψαριών

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Ελλάδα 41,34% 41,34% Καθαρή Θέση Παραγωγή και εμπορία ιχθυοτροφών 

BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. Ελλάδα 25,00% 25,00% Καθαρή Θέση Εκτροφή-πώληση του  ψαριού τόνου

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι Ελλάδα 95,00% 95,00% Καθαρή Θέση Ιχθυοκαλλιέργειες

ΔραστηριότηταΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ

Ποσοστά 

Συμμετοχής Σύνολο
Μεθοδος 

Ενοπ/ς
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Την 03/03/2017 ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ κατά το ποσό των € 
154 χιλ, με την καταβολή και της τελευταίας οφειλόμενης δόσης ύψους € 35.112. 
Την 03/03/2017 ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. κατά το 
ποσό των € 201 χιλ, με την καταβολή και της τελευταίας οφειλόμενης δόσης ύψους € 67.444. 
 
Η μητρική Εταιρία προχώρησε σε απομείωση της συμμετοχής της στην ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ κατά € 2εκ, λόγω 
ενδείξεων πως η λογιστική αξία της δεν ήταν ανακτήσιμη κατά το ποσό αυτό. 
 
Ο Όμιλος δεν έχει συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες δομημένες οντότητες. Η Εταιρεία δεν διαθέτει θυγατρικές με 
σημαντικό ποσοστό μη ελέγχουσων συμμετοχών. 

6. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Ο Όμιλος εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, ο καθορισμός των 
λειτουργικών τομέων βασίζεται στη «διοικητική προσέγγιση» και επιβάλλει η πληροφόρηση που γνωστοποιείται 
εξωτερικά να είναι αυτή που βασίζεται στην εσωτερική πληροφόρηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
συνιστά τον κύριο λήπτη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Κατά την 30/6/2017 ο Όμιλος διαχωρίζεται στους κατωτέρω επιχειρηματικούς τομείς: 
(1) Τομέας Ιχθυοκαλλιέργειας – Τμήμα Ιδιοπαραγόμενου γόνου και ιχθύων  
(2) Τομέας Εμπορίας- Τμήμα εμπορίας γόνου, ιχθύων, Α’ & Β’ υλών και λοιπών αναλωσίμων 
(3) Τομέας Ιχθυοτροφές – Τμήμα ιδιοπαραγόμενων τροφών  
(4) Τομέας υπηρεσιών σε τρίτους 
(5) Τομέα επενδυτικών δραστηριοτήτων, επενδύσεις σε ακίνητα 
  
Οι συγκριτικοί τομείς της 30/6/2016 αναμορφώθηκαν σε σχέση με τη γνωστοποίηση που είχε γίνει στην 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1-30/6/2016 (0και παρουσιάζεται κατωτέρω), ώστε να 
συμφωνούν με την αναθεωρημένη δομή των επιχειρηματικών τομέων που αναφέρεται ανωτέρω.  
 
Στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1-30/6/2016 ο Όμιλος διαχωριζόταν στους κατωτέρω 
επιχειρηματικούς τομείς: 
(1) Τομέας Ιχθυοκαλλιέργειας – Τμήμα Ιδιοπαραγόμενου και εμπορευόμενου γόνου και ιχθύων  
(2) Τομέας Εμπορίας- Τμήμα εμπορίας Α’ & Β’ υλών και λοιπά αναλώσιμα 
(3) Τομέας Ιχθυοτροφές – Τμήμα ιδιοπαραγόμενων τροφών  
(4) Τομέας λοιπών υπηρεσιών σε τρίτους 
(5)          Τομέας επενδυτικών δραστηριοτήτων επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Τα έσοδα και κέρδη, τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις κάθε λειτουργικού τομέα του Ομίλου 
παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
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Για τη συγκριτική περίοδο αναλύονται ως εξής: 
 

Πρωτεύων τύπος παρουσίασης

Αποτελέσματα τομέα την 30/06/2017 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές

Παροχή 

υπηρεσιων 

σε τρίτους

Tομέας 

επενδυτικών 

δραστηριοτήτων

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Διακοπήσες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Πωλήσεις 81.634.117 2.575.381 26.316 3.641.963 0 87.877.778 0 87.877.778

Καθαρές πωλήσεις 81.634.117 2.575.381 26.316 3.641.963 0 87.877.778 0 87.877.778

Κέρδη εκμέταλλευσης

Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων -34.523.580 0 0 0 0 -34.523.580 0 -34.523.580

Κόστος υλικών/αποθεμάτων -29.395.857 -2.724.868 69.708 -3.080.878 0 -35.131.895 0 -35.131.895

Παροχές στο προσωπικό -8.224.100 0 -55.465 -564.286 0 -8.843.851 0 -8.843.851

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
-1.915.853 0 -20.842 -37.988 0 -1.974.683 0 -1.974.683

Λοιπά έξοδα -23.462.705 -371.831 -24.715 122.611 -9.107 -23.745.747 0 -23.745.747

Άλλα έσοδα/έξοδα 93.347 0 0 0 -5.409 87.938 0 87.938

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα -15.794.631 -521.318 -4.998 81.422 -14.516 -16.254.040 0 -16.254.040

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0

Χρηματοοικονομικά έσοδα 248 0 0 0 0 248 0 248

Χρηματοοικονομικά έξοδα -4.458.681 -882 0 -44.589 0 -4.504.152 0 -4.504.152

Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων 0 0 0 0 -143.193 -143.193 0 -143.193

Ζημιές από συνδεδεμένες 0 0 16.992 0 0 16.992 0 16.992

Κέρδη Προ Φόρων -20.253.064 -522.200 11.994 36.833 -157.709 -20.884.145 0 -20.884.145

Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι 4.660.657 0 1.457 0 0 4.662.114 0 4.662.114

Κέρδη περιόδου -15.592.406 -522.200 13.450 36.833 -157.709 -16.222.032 0 -16.222.032

Κέρδη περιόδου -15.592.406 -522.200 13.450 36.833 -157.709 -16.222.032 0 -16.222.032

Αποτελέσματα τομέα την 30/06/2017 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές

Παροχή 

υπηρεσιων 

σε τρίτους

Tομέας 

επενδυτικών 

δραστηριοτήτων

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Διακοπήσες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 46.918.500 0 348.676 118.717 8.624.000 56.009.893 0 56.009.893

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο & λοιπά χρηματ/κά στοιχεία του ενεργητικού 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ 0 0 0 0 172.328 172.328 0 172.328

Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία 184.610.612 0 0 4.287.561 98.499 188.996.671 0 188.996.671

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 231.529.111 0 348.676 4.406.278 8.894.827 245.178.892 0 245.178.892

Υποχρεώσεις 248.480.208 0 38.948 3.879.855 956.539 253.355.550 0 253.355.550

Σύνολο υποχρεώσεων 248.480.208 0 38.948 3.879.855 956.539 253.355.550 0 253.355.550

Κεφαλαιουχική δαπάνη την    30/06/2017

Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 2.653.166 0 0 0 2.653.166 0 2.653.166

Σε ασώματα περιουσιακά στοιχεία 371.666 0 0 0 371.666 0 371.666

3.024.831 0 0 0 0 3.024.831 0 3.024.831

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 2.321.233 0 20.842 37.988 0 2.380.063 0 2.380.063
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Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός «Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων» που 
αναφέρεται στους ανωτέρω πίνακες, προκύπτει από τα ποσά των κονδυλίων της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 
«Κέρδη ή ζημιές από την μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων» και των πωλήσεων 
των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της αντίστοιχης περιόδου. 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς 

Η έδρα του Ομίλου είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα, χώρες της 
Ευρώπης Αμερική, Καναδάς και λοιπές χώρες.  
 
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2017 
και για τη αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2016 αναλύονται ως εξής : 
 

 

 

 

Πρωτεύων τύπος παρουσίασης

Αποτελέσματα τομέα την  30/06/2016 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές

Παροχή 

υπηρεσιων 

σε τρίτους

Tομέας 

επενδυτικών 

δραστηριοτήτων

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Διακοπήσες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Πωλήσεις 78.631.016 2.173.114 10.287 1.582.573 0 82.396.990 0 82.396.990

Καθαρές πωλήσεις 78.631.016 2.173.114 10.287 1.582.573 0 82.396.990 0 82.396.990

Κέρδη εκμέταλλευσης

Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων -2.517.709 0 0 0 0 -2.517.709 0 -2.517.709

Κόστος αποκτηθέντων αποθεμάτων από εισφορά ΔΙΑ -14.635.377 0 0 0 0 -14.635.377 -14.635.377

Κόστος υλικών/αποθεμάτων -36.392.004 -2.080.294 -9.669 -787.218 0 -39.269.185 0 -39.269.185

Παροχές στο προσωπικό -8.788.460 0 0 -501.397 0 -9.289.857 0 -9.289.857

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
-2.102.928 0 0 -11.644 0 -2.114.572 0 -2.114.572

Λοιπά έξοδα -17.328.014 0 0 79.106 0 -17.248.908 0 -17.248.908

Άλλα έσοδα/έξοδα 1.079.284 0 0 1.079.284 1.079.284

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα -2.054.192 92.820 618 361.420 0 -1.599.334 0 -1.599.334

Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.937 0 0 0 0 1.937 0 1.937

Χρηματοοικονομικά έξοδα -4.397.824 0 0 0 0 -4.397.824 0 -4.397.824

Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων 0 0 0 0 1.808.539 1.808.539 0 1.808.539

Ζημιές από συνδεδεμένες 95.470 0 0 0 0 95.470 0 95.470

Κέρδη Προ Φόρων -6.354.609 92.820 618 361.420 1.808.539 -4.091.212 0 -4.091.212

Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι 543.970 0 0 0 0 543.970 0 543.970

Κέρδη περιόδου -5.810.639 92.820 618 361.420 1.808.539 -3.547.242 0 -3.547.242

Κέρδη περιόδου -5.810.639 92.820 618 361.420 1.808.539 -3.547.242 0 -3.547.242

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την  30/06/2016 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές

Παροχή 

υπηρεσιων 

σε τρίτους

Tομέας 

επενδυτικών 

δραστηριοτήτων

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Διακοπήσες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 46.356.460 0 6.992 118.201 9.002.000 55.483.653 0 55.483.653

Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία 190.102.981 0 0 1.409.242 4.319 191.516.541 0 191.516.541

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 236.459.441 0 6.992 1.527.442 9.006.319 247.000.194 0 247.000.194

Υποχρεώσεις 242.913.275 0 0 817.855 1.262.736 244.993.866 0 244.993.866

Σύνολο υποχρεώσεων 242.913.275 0 0 817.855 1.262.736 244.993.866 0 244.993.866

Κεφαλαιουχική δαπάνη την   30/06/2016

Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 2.504.741 0 0 0 0 2.504.741 0 2.504.741

