ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 769101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01
Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα, 10556

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ και του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, www.selonda.com, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.
Στοιχεία Εταιρείας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)
Επωνυμία Εταιρείας
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
(Έμμεση Μέθοδος)
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕIΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες
1/1/14 - 31/12/2014
1/1/13 - 31/12/2013
1/1/14 - 31/12/2014
1/1/13 - 31/12/2013
Διεύθυνση Έδρας
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 30, ΑΘΗΝΑ, 10556
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
5.591.194
-59.951.698
2.063.426
-71.811.801
ΑΡ.ΜΑ.Ε. - ΓΕΜΗ
23166/06/Β/90/01 - 769101000
Αποτελέσματα
προ
φόρων
(διακοπείσες
δραστηριότητες)
0
-1.824.269
0
0
Αρμόδια εποπτική αρχή:
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας –
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
0
0
0
0
Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως
Αποσβέσεις
3.649.134
3.578.234
2.925.125
3.256.582
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου
30 Μαρτίου 2015
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
19.106
-86.478
21.114
0
Ελεγκτική Εταιρεία
GRANT THORNTON Α.Ε., ΑΜ ΣΟΕΛ 127
Κέρδη/ (ζημιές) από Θνησιμότητες Ιχθύων
224.912
0
224.912
0
(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας παραγώγων
-152.864
237.205
-152.864
237.205
Νόμιμος Ελεγκτής
Ελπίδα Λεωνίδου, ΑΜ ΣΟΕΛ 19801
Απομειώσεις Συμμετοχών
0
1.115.253
1.265
0
Τύπος έκθεσης επισκόπησης
Με σύμφωνη γνώμη
Απομείωση υπεραξίας
0
2.259.847
0
2.259.847
Διεύθυνση Διαδικτύου
www.selonda.com
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
0
1.138.000
0
0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Απομείωση απαιτήσεων
763.469
0
1.068.057
0
Προβλέψεις
103.238
3.101.404
0
462.848
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕIΑ
0
0
0
0
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2013 Συναλλαγματικές διαφορές
171.860
0
451.902
1.842.269
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
43.461.510
33.009.336
31.152.032
23.554.242 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
14.350.578
10.728.971
11.707.657
8.374.561
Επενδύσεις σε ακίνητα
11.392.000
11.392.000
0
0
Έσοδα τόκων
-207.315
-334.673
-93.545
-256.429
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
422.595
426.308
392.929
397.685 Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού
301.011
-354.497
284.300
-23.943
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.561.892
3.151.593
23.195.155
23.676.898 Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων
-360.186
0
-360.186
-350.147
8.217
5.507.036
8.217
5.926.500
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
105.982.921
96.940.373
105.982.921
96.934.578 Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση συμμετοχών
-7.450.800
0
-7.450.800
0
Αποθέματα
7.078.388
7.009.473
4.889.995
4.752.066 Λοιπά χρηματοοικονομικά (έσοδα)/ έξοδα
11.652
0
0
0
Απαιτήσεις από πελάτες
32.663.160
37.585.601
18.820.910
21.550.564 Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
0
0
0
0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
28.499.129
20.544.325
18.399.539
14.487.585
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
0
0
0
0
προοριζόμενα για πώληση
901.107
974.809
241.451
220.028
-9.336.404
59.518.822
-9.411.212
39.426.800
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
5.941.972
7.315.924
2.826.952
6.378.842
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
231.962.702
211.033.818
203.074.932
185.573.646
-798.443
-24.753.597
527.475
2.072.393
================= ================= ================= ================= (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
0
0
0
0
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
-2.371.643
-3.962.273
-657.904
-1.649.809
Μετοχικό Κεφάλαιο
61.270.555
36.235.184
61.270.555
36.235.184 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-2.111.396
-57.008
0
0
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
-50.238.263
-83.000.242
-47.016.853
-76.918.444 Καταβεβλημένοι φόροι
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
0
2.328.030
0
0
----------------------------------------------------------------------------------------------------Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α)
11.032.292
-46.765.058
14.253.702
-40.683.260 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
8.347.292
5.504.233
3.983.891
-3.854.282
----------------------------------------------------------------------------------------------------Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
11.920.837
8.361.891
0
0 Επενδυτικές δραστηριότητες
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
0
-10.000
-78.400
-165.650
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
22.953.129
-38.403.167
14.253.702
-40.683.260 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
-1.703.196
-1.468.412
-1.609.482
-1.461.483
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
119.958.611
23.720.419
110.152.678
0 Πωλήσεις ενσώματων παγίων
0
0
0
0
38.316
46.426
25.291
2.462
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
12.041.178
9.350.889
8.102.015
6.210.158 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
134.446
97.468
93.545
19.223
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
23.614.632
129.072.968
4.952.197
121.805.573 Τόκοι εισπραχθέντες
335.769
0
335.769
0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
53.395.152
87.292.709
65.614.340
98.241.175 Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
-2.423
0
-3.688
0
0
0
0
0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
209.009.573
249.436.985
188.821.230
226.256.906 Αποτέλεσμα από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών,κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
0
0
0
0
-ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-1.197.088
-1.334.518
-1.236.965
-1.605.448
-ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
231.962.702
211.033.818
203.074.932
185.573.646
================= ================= ================= ================= Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
-80.400
0
-80.400
0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε Ευρώ)
Πληρωμές για μείωση μετοχικού καφαλαίου
0
0
0
0
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕIΑ
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
16.532.059
17.948.933
4.351.550
12.467.653
1/1 - 31/12/2014 1/1-31/12/2013 1/1 - 31/12/2014 1/1-31/12/2013 Εξοφλήσεις δανείων
-14.785.160
-19.890.640
-1.884.562
-5.667.044
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
-14.697
0
0
0
Σύνολο ιδίων καφαλαίων έναρξης περιόδου
0
0
0
0
(1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)
-38.403.167
25.605.138
-40.683.262
23.956.052 Μερίσματα πληρωθέντα
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
0
-497.521
0
0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.651.802
-2.439.228
2.386.588
6.800.609
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
18.407.096
-65.930.545
11.987.764
-64.639.312 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
Διαφορά από Εκδοση μετοχικού κεφαλαίου
-7.450.800
0
-7.450.800
0
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
8.802.006
1.730.487
5.133.514
1.340.879
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
50.400.000
0
50.400.000
0 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
9.904.020
8.103.623
8.193.666
6.852.786
Ενσωμάτωση από ενσωμάτωση εταιρειών
0
1.922.240
0
0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από διακοπείσες
0
69.911
0
0
-------------------------- -------------------------- -------------------------- ------------------------- Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
21.737
0
0
0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
18.727.764
9.904.020
13.327.180
8.193.666
-(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)
22.953.129
-38.403.167
14.253.702
-40.683.260
================= ================= ================= =================

Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Σύνολο πωλήσεων
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
1.
2.

3.
4.

5.
6.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ο OMIΛOΣ
Συνεχιζόμενες
Διακοπτόμενες
Συνολικές
Συνεχιζόμενες
Διακοπτόμενες
Συνολικές
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες Δραστηριότητες Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
01/01-31/12/2014
01/01-31/12/2013
34.161.354
0
34.161.354
42.213.931
0
42.213.931
101.509.137
0
101.509.137
87.470.820
3.165.150
90.635.970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------135.670.491
0
135.670.491
129.684.751
3.165.150
132.849.901
5.123.347
0
5.123.347
7.649.510
0
7.649.510

Η ΕΤΑΙΡΕIΑ
01/01-31/12/2014
16.372.594
101.508.668
`---------------------117.881.262
817.854

01/01-31/12/2013
21.551.070
87.465.136
---------------------109.016.206
3.244.348

812.831
79.550.926
27.894.389

0
0
0

812.831
79.550.926
27.894.389

-43.542.333
74.126.417
-22.548.420

-2.888.545
1.196.091
-919.486

-46.430.878
75.322.508
-23.467.906

828.068
79.541.483
23.613.107

-43.437.629
74.000.499
-26.728.644

17.228.694
5.591.198
---------------------6.271.142

0
0
---------------------0

17.228.694
5.591.198
---------------------6.271.142

-42.615.848
-63.122.969
----------------------58.515.908

-1.787.775
-1.824.269
----------------------1.824.269

-44.403.623
-64.947.238
----------------------60.340.177

10.210.354
2.063.427
`---------------------3.283.494

-46.897.734
-70.685.111
----------------------64.618.359

4.783.591
1.487.550
---------------------12.135.956
18.407.098
---------------------4.783.591
1.487.550
0,078

0
0
---------------------0
0
---------------------0
0
0,000

4.783.591
1.487.550
---------------------12.135.956
18.407.098
---------------------4.783.591
1.487.550
0,078

-59.023.676
507.768
---------------------36.173
-58.479.735
----------------------59.033.336
553.601
-1,629

-1.441.538
-382.733
----------------------5.507.036
-7.331.305
----------------------6.978.509
-390.680
-0,040

-60.465.214
125.035
----------------------5.470.863
-65.811.040
----------------------66.011.845
162.921
-1,669