Σε ασώματα περιουσιακά στοιχεία 9.272 0 0 0 0 9.272 0 9.272

2.514.013 0 0 0 0 2.514.013 0 2.514.013

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 2.104.345 2.104.345 2.104.345 2.104.345 0 2.104.345 2.104.345 2.104.345

01/01-30/6/2017 Γόνος Ιχθείς Τροφές Παροχή Υπηρεσιών Λοιπά αγαθά Σύνολο

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 0 61.951.947 0 3.606.994 0 65.558.941

ΕΛΛΑΔΑ 3.516.222 8.782.659 26.316 34.969 756.168 13.116.334

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 127.161 9.075.341 0 0 0 9.202.502

ΣΥΝΟΛΟ 3.643.383 79.809.947 26.316 3.641.963 756.168 87.877.778

ΟΜΙΛΟΣ
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Οι πωλήσεις Γόνου και Ιχθύων περιλαμβάνονται στον Επιχειρηματικό Τομέα της Ιχθυοκαλλιέργειας και εμπορίας 
που αναφέρεται ανωτέρω στους λειτουργικούς τομείς. 
Ο καθαρός εξαγωγικός χαρακτήρας στον βασικό τομέα δραστηριότητας (πωλήσεις ιχθύων) για τον Όμιλο 
δηλώνεται με ποσοστό που φτάνει σε 89,01% των πωλήσεων ιχθύων για τη τρέχουσα και 78,39% τη προηγούμενη 
περίοδο, εξ’ αυτών 87% σε χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για το 2017 έναντι 88% για το 2016 και 13% σε τρίτες 
χώρες για το 2017 έναντι 12% για  το 2016.  
Από το γενικό σύνολο των πωλήσεων το 85% απευθύνονται σε εξαγωγές το Α εξάμηνο 2017 έναντι 72% το Α 
εξάμηνο 2016, και είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξης του Ομίλου στην κρίσιμη για την Ελληνική 
οικονομία συγκυρία.  

7. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη Διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων και την άσκηση κρίσης κατά 
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις 
Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό 
υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την 
περίοδο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης επηρεάζουν 
το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται 
κατά τη διάρκεια της περιόδου για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Μία 
λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα του Ομίλου και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος, σε συσκέψεις με ειδικούς και σε άλλους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 
κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο μέλλον και ως συνέπεια, τα 
πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς. 

Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι 
παραδοχές έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με: 

 Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 
Η Διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως 
τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή 
διαθέσιμη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως τη λήξη, η Διοίκηση 
εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο ο Όμιλος έχει την πρόθεση και 
την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση παρακολουθεί την 

01/01-30/6/2016 Γόνος Ιχθείς Τροφές Παροχή Υπηρεσιών Λοιπά αγαθά Σύνολο

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 34.000 49.557.671 0 1.555.200 51.146.871

ΕΛΛΑΔΑ 5.683.107 15.588.574 10.287 27.374 2.167.607 23.476.950

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 789.200 6.980.141 0 0 3.828 7.773.170

ΣΥΝΟΛΟ 6.506.307 72.126.387 10.287 1.582.574 2.171.436 82.396.991

ΟΜΙΛΟΣ
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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. 

 Προβλέψεις για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση. Οι 
μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο που εμφανίζονται. Πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των 
αποθεμάτων σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

 Έλεγχοι και διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 
Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις 
επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής 
Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και στατιστικών 
στοιχείων που διατηρεί ο Όμιλος, καθώς και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.  

 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. 

 Προβλέψεις για Φόρο εισοδήματος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, 
πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους 
και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να 
αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.  
Οι εταιρείες του Ομίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. Για τον συνολικό 
προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της 
τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα 
με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό 
αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν 
την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών και ανακτησιμότητα αναβαλλόμενης 
φορολογικής απαίτησης 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές στον 
βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις 
φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να 
αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα 
ακολουθηθούν. Επίσης, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων, ο Όμιλος και η Εταιρεία 
αξιολογεί την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (αξιολόγηση ανακτησιμότητας). 
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2014 είχε προβεί σε αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί μέρους 
των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών της. Η Διοίκηση, βάσει των επιχειρηματικών σχεδίων που έχει 
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καταρτίσει εκτιμά ότι θα ανακύψουν μεσο-μακροπρόθεσμα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, επαρκή για να 
συμψηφίσουν το αναγνωρισθέν ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Η αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 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. 

 Ενδεχόμενα γεγονότα/ Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων 
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Ο 
Όμιλος εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και 
προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά του Ομίλου, βάσει στοιχείων από τη Νομική 
Υπηρεσία, τα οποία προκύπτουν βάσει των πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Η Διοίκηση 
κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου στις 
30/6/2017. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 
διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές 
συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις 
διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου 
στο μέλλον.  

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων (συντελεστές απόσβεσης) 
Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2016 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. 

 Απομείωση ενσώματων παγίων 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 
υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η 
Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και 
επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών 
ταμειακών ροών. Εναλλακτικά επιλέγει άλλη εύλογη μέθοδο που κρίνει πως απεικονίζει με αξιόπιστο τρόπο την 
ανακτήσιμη αξία των ενσώματων παγίων κατά την λήξη της χρήσης. 

 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη 
περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των 
αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα 
εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση του 
Ομίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. 

 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού - Αποθέματα 
Η αποτίμηση των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων υπόκειται σε σημαντικές εκτιμήσεις και κρίσεις της 
Διοίκησης, οι κυριότερες εξ αυτών είναι: 
 
Όγκος Βιομάζας 
Ο καθορισμός του όγκου της βιομάζας ιχθύων βασίζεται σε  εκτιμήσεις μετά από δειγματοληπτικές μετρήσεις 
καθώς οι ιχθύες δεν είναι απόθεμα άμεσα και εύκολα μετρήσιμο. Ο υπολογισμός για τον όγκο της βιομάζας 
ιχθύων που βρίσκεται στους ιχθυοκλωβούς εκτιμάται με βάση τον αριθμό του γόνου που τοποθετήθηκε στη 
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θάλασσα/κλωβούς προς πάχυνση (παραγωγή από ιχθυογεννητικούς σταθμούς και αγαραζόμενος γόνος από 
τρίτους), την αναμενόμενη ανάπτυξη από τη στιγμή της τοποθέτησης (βάση των ιδιαιτεροτήτων έκαστης περιοχής 
παραγωγής, πχ της θερμοκρασίας θάλασσας, των οξυγονομονάδων που περιέχει, κτλ), την μεθοδολογία του 
βιολογικού μοντέλου της Εταιρείας, την εκτιμώμενη θνησιμότητα βάσει των στατιστικών μοντέλων καθώς και την 
παρατηρούμενη θνησιμότητα σε έκαστη περιοχή κλπ. Η αβεβαιότητα σε σχέση με τον όγκο της βιομάζας είναι 
συνήθως χαμηλή, καθώς ο Όμιλος έχει εξελίξει σημαντικά το βιολογικού μοντέλο που χρησιμοποιεί και το 
βελτιώνει συνεχώς μέσω τακτικών συγκρίσεων που κάνει μεταξύ του εκτιμώμενου όγκου βιομάζας 
ιχθυοαποθεμάτων και των τελικώς εξαλιευμένων/ πωλούμενων ποσοτήτων. 
 
Κατανομή μεγέθους ψαριών και εύλογη αξία 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριμότητας. Η 
κατανομή του μεγέθους επηρεάζει την τιμή στην οποία πωλούνται τα ψάρια, καθώς κάθε κατηγορία μεγέθους 
των ψαριών τιμολογούνται ξεχωριστά στην αγορά. Ο Όμιλος κατανέμει τον ιχθυοπληθυσμό σε ώριμα ή ανώριμα, 
ανάλογα με το αν ο ιχθυοπληθυσμός σε έναν κλωβό πληρεί τα εσωτερικά κριτήρια της Εταιρείας προς πώλησή 
τους. 
Από την 31/12/2015 και εις το εξής, η κατηγοριοποίηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων με βάση το μέσο 
βάρος των αποθεμάτων ιχθύων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης σε ανώριμα ή ώριμα πραγματοποιείται ως 
εξής: 

 το μέρος των κάτω των 340 gr ψαριών που αναμένεται να έχει φτάσει τα 340 gr σε περίοδο μετά από ένα 
έτος από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων και ο γόνος προς ιδιόχρηση 
ταξινομείται σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πάγιου ενεργητικού, και  

 το μέρος των κάτω των 340 gr ψαριών που αναμένεται να έχει φτάσει τα 340 gr σε περίοδο έως ένα έτος 
από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, τα άνω των 340 gr ψάρια και ο γόνος προς 
πώληση ταξινομείται σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού.  

Η επιλογή του μέσου βάρους των 340 gr ως σημείο διαχωρισμού (αντί των 200 gr που χρησιμοποιούνταν έως 
τότε), έγινε με βάση την πρόθεση της διοίκησης να εξαλιεύονται πλέον αυστηρά κλωβοί με προσδοκόμενο βάρος 
άνω των 340 gr. 
Επίσης, από της 31/12/2015 η Εταιρεία προχώρησε σε τροποποίηση του μοντέλου προσδιορισμού (income 
approach) της εύλογης αξίας των ανώριμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ως εξής: 

 προσδιορίζει τη σύνθεση του μέσου βάρους των ψαριών που προκύπτουν από άνοιγμα των κλωβών σε 
κατηγορίες μέσου βάρους. 

 λαμβάνει υπόψη την αναμενόμενη τιμή πώλησης κατά την περίοδο ανοίγματος των κλωβών, και  

 λαμβάνει υπόψη το αναλογικά αναμενόμενο προ φόρων καθαρό κέρδος από την ωρίμανση των 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.  

 

8. Ανακατάταξη κονδυλίων συγκριτικής περιόδου 

Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση της Χρήσης 2016, προέκυψαν οι ακόλουθες μεταβολές στα κονδύλια των ροών με σκοπό την ορθότερη 
πληροφόρηση: 

Κονδύλια Κατάστασης Ταμειακών Ροών: 
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Η εν λόγω αναταξινόμηση δεν επηρεάζει τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Κατάστασης 
Συνολικών Εσόδων ή  της Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ή της Εταιρίας της χρήσης 2016. 

 

Επιπλέον, στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Ενοποιημένη) που περιλαμβάνεται στην Εξαμηνιαία 
Οικονομική Έκθεση της Χρήσης 2016, προέκυψαν οι ακόλουθες μεταβολές στα κονδύλια των πωλήσεων με σκοπό 
την ορθότερη πληροφόρηση: 

 

Η εν λόγω αναταξινόμηση δεν επηρεάζει τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης ή της Κατάστασης 
Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ή της Εταιρίας της περιόδου που έληξε την 30/6/2016. Επίσης, δεν έχει 
καμία επίδραση στον κύκλο εργασιών, στα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων και στα αποτελέσματα μετά από φόρους της προηγούμενης περιόδου 1/1-30/6/2016. 

9. Ενσώματα πάγια  

Τα Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου την 30/6/2017 και 31/12/2016 αναλύονται ως εξής: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δημοσιευμένα Αναταξινομημένα Αναταξινόμηση Δημοσιευμένα Αναταξινομημένα Αναταξινόμηση

(ποσά σε €)

Αύξηση /( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -16.866.001 -7.446.274 9.419.726 -13.271.347 -3.851.621 9.419.726

-29.884.363 -20.464.636 9.419.726 -29.954.182 -20.534.456 9.419.726

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -8.520.840 898.886 9.419.726 -9.135.511 284.215 9.419.726

Καταβληθέντες τόκοι -6.798.050 -6.798.050 0 -6.545.066 -6.545.066 0

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -15.318.890 -5.899.164 9.419.726 -15.680.577 -6.260.851 9.419.726

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 26.230.495 16.810.769 -9.419.726 26.205.451 16.785.725 -9.419.726

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 23.965.424 14.545.698 -9.419.726 23.383.907 13.964.181 -9.419.726

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) 2.364.963 2.364.963 0 2.299.081 2.299.081 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 

(συμπεριλαμβάνονται τα ταμειακά διαθέσιμα που εισφέρθηκαν στον 

Όμιλο και στην Εταιρεία την 2/3/2016)

7.538.639 7.538.639 0 6.768.712 6.768.712 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9.903.602 9.903.602 0 9.067.793 9.067.793 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Τα Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας την 30/6/2017 και 31/12/2016 αναλύονται ως εξής:  

 

Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα

Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

1η Ιανουαρίου 2016
2.254.064 19.573.056 33.989.606 7.519.763 3.987.752 384.705 67.708.946

Προσθήκες 0 97.026 4.666.841 961.302 479.011 59.006 6.263.186

Επανεκτίμηση παγίων 0 -144.233 -7.281.952 -242.697 -1.764.992 0 -9.433.874

Προσθήκες από εισφορά 6.210.934 14.658.485 30.506.517 3.645.306 1.354.686 0 56.375.928

Πωλήσεις 0 0 0 -88.570 -277.312 0 -365.882

Λοιπές μεταφορές 0 530.677 -505.683 0 -15.750 -24.990 -15.746

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

31/12/2016
8.464.998 34.715.011 61.375.330 11.795.104 3.763.395 418.721 120.532.559

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2016 0 -7.619.675 -23.999.743 -4.645.807 -3.594.657 0 -39.859.882

Συσσωρευμένες αποσβέσεις από Εισφορά 0 -1.945.138 -23.424.790 -3.013.499 -1.194.476 0 -29.577.903

Αποσβέσεις χρήσης 0 -1.157.347 -3.199.583 -457.204 -252.645 0 -5.066.779

Επανεκτίμηση παγίων 0 117.600 6.580.084 230.503 1.735.070 0 8.663.257

Αποσβέσεις πωληθέντων 0 0 0 29.776 277.210 0 306.987

Λοιπές μεταφορές 0 -363.619 363.619 0 11.521 0 11.521

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  31/12/2016 0 -10.968.179 -43.680.413 -7.856.231 -3.017.976 0 -65.522.799

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 8.464.998 23.746.832 17.694.916 3.938.873 745.419 418.721 55.009.760

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

1η Ιανουαρίου 2017
8.464.998 34.715.011 61.375.330 11.795.104 3.763.395 418.721 120.532.559

Προσθήκες 0 140.402 2.141.014 90.369 281.382 0 2.653.166

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0 -9.945 0 -535 0 -10.480

Μεταφορές από ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση 0 17.227 41.779 0 0 -59.007 0

Λοιπές μεταφορές 0 477.044 -1.517.280 979.151 -69.800 0 -130.885

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

30η Ιουνίου 2017
8.464.998 35.349.684 62.030.897 12.864.624 3.974.442 359.715 123.044.360

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2017 0 -10.968.179 -43.680.413 -7.856.231 -3.017.976 0 -65.522.799

Αποσβέσεις χρήσης 0 -635.732 -1.454.958 -262.943 -60.905 0 -2.414.539

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 0 -494 0 -9 0 -503

Λοιπές μεταφορές 0 -397.368 1.399.613 -941.161 69.800 0 130.885

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  30η Ιουνίου 2017 0 -12.001.280 -43.736.252 -9.060.334 -3.009.090 0 -67.806.956

Καθαρή Λογιστική Αξία την 30/06/2017 8.464.998 23.348.404 18.294.645 3.804.290 965.352 359.715 55.237.404
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Οι επενδύσεις περιόδου 1/1–30/06/2017 του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 2.653 χιλ. και € 2.328 χιλ. 
αντίστοιχα.  
Υφίστανται επιβαρύνσεις επί των ενσώματων παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας που αναλύονται στη 
§16.5 των οικονομικών καταστάσεων. 

 

10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας την 30/6/2017 και 31/12/2016 αναλύονται ως εξής: 

Οικόπεδα
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα

Επιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

1η Ιανουαρίου 2016
2.231.301 19.989.788 37.250.671 8.401.961 4.518.496 24.994 72.417.211

Προσθήκες 0 97.026 3.926.324 762.258 469.741 41.779 5.297.129

Επανεκτίμηση παγίων 0 -144.233 -7.281.952 -242.697 -1.764.992 0 -9.433.873

Προσθήκες από εισφορά 3.393.644 8.255.519 20.550.138 2.366.346 968.750 0 35.534.397

Πωλήσεις 0 0 0 -49.908 -277.312 0 -327.220

Λοιπές μεταφορές 530.677 -505.683 0 -15.750 -24.994 -15.750

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

31/12/2016
5.624.945 28.728.778 53.939.498 11.237.961 3.898.932 41.779 103.471.893

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2016 0 -8.021.931 -27.228.202 -5.274.324 -4.123.696 0 -44.648.153

Συσσωρευμένες αποσβέσεις από Εισφορά 0 0 -15.474.524 -1.972.357 -823.653 0 -18.270.534

Αποσβέσεις χρήσης 0 -1.024.689 -2.916.857 -408.045 -246.532 0 -4.596.123

Επανεκτίμηση παγίων 0 117.600 6.580.084 230.503 1.735.070 0 8.663.257

Αποσβέσεις πωληθέντων 0 0 0 29.776 277.210 0 306.987

Λοιπές μεταφορές 0 -363.619 363.619 0 11.521 0 11.521

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  31/12/2016 0 -9.292.638 -38.675.880 -7.394.447 -3.170.079 0 -58.533.045

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2016 5.624.945 19.436.139 15.263.617 3.843.514 728.853 41.779 44.938.848

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

1η Ιανουαρίου 2017
5.624.945 28.728.778 53.939.498 11.237.961 3.898.932 41.779 103.471.893

Προσθήκες 0 132.536 1.843.208 90.369 261.540 0 2.327.652

Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0 0 0 -535 0 -535

Μεταφορές από ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση 0 0 41.779 0 0 -41.779 0

Λοιπές μεταφορές 0 477.044 -1.517.280 979.151 -69.800 0 -130.885

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 

30η Ιουνίου 2017
5.624.945 29.338.357 54.307.205 12.307.481 4.090.137 0 105.668.126

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2017 0 -9.292.638 -38.675.880 -7.394.447 -3.170.079 0 -58.533.045

Αποσβέσεις χρήσης 0 -560.126 -1.259.688 -245.350 -56.895 0 -2.122.060

Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 0 0 0 -8,91 0 -8,91

Λοιπές μεταφορές 0 -397.368 1.399.613 -941.161 69.800 0 130.884,80

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την  30η Ιουνίου 2017 0 -10.250.133 -38.535.955 -8.580.958 -3.157.183 0 -60.524.229

Καθαρή Λογιστική Αξία την 30/06/2017 5.624.945 19.088.225 15.771.250 3.726.523 932.954 0 45.143.897
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Οι επενδύσεις περιόδου 1/1–30/6/2017 του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 372 χιλ, και οφείλονται 
κυρίως στις επενδύσεις που έχει κάνει η μητρική εταιρία σε νεά μηχανογραφικά λογιστικά συστήματα. 

11. 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. Τα συμψηφισμένα ποσά για τον Όμιλο είναι τα 
παρακάτω: 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2017

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  Πίστωση 

στην καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

30/06/2017

Ενσώματα Πάγια -7.283.278 211.121 121.210 -6.950.947

Επενδυτικά ακίνητα -949.619 0 0 -949.619

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 51.736 -70.967 0 -19.231

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -7.502.252 4.465.985 0 -3.036.266

Αποθέματα -13.265 -3.826 0 -17.091

Χρεόγραφα -16.451 0 0 -16.451

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 1.017.578 -11.219 0 1.006.359

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 599.000 24.717 0 623.717

Δανειακές υποχρεώσεις -1.533.023 60.734 0 -1.472.289

Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 3.000.000 0 0 3.000.000

 Μεταβατικοί παθητικού 601.361 -14.431 0 586.930

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -12.028.213 4.662.114 121.210 -7.244.889



 

 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 

 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017   43 

 

 

 

Τα συμψηφισμένα ποσά για την Εταιρεία είναι τα παρακάτω: 

 

 

 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2016

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα 

Αναβαλ. φορολογικές 

απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) 

που αφορούν εισφορά 

θυγατρικής

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/16

Ενσώματα Πάγια -4.574.597 -980.586 -2.294.858 566.762 -7.283.278

Επενδυτικά ακίνητα -1.059.239 109.620 0 0 -949.619

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.317 41.008 8.411 0 51.736

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -4.032.619 -3.812.864 343.288 0 -7.502.196

Αποθέματα -40.084 26.819 0 0 -13.265

Χρεόγραφα 0 -16.451 0 0 -16.451

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 332.278 635.642 49.658 0 1.017.578

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 402.751 -474.522 657.847 12.924 599.000

Δανειακές υποχρεώσεις -1.907.606 374.582 0 0 -1.533.023

Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 3.000.000 0 0 0 3.000.000

 Μεταβατικοί παθητικού 71.882 -488.367 1.017.846 0 601.361

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -7.804.917 -4.585.118 -217.808 579.686 -12.028.157