0
0
`---------------------8.704.268
11.987.762
`---------------------0
0
0,054

0
0
----------------------20.955
-64.639.314
---------------------0
0
-1,783

20.517.642

-1.399.010

19.118.632
-38.925.912
-1.675.869
-40.601.781
12.775.293
-43.991.298
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 7. Η μητρική Εταιρεία αλλά και οι θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες δεν κατέχουν στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ίδιες μετοχές.
χρήσης που έληξε την 31/12/2013, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 1/1/2014 και αναλύονται στη Σημείωση 8.1.1 και την
8. Για τον Όμιλο και την Εταιρεία υφίστανται εμπράγματα βάρη επί βιολογικών αποθεμάτων, ακινήτων και λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων, αδειών
αλλαγή λογιστικής πολιτικής που αναλύεται στις Σημειώσεις 11 και 12.1 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Αναφορά για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση γίνεται στη Σημείωση 12 των Οικονομικών Καταστάσεων όπου γίνεται αναλυτική περιγραφή για:
ιχθυοκαλλιέργειας, απαιτήσεων και μετοχών θυγατρικών ως εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων, τα οποία αναλύονται στις Σημειώσεις 12.3 και 16 των
α) την επωνυμία και τη χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και
Οικονομικών Καταστάσεων.
το ποσοστό με το οποίο η μητρική Εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή/ και έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο, β) το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους και γ) τη μέθοδο
ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των 9. Οι επενδύσεις περιόδου 01/01–31/12/2014 του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 1,695 εκ. και €1,609 εκ. αντίστοιχα.
εταιρειών αναφέρονται στην Σημείωση 15 των Οικονομικών Καταστάσεων.
10.Εντός της χρήσης 2014 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων ύψους €50.400χιλ. Αναλυτική αναφορά
Στην τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής κατά 100% εταιρείας Selonda International Ltd, η οποία είχε έδρα τα Chanel Islands. Η παύση
ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρίας δεν επέφερε μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον Κύκλο εργασιών,
γίνεται στη Σημείωση 12.15 των Οικονομικών Καταστάσεων.
ή/ και στα Αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ή/ και στην Καθαρή θέση των μετόχων της.
11.Τα λοιπά συνολικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2014 ανέρχονται σε ποσό €12.136χιλ. και €8.704χιλ. αντίστοιχα, ενώ για τη χρήση 2013
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
ανήλθαν σε €36χιλ. και €-21χιλ. αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά απαρτίζονται για τη χρήση 2014 από αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων €17.362χιλ.
Τα ποσά της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις στην Εταιρεία και το Όμιλο είναι:
για τον Όμιλο και €12.640χιλ. για την εταιρεία, αναλογιστικά αποτελέσματα €-240χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία, έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη €428 χιλ. για την Εταιρεία και €562 χιλ. για τον Όμιλο.
Για λοιπές προβλέψεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την αποζημίωση προσωπικού €1.139 χιλ. για την Εταιρεία και €1.366 χιλ για τον Όμιλο.
637χιλ. τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία και ποσό φόρων που σχετίζεται με τα ανωτέρω ύψους €-4.248χιλ. για τον Όμιλο και €-3.058χιλ. για την
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 664 για την Εταιρεία και 742 για τον Όμιλο, ενώ ήταν 650 για την Εταιρεία
Εταιρεία. Επίσης, το ποσό του Ομίλου απαρτίζεται από ζημιά €94χιλ. από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού διαθεσίμων προς πώληση
και 745 για τον Όμιλο την αντίστοιχη περσινή χρήση.
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου στην
και ζημιά €8χιλ. από συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού. Για τη χρήση 2013 τα
λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, ανέρχονται σε:
λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν αναλογιστικά αποτελέσματα €-37χιλ. και σχετιζόμενο φόρο €17χιλ. τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία, καθώς και κέρδος
Συναλλαγές της 31/12/2014
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
α) Έσοδα
101.485
112.270
€83χιλ. από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού διαθεσίμων προς πώληση και ζημιά €26χιλ. από συναλλαγματικές διαφορές από τη
β )Έξοδα
3.370.530
47.322.205
μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού για τον Όμιλο.
γ) Απαιτήσεις
363.578
753.749
δ) Υποχρεώσεις
1.746.984
42.766.800
12.Οι δανείστριες τράπεζες μετά την υπογραφή και των εξασφαλιστικών συμβάσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων για την εκταμίευση που αναφέρονταν στα
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντών στελεχών και μελών διοίκησης
3.069.750
1.213.817
νέα ομολογιακά δάνεια, την Παρασκευή 27.03.2015 προχώρησαν στην εκταμίευση των τριών νέων ομολογιακών δανείων ποσού € 110 εκ. και
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης
0
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
144.979
133.342
έκλεισαν/συμψήφισαν όλες τις ανοιχτές δανειακές συμβάσεις που περιγράφονταν στους όρους των ομολογιακών δανείων.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Κ. Στεφανής
ΑΔΤ ΑΒ 296541

Αθήνα 30 Μαρτίου 2015
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Π. Ανδριανόπουλος
ΑΔΤ ΑΒ 521401

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ευάγγελος Ν. Πίπας
ΑΔΤ ΑΕ 138709