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2017

(Χρέωση)/Πίστωση στα 

αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

30/06/2017

Ενσώματα Πάγια -5.768.864 222.128 121.210 -5.425.526

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 48.442 -70.555 -22.113

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -7.264.159 2.807.542 -4.456.617

Αποθέματα -13.265 -3.826 -17.091

Χρεόγραφα -16.451 0 -16.451

Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 636.122 636.122

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 478.758 -11.219 467.539

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 561.885 22.706 584.591

Δανειακές υποχρεώσεις -1.610.250 60.734 -1.549.516

Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 3.000.000 0 3.000.000

 Μεταβατικοί παθητικού 561.904 -13.137 548.767

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -10.022.000 3.650.494 121.210 -6.250.296

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2016

(Χρέωση)/Πίστωση 

 στα αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/2016

Ενσώματα Πάγια -4.663.420 -1.672.207 566.762 -5.768.864

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.317 46.125 48.442

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -4.032.619 -3.231.540 -7.264.159

Αποθέματα -40.084 26.819 -13.265

Χρεόγραφα 0 -16.451 -16.451

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 332.278 146.480 478.758

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 402.751 139.029 20.105 561.885

Δανειακές υποχρεώσεις -1.907.606 297.355 -1.610.250

Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 3.000.000 0 3.000.000

 Μεταβατικοί παθητικού 71.882 490.023 561.904

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -6.834.501 -3.774.366 586.867 -10.022.000
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Η Εταιρεία κατά την 31/12/2014 είχε προβεί σε αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί μέρους 
των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών της.  
Σχετικά με τη φύση της απόδειξης που στηρίζει την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων από 
φορολογικές ζημιές, σημειώνεται πως με βάση το εγκεκριμένο από τη Διοίκηση της Εταιρείας Business Plan, η 
Εταιρεία αναμένεται να πραγματοποιήσει εντός της επόμενης 5ετίας, επαρκή φορολογικά κέρδη για να 
συμψηφίσουν το αναγνωρισθέν ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.  
Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά την αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής της, 
πραγματοποιώντας ενδελεχής οικονομικούς ελέγχους και προβαίνει συχνά στην υιοθέτηση μέτρων με στόχο την 
ενίσχυση των πωλήσεων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν τα φορολογικά αποτελέσματα της 
Εταιρείας, καθώς και το EBITDA, και πρόκειται να συμψηφίσει μέρος των σωρευμένων φορολογικών ζημιών της, 
επί των οποίων έχει σχηματίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Σημειώνεται πως ήδη το 2015 και το 2016, 
η Εταιρία παρουσίασε φορολογικά κέρδη. 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 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.  

12. Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού 

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 στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, γίνεται με βάση το μέσο βάρος των 
αποθεμάτων ιχθύων, και κατατάσσονται ως εξής: α) τα κάτω των 340 gr ψάρια που εκτιμάται να έχουν 
εμπορεύσιμο βάρος μετά την 30/06/2018 και ο γόνος σε Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού, και 
β) τα κάτω των 340 gr ψάρια που εκτιμάται να έχουν εμπορεύσιμο βάρος πριν την 30/06/2018 καθώς και τα άνω 
των 340 gr ψάρια σε Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία αφορούν προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας γόνο – ψάρι που είναι σε εξέλιξη η 
παραγωγική τους διαδικασία στα διάφορα στάδια ανάπτυξης τους. Πρόκειται για αποθέματα γόνου, ψαριών, 
γεννητόρων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής σε εξέλιξη. Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας εύλογης 
αξίας βιολογικών στοιχείων της 30/6/2017 και συγκριτικός της 30/6/2016: 

 

Και τα υπόλοιπα στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής:  

 (ποσά σε €)

01/01-

30/6/2017

01/01-

30/6/2016

01/01-

30/6/2017

01/01-

30/6/2016

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης 

περιόδου
-150.202.570 -123.578.304 -134.916.260 -123.578.304

Αποκτώμενα Αποθέματα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις/ Εισφορά 

Ενεργητικού
0 -14.635.377 0 -1.760.350

Αγορές Κατά την Διάρκεια της περιόδου -1.974.108 -1.806.938 -1.682.330 -1.474.973

Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της περιόδου 81.634.117 72.813.923 78.631.550 70.580.723

Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου 115.678.990 121.060.595 98.998.126 108.824.780

Κέρδη/ Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων κατά τη λήξη της περιόδου
45.136.429 53.853.899 41.031.085 52.591.876

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 13 με ισχύ από 1/1/13, η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των Βιολογικών 
Περιουσιακών Στοιχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νέο πρότυπο σε συνάρτηση και με τα 
όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 41. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13, η εύλογη αξία είναι η τιμή πώλησης, η οποία καθορίζεται με 
βάση την κύρια αγορά λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευλόγως διαθέσιμες πληροφορίες. Η εύλογη αξία 
αντιπροσωπεύει την τιμή στη αγορά αυτή, ακόμα και εάν η τιμή σε μια διαφορετική αγορά είναι ενδεχόμενα 
περισσότερο συμφέρουσα κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 

Ο Όμιλος σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13 πρέπει να έχει πρόσβαση στην κύρια αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 
Κύρια αγορά για τον Όμιλο προσδιορίστηκε η αγορά της Ιταλίας που αντιπροσώπευε το 31,67% των συνολικών 
εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του 2017, έναντι 29,05%, των συνολικών εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του 
2016. 

Κέρδος ή ζημία που προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση ενός Βιολογικού Περιουσιακού Στοιχείου και την 
μεταγενέστερη αποτίμηση του, αναγνωρίζεται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει.  

Η εύλογη αξία των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων προκύπτει από: 

 Τα αποθέματα, τα οποία λόγω μεγέθους μπορούν να πωληθούν άμεσα στην κύρια αγορά (αποθέματα 
ιχθύων άνω των 340 gr), και τα οποία αποτιμώνται στην εμπορεύσιμη τιμή της κύριας αγοράς (Ιταλία) των 
δύο πρώτων εβδομάδων που έπονται από τη λήξη της περιόδου αναφοράς για τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων, μειωμένης κατά το ποσό των εκτιμώμενων μεταφορικών εξόδων, καθότι η 
τοποθεσία είναι χαρακτηριστικό των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων. 

 Τα αποθέματα, τα οποία λόγω μεγέθους δε μπορούν να πωληθούν άμεσα στην κύρια αγορά (αποθέματα 
ιχθύων κάτω των 340 gr), η αποτίμηση των οποίων αναλύεται παρακάτω. 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας μειώθηκαν κατά τη περίοδο του πρώτου εξαμήνου 2017 (€ 98 
εκ. την 30/6/2017, έναντι € 134 εκ. την 31/12/2016). Η μεταβολή αυτή είναι αποτέλεσμα των υψηλών πωλήσεων 
του Α εξαμήνου αλλά και στο γεγονός της μη επίτευξης της αναμενόμενης ανάπτυξης της βιομάζας επίσης στο Α 
εξάμηνο (Βλέπε και αναφορά στην παράγραφο της έκθεσης του ΔΣ Γ.Α . για το EBITDA). 

Εξετάζοντας τα δεδομένα αλιεύσεων σε συνδυασμό με την συνεχή διαδικασία αναζήτησης μεθόδου αποτίμησης 
βιολογικού αποθέματος που δίνει τη δυνατότητα άμεσης προσέγγισης του βιολογικού αποθέματος, η Διοίκηση 
του Ομίλου έχει υιοθετήσει ένα πιο συντηρητικό μοντέλο αποτίμησης που στηρίζεται στην άμεση αναγνώριση 
παραγόντων όπως θνησιμότητες και απώλεια βιομάζας από αιτίες όπως ποιότητα τροφών, διακύμανση 
θερμοκρασιών, ασθένειες κλπ. 

Η απόκλιση της αξίας των βιολογικών αποθεμάτων τέλους περιόδου για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανά κατηγορία 
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

  (ποσά σε €)

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού 25.887.148 21.958.132 24.574.190 20.873.555

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικού 89.791.842 128.244.438 74.423.936 114.042.705

Σύνολο Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 115.678.990 150.202.570 98.998.126 134.916.260

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017 

(συγκριτικά με 

την 31/12/2016)

30/6/2016 

(συγκριτικά με 

την 31/12/2015)

30/6/2017 

(συγκριτικά με 

την 31/12/2016)

30/6/2016 

(συγκριτικά με 

την 31/12/2015)

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Παγίου Ενεργητικού 7.825.425 11.244.058 7.597.044 10.057.030

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικό -38.452.596 -11.577.867 -39.618.769 -22.626.653

Επίδραση από Μεταβολή Αξίας Γόνων -3.896.409 -2.183.900 -3.896.409 -2.183.900

Συνολική Μεταβολή -34.523.580 -2.517.709 -35.918.134 -14.753.523

Μεταβολή  Αξίας βιολογικών αποθεμάτων τέλους χρήσης σε €:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η εξαμηνιαία παραγωγή βιομάζας ιχθύων για το 2017 ήταν 5,6 χιλ. τόνοι, έναντι 7,1 χιλ τόνων την αντίστοιχη 
περίοδο του 2016. 

Επί των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων υφίστανται ενέχυρα και εξασφαλίσεις υπέρ του δανεισμού του 
Ομίλου και της Εταιρείας που αναφέρονται στη § 16.5 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου αφορούν τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας γόνο – ψάρι που είναι σε 
εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Ο διαχωρισμός των Βιολογικών 
Περιουσιακών Στοιχείων σε κατηγορίες γίνεται με βάση το μέσο βάρος (στάδιο ωριμότητας) των αποθεμάτων 
ιχθύων κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία κατά την ημερομηνία επιμέτρησης αποτιμώνται ως εξής: 

1. Γόνος στον ιχθυογεννητικό σταθμό: Εκτιμώμενα τεμάχια επί την εύλογη αξία αυτών, που εκτιμάται ως η 
τιμή πώλησης στην κύρια αγορά, η οποία για την συγκεκριμένη κατηγορία θεωρείται η Ελλάδα. 

2. Ιχθυοαποθέματα σε κλωβούς με μέσο βάρος 0-340gr: Η κατηγορία αυτή δεν έχει αγορά πώλησης, καθώς 
δεν υπάρχει άμεση ζήτηση για αυτά. Η κατηγορία αυτή αφορά τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία που 
εισάγονται αρχικά στους κλωβούς προκειμένου να αναπτυχθούν. Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ομίλου 
δεν υπάρχουν τιμές αγοράς δεδομένου ότι δεν υπάρχει ζήτηση για τη κατηγορία 0 – 340 gr. Οι πωλήσεις 
της κατηγορίας ιχθυοαποθεμάτων με μέσο βάρος 0-340gr αφορούν περίπου το 10% του συνολικού όγκου 
πωλήσεων βιομάζας για το πρώτο εξάμηνο 2017. Η κατηγορία αυτή πωλείται σαν κατηγορία διαλογής σε 
δευτερεύουσες αγορές κυρίως. Βάσει του ΔΠΧΑ 13, έχει επιλεχθεί η τεχνική αποτίμησης που μετατρέπει 
τις μελλοντικές ταμειακές ροές και εκροές σε ένα τρέχον (προεξοφλημένο) ποσό, και έχει εφαρμοστεί από 
τη 1/1/13 πάγια. 

3. Ιχθυοαποθέματα σε κλωβούς με μέσο βάρος άνω των 340gr: Προκύπτει εκτιμώμενη βιομάζα που θα 
εξαλιευφθεί ανα κλωβό βάσει του μέσου βάρους του, με την χρήση ποσοστών πραγματικών 
εξαλιευθέντων. Το σύνολο της βιομάζας που προκύπτει ανα κατηγορία μέσου βάρους, πολλαπλασιάζεται 
επί την εύλογη αξία αυτών, που εκτιμάται ως η τιμή πώλησης στην κύρια αγορά (στην εμπορεύσιμη τιμή 
των πρώτων δύο εβδομάδων του μήνα που έπεται από τη λήξη της περιόδου αναφοράς μειωμένης κατά 
το ποσό των εκτιμώμενων μεταφορικών εξόδων). 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 41, υπάρχει η υπόθεση ότι η εύλογη αξία μπορεί να εκτιμηθεί για όλα τα 
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία αξιόπιστα. Η υπόθεση αυτή αναιρείται κατά την αρχική αναγνώριση και εφόσον 
η Εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί ότι: 

 Τιμές αγοράς για τα συγκεκριμένα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία δεν είναι διαθέσιμες και  

 Εναλλακτικές μέθοδοι αποτίμησης σε εύλογη αξία για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν είναι αξιόπιστες. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεδομένων των συνθηκών αγοράς (διακυμάνσεις τιμής πώλησης, ανάπτυξης, 
ιστορικά στοιχεία κόστους παραγωγής) μπορεί αξιόπιστα να αποτιμήσει τη συγκεκριμένη κατηγορία. Για τα είδη 
με μέσο βάρος 0-340gr, επειδή δεν υπάρχει παρατηρήσιμη τιμή για την αντίστοιχη κατηγορία, ο Όμιλος 
αποτίμησε την εύλογη αξία αυτών χρησιμοποιώντας σαν τεχνική αποτίμησης την προεξόφληση των μελλοντικών 
ροών που θα προκύψουν έως την στιγμή που θα φθάσουν σε εμπορεύσιμο βάρος.  

Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση αυτή είναι οι εξής: 
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1. τα στοιχεία για την ανάπτυξη της βιομάζας, έχουν προκύψει σύμφωνα με τις παραδοχές της Διοίκησης, 
για την αναλωθείσα τροφή και τον συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής σε βιομάζα, τις 
επικρατούσες θερμοκρασίες, τις θνησιμότητες και το είδος των ψαριών 

2. ως προεξοφλητικό επιτόκιο χρησιμοποιήθηκε το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC), τιμής 8,55% 
(έναντι 9,16% την 31/12/2016, και έναντι 9,64% την 30/6/2016) 

3. η τιμή πώλησης των ειδών στην κύρια αγορά όταν αυτά θα φτάσουν στο εμπορεύσιμο βάρος που 
επιθυμεί η Διοίκηση του Ομίλου (340 gr.) 

4. το μέσο κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για να φτάσει το ψάρι στο εμπορεύσιμο βάρος με βάση τα 
ιστορικά στοιχεία 

5. η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων από τις πωλήσεις και η μέση περίοδος πληρωμής των 
υποχρεώσεων που θα προκύψουν για να αναπτυχθούν τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία της 
κατηγορίας. 

Η παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζει πόσο θα επηρεαζόταν η αξία των ιχθύων 0-340gr στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, και ισόποσα τα Αποτελέσματα προ φόρων, αν οι βασικές παραδοχές που  
χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση τους ήταν διαφορετικές κατά +/- 10%.  

Ανάλυση παραδοχών για αποτίμηση ιχθύων 0-340gr. Σημειώνεται πως η αξία αποτίμησης τους την 30/6/2017 
ανέρχεται στον Όμιλο και στην Εταιρεία σε ποσά € 92,5 εκ και € 80,4 εκ περίπου. 

 

 

Ανάλυση παραδοχών για αποτίμηση γόνου στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Σημειώνεται πως η αξία 
αποτίμησης τους την 30/6/2017 ανέρχεται στον Όμιλο και στην Εταιρεία σε € 11,2 εκ περίπου.  

 

Ανάλυση παραδοχών για αποτίμηση ιχθύων 340gr και άνω. Σημειώνεται πως η αξία αποτίμησης τους την 
30/6/2017 ανέρχεται στον Όμιλο και στην Εταιρεία σε ποσά € 13,4 εκ και € 8,7 εκ περίπου. 

 

 

Ποσά σε €
Σημαντική παραδοχή στηριζόμενη σε μη παρατηρήσιμα 

10% -10% 10% -10%
Μεταβολή σε εκτιμώμενες τιμές πώλησης στην εξαλίευση 9.965.102 -9.965.102 8.654.658 -8.654.658
Μεταβολή σε εκτιμώμενα μεταφορικά έξοδα στην πώληση -460.006 460.006 -399.908 399.908
Μεταβολή σε επιτόκιο προεξόφλησης - WACC -176.378 176.378 -153.030 153.030
Μεταβολή σε εκτιμώμενο κόστος ανά ιχθύδιο έως την εξαλίευση -1.314.395 1.314.395 -1.199.877 1.199.877

Ανάλυση ευαισθησίας επί Ανάλυση 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

Σημαντική παραδοχή στηριζόμενη σε παρατηρίσιμα στοιχεία
10% -10% 10% -10%

Μεταβολή σε εκτιμώμενες τιμές πώλησης 1.118.520 -1.118.520 1.118.520 -1.118.520

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανάλυση ευαισθησίας επί Ανάλυση 

Ποσά σε €
Σημαντική παραδοχή στηριζόμενη σε παρατηρίσιμα στοιχεία 

10% -10% 10% -10%
Μεταβολή σε εκτιμώμενες τιμές πώλησης 1.207.302,91 -1.207.302,91 793.717 -793.717
Μεταβολή σε εκτιμώμενα μεταφορικά έξοδα -29.645,09 29.645,09 -17.402 17.402

Ανάλυση ευαισθησίας επί Ανάλυση 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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13. Μετοχικό κεφάλαιο 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά 
τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναφοράς για τον Όμιλο και την Εταιρεία: 

 

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 30/6/2017 είναι μικρότερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου και 
συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.  

Στα πλαίσια αυτά  και προς θεραπεία των σχετικών κινδύνων η Διοίκηση έχει προγραμματίσει και υλοποιεί μια 
σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας, τη σταδιακή 
αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας και εν γένει την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και 
της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 

 Εφαρμογή ενός προγράμματος εσωτερικής αναδιάρθρωσης διαδικασιών και επιχειρησιακού πλάνου  με 
στόχο συγκεκριμένες ενέργειες που θα διασφαλίσουν τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Στα 
πλαίσια αυτά παρακολουθείται στενά η αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της, πραγματοποιώντας 
ενδελεχείς εσωτερικούς οικονομικούς ελέγχους και προβαίνει συχνά στην υιοθέτηση μέτρων με στόχο την 
ενίσχυση των πωλήσεων και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. 

 Η Εταιρία προσδοκά πως η διαφορά που υπάρχει ώστε να καλυφθεί η επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων σε 
σχέση με το άρθρο του Ν.2190, θα καλυφθεί εντός των επόμενων ετών μέσω των λειτουργικών 
αποτελεσμάτων που προσδοκά. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι οι 
δράσεις που έχει σχεδιάσει (και που αναλύονται ανωτέρω) δεν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, εκτιμάται ότι δεν θα 
αντιμετωπίσει θέματα επάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 
μηνών. 
Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την 
ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. 

14. Δανεισμός 

Τα υπόλοιπα των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας την 30/6/2017 και 31/12/2016 
αναλύονται ως εξής : 

Ποσά σε €

Αριθμός 

μετοχών

Ονομαστική 

αξία

Αξία κοινών 

μετοχών

Υπερ Το 

Άρτιο

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2016 204.235.184 0 61.270.555 13.168.901

Έκδοση νέων μετοχών 41.261.980 0 12.378.594 -8.912.588

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2016 245.497.164 0 73.649.149 4.256.313

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2017 245.497.164 0 73.649.149 4.256.313

Έκδοση νέων μετοχών 0 0 0 0

Υπόλοιπο κλεισιματος την 30/06/2017 245.497.164 0 73.649.149 4.256.313
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Με βάσει τις υφιστάμενες συμβάσεις των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας, η ληκτότητα των δανειακών 
υποχρεώσεων απεικονίζεται στους κάτωθι πίνακες: 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Τραπεζικός δανεισμός 127.129.845 131.421.462 115.213.784 119.476.837

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 127.129.845 131.421.462 115.213.784 119.476.837

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Συμβάσεις αλληλόχρεων δανείων 2.428.903 4.122.311 2.291.235 3.862.497

Μέρος μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέο στην επόμενη χρήση

40.910.937 35.128.699 40.910.937 35.128.699

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 43.339.840 39.251.009 43.202.171 38.991.195

Σύνολο δανείων 170.469.685 170.672.471 158.415.956 158.468.033

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Μεταξύ 2 και 5 έτων 59.091.068 55.434.628 59.079.629 55.422.879

Πάνω από 5 έτη 68.038.777 75.986.834 56.134.156 64.053.958

127.129.845 131.421.462 115.213.784 119.476.837

ΧΡΗΣΗ 2017 ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος Από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 0 59.091.068 68.038.777 127.129.845

Βραχυχρόνιος Δανεισμός 2.428.903 0 0 2.428.903

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 40.910.937 0 0 40.910.937

43.339.840 59.091.068 68.038.777 170.469.685

ΧΡΗΣΗ 2016 ΟΜΙΛΟΣ

Έως 1 έτος Από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 55.434.628 75.986.834 131.421.462

Βραχυχρόνιος Δανεισμός 4.122.311 4.122.311

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 35.128.699 35.128.699

39.251.009 55.434.628 75.986.834 170.672.471

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

ΧΡΗΣΗ 2017 ΕΤΑΙΡΙΑ

Έως 1 έτος Από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 0 59.079.629 56.134.156 115.213.784

Βραχυχρόνιος Δανεισμός 2.291.235 0 0 2.291.235

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 40.910.937 0 0 40.910.937

43.202.171 59.079.629 56.134.156 158.415.956

ΧΡΗΣΗ 2016 ΕΤΑΙΡΙΑ

Έως 1 έτος Από 2-5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Μακροχρόνιος Δανεισμός 0 55.422.879 64.053.958 119.476.837

Βραχυχρόνιος Δανεισμός 3.862.497 0 0 3.862.497

Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση 35.128.699 0 0 35.128.699

38.991.195 55.422.879 64.053.958 158.468.033
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Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας και του Ομίλου για την 30/6/2017 
διαμορφώθηκε στο 4,67% και 4,59% αντίστοιχα (έναντι 3,89% για την Εταιρεία και 3,71% για τον Όμιλο την 
31/12/2016) 

Την 31/12/2014 υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας και των Πιστωτριών Τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, 
AlphaBank, Eurobank-Ergasias, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής), οι τρεις συμβάσεις ομολογιακών δανείων, 
μη μετατρέψιμων σε μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας € 110.000.000. Η εκταμίευση των εν λόγω συμβάσεων 
μείον των παρεπόμενων εξόδων έγινε την 27/3/2015.  

Επίσης την 3/6/2016 υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και των Πιστωτριών Τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, 
AlphaBank, Eurobank-Ergasias και Εθνική Τράπεζα) σύμβαση ομολογιακού δανείου μη μετατρέψιμων σε μετοχές, 
συνολικής ονομαστικής αξίας € 26.445.450. Η εκταμίευση της εν λόγω σύμβασης έλαβε χώρα εντός του 2016. 

Οι όροι των ομολογιακών δανειακών υποχρεώσεων της μητρικής Εταιρίας είναι οι εξής: 

Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας  ποσού €100.000.000  

Ομολογίες Σειρά Α: Ποσό € 9.525.200 αφορούν το νέο δάνειο που δόθηκε στην Εταιρία με βάση της σύμβαση του 
Pre Mou τον Ιούλιο του 2013. 
Ομολογίες Σειρά Β: Ποσό €88.074.800 αφορά κεφάλαιο και τόκους δανείων από την αναχρηματοδότηση 
Ομολογίες Σειρά Γ: Ποσό € 250.000 αφορά τους τόκους του α΄εξαμήνου που κεφαλαιοποιούνται της πρώτης 
σειράς ομολογιών ποσού € 9,5 εκατ. 
Ομολογίες Σειρά Δ: Ποσό € 2.150.000 αφορά τους τόκους του α΄εξαμήνου που κεφαλαιοποιούνται της δεύτερης 
σειράς ομολογιών ποσού € 88 εκατ. 

 Οι βασικοί όροι του ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι:  

 Διάρκεια : 10 έτη 

 Αποπληρωμή σε 18 εξάμηνες δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι μετά από 18 μήνες δηλαδή περίοδο 
χάριτος για το κεφάλαιο 1,5 χρόνο.  

 Το επιτόκιο είναι Euribor εξαμήνου ή τριμήνου + 4,25% περιθωρίου + 0.12% εισφορά. 
Εξασφαλίσεις: 

 Σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας με ενεχυρίαση ιχθυοπληθυσμού (αποθεμάτων ψαριών) μέχρι 
ποσού € 80 εκατ.  

 Σύσταση πλασματικού ενεχύρου επί του εξοπλισμού (κλωβοί κλπ) των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας 

 Ενεχυρίαση – εκχώρηση των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας  των μονάδων παραγωγής 

 Ενεχυρίαση – εκχώρηση των απαιτήσεων από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του ιχθυοπληθυσμού και 
λοιπών παγίων  που έχει ενεχυριαστεί. 

 Προσημείωση υποθήκης (Α’ τάξης) επί των ακινήτων της εταιρίας και των θυγατρικών (εκτός Περσέα) 

 Σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών των θυγατρικών που κατέχει η Σελόντα   
 

Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας ποσού € 8.000.000 με ενέχυρο εμπορικές απαιτήσεις 

Οι βασικοί όροι του  ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι:  

 Διάρκεια : 5 έτη 

 Αποπληρωμή εφάπαξ στην λήξη της πενταετίας 
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 Το επιτόκιο είναι Euribor εξαμήνου ή τριμήνου + 4,25% περιθωρίου + 0.12% εισφορά 
Εξασφαλίσεις: 

 Ενεχυρίαση απαιτήσεων της εταιρίας μέσω της σύμβασης Factoring που θα τηρεί η εταιρία για ποσό 
απαιτήσεων minimum € 9 εκατ.  

 Οι εισπράξεις των εκχωρημένων απαιτήσεων θα πηγαίνουν σε ενεχυριασμένο λογαριασμό της 
εταιρίας και θα ελευθερώνονται μετά από έλεγχο της τήρησης του ύψους των εκχωρημένων 
απαιτήσεων Σε περίπτωση μικρότερων απαιτήσεων θα δεσμεύονται μετρητά από τις εισπράξεις της 
εταιρίας.  

Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας  ποσού € 2.000.000 με ενέχυρο απαιτήσεις του Δημοσίου από ΦΠΑ και 
εμπορικές απαιτήσεις. 

Οι βασικοί  όροι του  ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι:  

 Διάρκεια : 5 έτη 

 Αποπληρωμή εφάπαξ στην λήξη της πενταετίας 

 Το επιτόκιο είναι Euribor εξαμήνου ή τριμήνου + 4,25% περιθωρίου + 0.12% εισφορά 
Εξασφαλίσεις: 

 Ενεχυρίαση απαιτήσεων της εταιρίας από επιστροφές ΦΠΑ από το Δημόσιο minimum € 2 εκατ.  

 Θα εκχωρούνται απαιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ που θα υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατά την 
πληρωμή των επιστροφών από το δημόσιο το ποσό θα επιστρέφεται στην Σελόντα εφόσον υπάρχουν 
επόμενες επιστροφές ΦΠΑ ποσού € 2 εκατ.  

 Σε περίπτωση που το ποσό της απαίτησης ΦΠΑ υπολείπεται των € 2,2 εκατ. η διαφορά θα καλύπτεται 
από ενεχυρίαση απαιτήσεων. 

Η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης ενίσχυσε σημαντικά τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου με 
παράλληλη μείωση του τραπεζικού δανεισμού, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και τη συνέχιση 
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Ύστερα από την αναδιοργάνωση της χρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, οι Πιστώτριες 
Τράπεζες προχώρησαν σε άρση των ενεχυριάσεων που υφίσταντο στις μετοχές της μητρικής εταιρείας. 

Ομολογιακό Δάνειο συνολικής αξίας ποσού € 26.445.450 

Ομολογίες Σειρά Α: Ποσό € 14.945.450 αφορά αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού, ο οποίος 
παρασχέθηκε για την κάλυψη των αναγκών της ΔΙΑΣ Α.Ε. σε συνέχεια υπογραφής της από 30.04.2015 συμφωνίας 
εξυγίανσης. 
Ομολογίες Σειρά Β: Ποσό € 11.500.000, που εκταμιεύτηκε εντός του 2016, αφορά κάλυψη αναγκών κεφαλαίου 
κίνησης της Εταιρείας. 

Οι βασικοί όροι του ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι: 
• Διάρκεια Α’ Σειρά Ομολογιών: 18 μήνες. 
• Διάρκεια Β’ Σειρά Ομολογιών: 6 μήνες. 
• Αποπληρωμή εφάπαξ στη λήξη της διάρκειας έκαστης Σειράς. 
• Το επιτόκιο και για τις δύο Σειρές Ομολογιών είναι: Euribor εξαμήνου + 4,25% περιθωρίου. 
Εξασφαλίσεις: 
• Σύμβαση ενεχύρου επί Απαιτήσεων από Ασφαλιστικές Συμβάσεις Αποθεμάτων. 
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• Σύσταση πλασματικού ενεχύρου επί του εξοπλισμού (κλωβοί κλπ) των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας 
συνολικής αξίας ίσης με € 2.826.581 κατά την 30.4.2016. 
• Ενεχυρίαση απαιτήσεων της εταιρείας μέσω σύμβασης Factoring που τηρεί η εταιρεία ύψους € 3,5 εκ.  
•  Σύμβαση ενεχύρου επί Λογαριασμών. 
• Ενεχυρίαση επιταγών. 
• Σύμβαση Κυμαινόμενης Ασφάλειας επί Αποθεμάτων 
Για το Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας συνολικής αξίας ποσού €100.000.000, κατά την 30/6/2017 ποσό € 4,3 εκ 
είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο. Η Εταιρεία Σελόντα έλαβε επιστολή συναίνεσης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες 
αναφορικά με την οφειλόμενη δόση του δανείου. Ειδικότερα, συμφωνήθηκε η παράταση της εξόφλησης του 
ποσού της δόσης έως την 27/12/2017. 

15. Αριθμός Απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τον Ομιλο και την Εταιρεία αναλύεται κάτωθι: 
 

 

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

16.1 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Ο Όμιλος 
σχηματίζει προβλέψεις στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετικά με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, όταν είναι 
πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό αυτό μπορεί να 
εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν 
χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ή της Εταιρείας, ή 
στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους.  
Δεν υπάρχουν δηλαδή επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας ή και του Ομίλου, καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
λειτουργία τους.  

16.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013, η Εταιρεία και οι εταιρείες του ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείται 
στην Ελλάδα, με εξαίρεση την θυγατρική κατά τα έτη αυτά εταιρεία Περσεύς ΑΒΕΕ, δεν έχουν αποδεχθεί το 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 
5 Ν. 2238/1994 και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις. Για τις χρήσεις 2011 έως και 
2014 για τη θυγατρική κατά τα έτη αυτά Περσεύς ΑΒΕΕ που είχε υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994 και του άρθρου 65Α 
παρ.1 του Ν4174/2013 εξεδόθησαν εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

Μέσος αριθμός εργαζομένων

30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

Ημερομίσθιοι 835 751 775 705

Μισθωτοί 365 406 339 364

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 1.200 1.157 1.114 1069

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία και οι εταιρίες του Ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείται στην Ελλάδα, 
είχαν αρχικώς αποδεχθεί τον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. Ο εν λόγω έλεγχος ολοκληρώθηκε και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
εξεδόθη με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη – με θέμα έμφασης. Αναφέρεται ειδικότερα, ότι την 18/06/2015 
εκδόθηκε η ΠΟΛ 1124/2015 που εξαιρεί από το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τις 
ανώνυμες εταιρείες των οποίων, αν και οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, τα ακαθάριστα 
έσοδα τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των €150χιλ. ετησίως. Ως αποτέλεσμα, ανακλήθηκε η ανάθεση του 
φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2014 στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές των θυγατρικών εταιριών AQUAVEST 
A.E., ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε., ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ, και ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, καθώς τα ακαθάριστα έσοδα 
τους για το 2014 και 2015 είναι μικρότερα από €150χιλ. 

Για να θεωρηθεί η χρήση 2011 περαιωμένη φορολογικά, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του 
άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Για τις χρήσεις 2012 και μετέπειτα, από τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από 
Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων επιλέγονται για έλεγχο 
υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του N. 4174/2013, όπως ισχύει. Ο εν λόγω έλεγχος δύναται 
να πραγματοποιηθεί εντός του χρόνου που ισχύει το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων 
προσδιορισμού φόρου. 

Για τη χρήση 2015 οι Εταιρείες του Ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείται στην Ελλάδα και αναμένεται 
να έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των €150χιλ., ήτοι η μητρική εταιρεία, αποδέχτηκε τον φορολογικό 
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. Ο εν 
λόγω έλεγχος ολοκληρώθηκε και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό εξεδόθη με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 
– με θέμα έμφασης. 

Για τη χρήση 2016 οι Εταιρείες του Ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείται στην Ελλάδα και αναμένεται 
να έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των €150χιλ., έχουν αποδεχθεί τον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. Ο εν λόγω έλεγχος βρίσκεται 
σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30/6/2017. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Για τη χρήση 2017 οι Εταιρείες του Ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείται στην Ελλάδα και αναμένεται 
να έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των €150χιλ., έχουν αποδεχθεί τον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. 

Σημειώνεται πως είναι σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής Εταιρίας από τις Αρμόδιες Φορολογικές 
Αρχές για τις χρήσεις 2008-2012, και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό των προβλέψεων, για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου, που αναγνώρισε ο Όμιλος και η Εταιρεία στις οικονομικές τους καταστάσεις για 
ενδεχόμενες φορολογικές διαφορές ανέρχεται σε €699χιλ και  € 577 χιλ. αντίστοιχα. 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών του Ομίλου: 
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16.3 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 30/6/2017 είχαν συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση 
μεταφορικών μέσων και ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το 2036. 
Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων και ακινήτων βάσει 
μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως ακολούθως για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα: 
 

 

16.4 Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανέλεγκτες Φορολογικά 

Χρήσεις

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 2008-2013

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΑΕ 2010-2011

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ -

FISH FILLET AE 2010-2011

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ 2010

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΕ 2010

AQUAVEST A.E. 2010-2016

AQUANET A.E. 2012-2013, 2015-2016

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. 2010-2016

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ 2010-2016

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 2010-2016

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD -

ΠΟΑΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ 2015-2016

ΠΟΑΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ 2015-2016

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ 2009-2010

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι 2010-2016

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ 2011-2013

BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. 2011-2016

ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ 2010

ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2010

ΝΙΜΟΣ ΑΕ 2010

ΡΟΔΟΜΑΡ ΑΕ 2010

ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ ΑΕ 2015-2016

ASTIR INTERNATIONAL SLR -

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ ΙΚΕ 2016

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΚΕ 2016

Δεσμεύσεις

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Εντός 1 έτους 952.825 839.239 890.144 788.798

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 2.526.658 2.329.282 2.211.247 2.161.039

Άνω των  5 ετών 1.439.506 1.626.325 982.192 1.175.994

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 4.918.989 4.794.846 4.083.583 4.125.832

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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16.5 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Προς εξασφάλιση του δανεισμού του Ομίλου έχουν γραφεί οι κάτωθι εξασφαλίσεις: 
 
Οι εξασφαλίσεις για τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας συνολικού ποσού € 136,4 εκ. είναι οι ακόλουθες: 

(i) Κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της Εταιρείας 
ποσού €80 εκ. 
(ii) Πλασματικό Ενέχυρο α’ τάξης επί του συνολικού εξοπλισμού (κλωβών και πλωτών μέσων) κυριότητας της 
Εταιρείας ποσού €5 εκ.  
(iii) Ενέχυρο α’ τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση του συνόλου των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας. 
(iv) Ενέχυρο α’ τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τις συμβάσεις 
ασφάλισης, υφιστάμενες και μελλοντικές, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο των 
εξασφαλίσεων που αναφέρονται υπό στοιχεία (i) και (ii) στοιχείων  
(v) Προσημείωση υποθήκης α’ τάξης και σειράς επί του συνόλου των ακινήτων κυριότητας της εταιρείας και 
των θυγατρικών της, για ποσό που ισούται με ποσοστό 120% του ποσού του Ομολογιακού Δανείου 100 εκ. πλέον 
τόκων και εξόδων, του κεφαλαίου εγγραφόμενου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλίζοντος και τους πέραν του 
ποσού της εγγραφής τόκους κατ' άρθρον 1289 ΑΚ.  
(vi) Ενέχυρο α΄τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση κάθε είδους απαιτήσεων οι οποίες απορρέουν από το σύνολο 
των συμβάσεων ασφάλισης, υφιστάμενων και μελλοντικών, αναφορικά με τα ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο 
των προσημειώσεων υποθήκης που αναφέρονται υπό στοιχείο (v) ανωτέρω. 
(vii) Εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια / ενέχυρο α΄τάξης επί του συνόλου των μετοχών κυριότητας 
της Εταιρείας και εκδόσεως των θυγατρικών εταιριών της και συγκεκριμένα επί των μετοχών των εταιριών 
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ, ΑΚΟΥΑΝΕΤΑ.Ε., AQUAVEST Α.Ε, ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
Α.Ε.,. Επιπλέον, συστάθηκε εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια / ενέχυρο α΄ τάξης και επί των μετοχών 
κυριότητας της «AQUAVESTΑ.Ε.», ήτοι επί των μετοχών των εταιριών ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. και ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 
Α.Ε 
(viii) Ενέχυρο α΄ τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση επί των απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τις 
συμβάσεις κατάθεσης επί του τραπεζικού λογαριασμού ή τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρείται ή 
τηρούνται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων,  
(ix) Σύσταση ναυτικών υποθηκών / πλασματικών ενεχύρων στα πλωτά μέσα (σκάφη) της Εταιρείας. 
(x) Ενέχυρο α’ τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από την σύμβαση 
διαχείρισης απαιτήσεων που έχει συνάψει με την ABC Factors, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, ανανεώνεται, 
αντικαθίσταται και ισχύει.  
(xi) Ενέχυρο α΄ τάξης / εξασφαλιστική εκχώρηση του συνόλου των απαιτήσεων της Εταιρείας κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου για επιστροφή και είσπραξη Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  
(xii) Πλασματικό ενέχυρο επί εξοπλισμού (κλωβοί, δίχτυα, υλικά αγκυροβολίου) προς εξασφάλιση του 
συνόλου των υποχρεώσεων από το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους € 26,4 εκατ. 

Εγγυήσεις 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Εγγυήσεις σε τρίτους εκ μέρους των θυγατρικών 0 0 0 0

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 469.032 150.152 469.032 150.152

Εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων 14.073 53.185 14.073 9.037

Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 8.398 160.000 8.398 160.000

Σύνολο εγγυήσεων 491.503 363.337 491.503 319.189
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(xiii) Πλασματικό κυμαινόμενο ενέχυρο επί ιχθυοπληθυσμού, βιομάζας, γόνου αξίας € 30.827.060 προς 
εξασφάλιση του συνόλου των υποχρεώσεων από το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους € 26,4 εκατ. 
(xiv) Ενεχυρίαση απαιτήσεων μέσω σύμβασης Factoring που τηρεί η εταιρεία ύψους € 3,5 εκ. από το κοινό 
ομολογιακό δάνειού ψους € 26,4 εκατ. 

Για δάνεια που εισφέρθηκαν από τη ΔΙΑΣ: 
i. Έχει παρασχεθεί υπέρ της Eurobank κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί των βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων των μονάδων Αγ. Σεραφείμ, Βουρλιά, Πλατειά συνολικού ποσού 17.000.000  
ii. Έχει εγγραφεί Α, Β και Γ προσημείωση υποθηκών επί ακινήτων που εισφέρθηκαν ποσού € 7,3 εκατ. Υπέρ 
της ALPHA BANK για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 
iii. Έχουν εγγραφεί Α και Β προσημείωση υποθηκών ποσού € 8,4 εκατ. Υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για 
εξασφάλιση τραπεζικών δανείων επί ακινήτων που εισφέρθηκαν  και κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί των 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ποσού € 7 εκατ. 

 
Οι εξασφαλίσεις για πιστωτές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 
i. Κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της Εταιρείας ποσού 
έως €5 εκ. 
ii. Για υποχρεώσεις που εισφέρθηκαν από τη ΔΙΑΣ έχει εγγραφεί Γ’ προσημείωση επί ακινήτου ποσού € 4 
εκατ. υπέρ της BIOMAR. 
 

Οι εξασφαλίσεις για τα ομολογιακά δάνεια των θυγατρικών, ύστερα από την εισφορά του Ομίλου ΔΙΑΣ συνολικού 
ποσού € 11,9 εκατ. είναι οι ακόλουθες: 
i. Κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε. συνολικού ποσού € 10 εκατ. 
ii. Κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της ΣΠΑΡΦΙΣ 
Α.Ε. συνολικού ποσού € 3 εκατ. 

Οι εξασφαλίσεις για πιστωτές των θυγατρικών, ύστερα από την εισφορά του Ομίλου ΔΙΑΣ είναι οι ακόλουθες: 

i. Ενεχυρίαση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της ΝΙΜΟΣ συνολικού ποσού € 7 εκατ. υπέρ 
της εταιρείας BIOMAR. 

Τα αναλυτικά αναφερόμενα εμπράγματα βάρη συνοψίζονται στον κάτωθι πίνακα για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

 

17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι διεταιρικές πωλήσεις/ αγορές, απαιτήσεις υποχρεώσεις για τις αναφερόμενες περιόδους αναλύονται ως εξής: 

Εμπράγματα βάρη 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Υποθήκες 135.758.818 135.758.818 135.758.818 135.758.818

Ενεχυριασμένος εξοπλισμός 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

Ενεχυριασμένος ιχθυοπληθυσμός 159.827.060 159.827.060 139.827.060 139.827.060

Ενεχυριασμένες καταθέσεις 2.192.321 3.722.239 2.192.321 3.722.239

Σύνολο εμπράγματων βαρών 305.278.199 306.808.117 285.278.199 286.808.117
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Συνοπτικά οι ανωτέρω συναλλαγές και τα υπόλοιπα αθροίζονται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

Έσοδα

Θυγατρικές 0 0 6.322.415 1.330.014

Συγγενείς 445.765 165.467 445.765 165.467

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 531 0 531 0

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 28.838 0 28.838

Μετόχους (Τράπεζες) 248 297 164 243

Σύνολο 446.544 194.602 6.768.875 1.524.562

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έξοδα 30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

Θυγατρικές 0 0 5.358.570 2.954.580

Συγγενείς 16.245.138 15.609.570 16.245.138 15.609.570

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 190.994 524.392 144.764 450.408

Μετόχους (Τράπεζες) 4.504.129 4.396.703 4.296.530 4.246.779

Σύνολο 20.940.261 20.530.665 26.045.002 23.261.337

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Απαιτήσεις 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Θυγατρικές 0 0 25.464.588 21.730.130

Συγγενείς 364.590 5.150 364.590 5.150

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 126 126 0

Κοινοπραξίες 0 496.434 0 496.434

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 226 0 226

Μετόχους (Τράπεζες) 6.311.769 9.490.531 6.002.191 9.125.626

Σύνολο 6.676.484 9.992.341 31.831.494 31.357.566

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Υποχρεώσεις 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Θυγατρικές 0 2.164.932 1.496.001

Συγγενείς 27.280.482 34.093.525 27.280.482 34.093.525

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 8.517 50.604 8.517 50.604

Κοινοπραξίες 0 16.898 0 16.898

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 26.067 0 26.067

Μετόχους (Τράπεζες) 170.320.574 170.612.656 158.415.953 158.468.033

Σύνολο 197.609.573 204.799.750 187.869.884 194.151.128



 

 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 

 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017   58 

 

Τέλος, οι συναλλαγές (αμοιβές) των διευθυντικών στελεχών που ταυτόχρονα είναι και μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 

Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή πιστώσεις προς τα βασικά διοικητικά στελέχη της και τα λοιπά 
πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 

Οι παρακάτω συναλλαγές και τα υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές της Μητρικής Σελόντα με τις θυγατρικές 
αυτής. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα αυτά, έχουν απαλείφει κατά τη διαδικασία της ολικής ενοποίησης: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

ΕΣΟΔΑ

Από θυγατρικές 0 0 6.322.415 1.330.014

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 446.296 194.305 446.296 194.305

Από Μετόχους (Τράπεζες) 248 297 164 243

446.544 194.602 6.768.875 1.524.562

ΕΞΟΔΑ 30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

Σε θυγατρικές 0 0 5.358.570 2.954.580

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 16.436.132 16.133.962 16.389.902 16.059.978

Σε Μετόχους (Τράπεζες) 4.504.129 4.396.703 4.296.530 4.246.779

20.940.261 20.530.665 26.045.002 23.261.337

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Από θυγατρικές 0 0 25.464.588 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 364.715 501.810 364.715 501.810

Από Μετόχους (Τράπεζες) 6.311.769 9.490.531 6.002.191 9.125.626

6.676.484 9.992.341 31.831.494 9.627.436

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016

Σε θυγατρικές 0 0 2.164.932 1.496.001

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 27.288.999 34.187.094 27.288.999 34.187.094

Σε Μετόχους (Τράπεζες) 170.320.574 170.612.656 158.415.953 158.468.033

197.609.573 204.799.750 187.869.884 194.151.128

30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Συναλλαγές & αμοιβές μελών διοίκησης 419.871 313.983 288.344 239.999

Υποχρεώσεις σε μέλη διοίκησης 28.683 80.849 4.519 80.849

Περίοδος 01.01-30.06.2017 Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 243.019 229.352

Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές 176.852 58.992

419.871 288.344

Περίοδος 01.01-30.06.2016 Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 191.399 191.399

Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές 122.584 48.600

313.983 239.999
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Οι παρακάτω συναλλαγές και τα υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές της Μητρικής Σελόντα με τις συγγενείς 
αυτής: 

 

 

 

18 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών μετά από φόρους και μη 
ελεγχουσών συμμετοχών στο μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών.  

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.

I.A.T-INST.AQUAC TECH.LTD 0 0 0 17.630

AQUAVEST-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ 1.500 0 1.307 0

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ 1.500 0 1.860 0

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ  Α.Ε 1.500 0 1.860 0

ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ Αν.ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εΤ. 2.056.637 3.861.802 12.459.223 2.026.167

ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ 1.296.242 240.100 4.762.620 23.896

Π.Ο.Α.Υ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.500 0 5.580 0

Π.Ο.Α.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.500 0 5.580 0

ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ 1.500 0 8.397 0

ΠΟΑΥ ΛΕΣΒΟΥ 0 0 105 0

ΠΟΑΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0 0 393 0

Σύνολο 6.322.415 5.358.570 25.464.588 2.164.932

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 30.06.2017

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΣΕΑΣ ABEE 0 16.244.638 0 27.253.830

BLUE FIN TUNA HELLAS AE 0 0 0 26.067

BLUE FIN TUNA HELLAS ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0 0 226 0

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 0 0 0 0

ΜΑΡΚΕΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 445.765 500 364.364 585

ΜΕΛΗ ΔΣ 531 144.764 126 8.517

Astir International S.R.L. 0 0 0 0

ΜΕΤΟΧΟΥΣ (Τράπεζες) 164 4.296.530 6.002.191 158.415.953

Σύνολο 446.460 20.686.432 6.366.906 185.704.952

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 30.06.2017
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19 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Ο Όμιλος την 30/6/2017, κατέχει «Επενδύσεις κατεχόμενες για Εμπορικούς Σκοπούς», που αποτελούνται από 
μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αξία αυτών την 30/6/2017 ανέρχεται σε € 172 χιλ. Τα 
χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και κατατάσσονται στο επίπεδο 
1, με βάση τη τεχνική αποτίμησης τους.  
Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ομίλου 
και της Εταιρείας προσεγγίζει την λογιστική αξία τους: 
 

•           Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες  
•           Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές  
•           Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  
•           Δανεισμός / Τραπεζικές υποχρεώσεις 
•           Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση σε επίπεδα των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού του Ομίλου που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 30/6/2017 και 
31/12/2016: 

 

Όμιλος

Κέρδή Ανά Μετοχή Από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 30/6/2017 30/6/2016

Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής -15.596.375 -3.087.187

Αριθμός Μετοχών 245.497.164 222.599.032

Κέρδη ανα μετοχή -0,0635 -0,0139

Εταιρία

30/6/2017 30/6/2016

Κέρδή Ανά Μετοχή Από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Κέρδη περιόδου σε μετόχους της εταιρείας -17.051.058 2.779.578

Αριθμός Μετοχών 245.497.164 222.599.032

Κέρδη ανα μετοχή -0,0695 0,0125

Ποσά σε € Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Ενσώματα πάγια

-Οικόπεδα 0 0 8.464.998 8.464.998

-Κτίρια και εγκαταστάσεις 0 0 23.348.404 23.348.404

-Μηχανήματα 0 0 18.294.645 18.294.645

-Μεταφορικά Μέσα 0 0 3.804.290 3.804.290

Επενδύσεις σε ακίνητα

-Ακίνητα στην Ελλάδα 0 0 8.624.000 8.624.000

Βιολογικά Αποθέματα

Γόνος 0 11.185.196 11.185.196

Ιχθύδια 0-340 0 91.071.623 91.071.623

Ιχθύδια 340+ 0 13.422.172 13.422.172

Σύνολο μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού
 - 24.607.367 153.607.960 178.215.328

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς 30/06/2017
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Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητο Ορκωτό Εκτιμητή την 
31/12/2016.  

Για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, σε τακτική βάση, 
ο Όμιλος καθορίζει εάν έχουν επέλθει μεταβιβάσεις μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας με την εκ νέου 
αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση (με βάση τα στοιχεία του χαμηλότερου επιπέδου που είναι σημαντικά για την 
επιμέτρηση της εύλογης αξία ως σύνολο) στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. Κατά την διάρκεια της 
περιόδου δεν υπήρξαν μετακινήσεις μεταξύ των επιπέδων. 

20 Ανάρτιση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών  

Σύμφωνα με την απόφαση 8/754/14.4.2016, άρθρο 1, παράγραφος γ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών και οι εκθέσεις των διοικητικών συμβουλίων 
των ανωνύμων εταιριών, οι οποίες ενοποιούνται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ιχθυοτροφεία 
Σελόντα ΑΕΓΕ και δεν είναι εισηγμένες και οι οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% 
του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ή του ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά 
την αφαίρεση της αναλογίας των μετοχών της μειοψηφίας, για την περίοδο 1/1/2016-31/12/2016, είναι 
αναρτημένες στις κάτωθι ιστοσελίδες:  

Ποσά σε € Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Ενσώματα πάγια

-Οικόπεδα 8.464.998 8.464.998

-Κτίρια και εγκαταστάσεις 23.746.832 23.746.832

-Μηχανήματα 17.694.916 17.694.916

-Μεταφορικά Μέσα 3.938.873 3.938.873

Επενδύσεις σε ακίνητα

-Ακίνητα στην Ελλάδα  - 0 8.624.000 8.624.000

Βιολογικά Αποθέματα

Γόνος 15.081.782 15.081.782

Ιχθύδια 0-340 70.554.416 70.554.416

Ιχθύδια 340+ 64.566.373 64.566.373

Σύνολο μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού
 - 79.648.155 133.024.035 212.672.189

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς 31/12/2016
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21 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2017, τα οποία να 
αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Αθανάσιος Σκορδάς 

ΑΔΤ Σ 138988 

Μιχαήλ Παναγής 

ΑΔΤ ΑΗ 064586 

 

Ο Διοικητικός Διευθυντής 

 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 

 

Χρήστος Γιαρλέλης 

ΑΔΤ ΑΙ 084241 

 

Αθανάσιος Πραχάλης 

ΑΔΤ ΑΒ 052731 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιστοσελίδα

AQUAVEST A.E. www.selonda.com

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. www.selonda.com

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ www.selonda.com

ΠΟΑΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ www.selonda.com

ΠΟΑΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ www.selonda.com

ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ www.sparfis.gr

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ www.kalymnos-aquaculture.gr

ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ www.nimos.gr

ΠΟΑΥ ΠΟΡΟΥ ΑΕ www.selonda.com


