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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρ. 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες 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 του εκδότη, www.selonda.com,
όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά σε Ευρώ
Στοιχεία Εταιρείας
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επωνυμία Εταιρείας
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
Λειτουργικές δραστηριότητες
01/01-30/09/2015 01/01-30/09/2014 01/01-30/09/2015 01/01-30/09/2014
Διεύθυνση Έδρας
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 30, ΑΘΗΝΑ, 10556
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
4.567.632
-11.599.566
2.423.670
-14.461.979
ΑΡ.ΜΑ.Ε. - ΓΕΜΗ
23166/06/Β/90/01 - 769101000
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Εποπτεύουσα Αρχή
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας –
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων
3.322.645
2.801.785
2.662.097
2.259.833
Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων
-258.235
-350.952
-258.235
-350.952
Ημερομηνία Έγκρισης
Απομείωση συμμετοχών
0
0
0
210.000
των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης
30 Νοεμβρίου 2015
Απομείωση Απαιτήσεων
0
288.890
0
288.890
Προβλέψεις
208.356
0
0
0
Τύπος έκθεσης ελέγχου
Δεν απαιτείται
Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού
89.141
94.796
84.963
82.263
Διεύθυνση Διαδικτύου
www.selonda.com
-351.406
0
-351.406
0
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
362
-9.166
362
-9.284
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κέρδη/ (ζημιές) από καταστροφή αποθεμάτων
6.285
41.735
6.285
41.735
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30/9/2015
31/12/2014
30/9/2015
31/12/2014
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
41.506.256
43.461.510
29.730.283
31.152.032
κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Επενδύσεις σε ακίνητα
11.392.000
11.392.000
0
0
-113.032
-107.513
-37.467
-17.745
Έσοδα τόκων
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
425.902
422.595
391.986
392.929 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
6.368.192
8.499.969
4.697.569
6.549.673
1.488.257
1.561.892
23.395.347
23.195.155 (Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας παραγώγων
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
0
-152.864
0
-152.864
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
114.398.083
105.982.921
114.398.083
105.982.921 Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες
0
5.433
0
0
Αποθέματα
9.775.482
7.078.388
4.913.928
4.889.995 Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
0
24.341
0
0
Απαιτήσεις από πελάτες
31.884.966
32.663.160
23.340.985
18.820.910 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
κεφαλαίου
κίνησης
ή
που
λογαριασμών
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
38.747.732
28.499.129
20.355.662
18.399.539
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
-11.118.540
18.767.873
-8.445.380
21.014.146
1.001.949
901.107
241.451
241.451 (Αύξηση) / μείωση Βιολογικών και λοιπών αποθεμάτων
στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
425.902
4.821.233
-4.520.075
1.918.425
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
250.620.626
231.962.702
216.767.725
203.074.932 (Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών
================= ================= ================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
κυκλοφορούντος ενεργητικού
-10.487.089
0
-3.479.147
0
Μετοχικό Κεφάλαιο
61.270.555
61.270.555
61.270.555
61.270.555 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
9.376.818
-5.905.708
1.875.458
-8.032.138
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
-45.184.717
-50.238.263
-42.199.300
-47.016.853 Μείον:
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------1.748.336
-1.758.045
-795.448
-519.732
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α)
16.085.838
11.032.292
19.071.255
14.253.702 Καταβληθέντες τόκοι
-728.164
-1.848.012
-34.519
0
12.736.278
11.920.837
0
0 Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------Σύνολο
εισροών
/
(εκροών)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
28.822.116
22.953.129
19.071.255
14.253.702
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-439.470
13.614.230
-6.171.273
8.820.270
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
121.294.599
119.958.611
112.420.219
110.152.678
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
9.981.953
12.041.178
5.938.698
8.102.015 Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση
θυγατρικών,
συγγενών,κοιν/ξιών
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
38.940.056
23.614.632
10.208.693
4.952.197
0
-2.423
-151.290
-3.688
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
51.581.902
53.395.152
69.128.860
65.614.340 και λοιπών επενδύσεων
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------Αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων
-1.374.348
-1.167.140
-1.243.057
-1.076.917
221.798.510
209.009.573
197.696.469
188.821.230 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------παγίων στοιχείων
0
40.657
0
40.657
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
0
0
-153.850
0
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
250.620.626
231.962.702
216.767.724
203.074.932 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
================= ================= ================= =================
63.470
52.499
37.467
17.745
Τόκοι εισπραχθέντες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε Ευρώ)
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
459.519
163.989
459.519
163.989
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύνολο εισροών / (εκροών)
01/01-30/09/2015 01/01-30/09/2014 01/01-30/09/2015 01/01-30/09/2014 από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-851.359
-912.418
-1.051.211
-858.214
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------Σύνολο ιδίων καφαλαίων έναρξης περιόδου
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)
22.953.129
-38.403.167
14.253.700
-40.683.261 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
-21.260
0
-21.260
0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
7.821.787
7.691.122
5.615.671
0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Εξοφλήσεις δανείων
-6.995.633
-10.865.809
0
0
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
6.055.679
-11.364.975
5.004.245
-13.756.831 Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
-728
0
0
0
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------Αναβαλλόμενοι φόροι επί των εξόδων
Σύνολο εισροών / (εκροών)
-165.531
0
-165.531
0 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
804.166
-3.174.687
5.594.411
0
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
-21.160
0
-21.160
0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
0
0
0
0
Συναλλαγματικές διαφορές
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
-486.663
9.527.126
-1.628.073
7.962.056
Διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία
0
0
0
0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
18.727.765
9.904.020
13.327.180
8.193.666
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------(30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)
28.822.117
-49.768.142
19.071.254
-54.440.092
18.241.102
19.431.146
11.699.107
16.155.722
================= ================= ================= ================= Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου =======
========== ================= ================= =================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014
01.07-30.09.2015
01.07-30.09.2014
01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014
01.07-30.09.2015
01.07-30.09.2014
Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
28.618.720
22.372.657
12.581.732
10.131.709
20.848.888
9.119.800
9.046.894
3.462.182
Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
85.865.654
82.224.366
28.416.056
25.932.628
85.894.254
82.223.897
28.387.404
25.932.627
Σύνολο πωλήσεων
114.484.374
104.597.023
40.997.788
36.064.337
106.743.142
91.343.697
37.434.298
29.394.809
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
3.571.422
4.429.921
1.217.260
2.217.577
1.765.882
705.406
686.276
215.136
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
-3.781.285
-24.326.533
4.769.621
2.024.337
-3.750.153
-24.311.296
4.841.360
2.024.337
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
71.878.868
54.266.518
30.363.164
22.283.062
71.878.868
54.257.076
30.363.164
22.283.063
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
13.776.922
8.061.236
4.039.773
7.891.480
12.031.115
4.360.931
3.551.876
5.889.037
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
10.822.792
-3.354.540
1.907.269
3.926.990
7.083.772
-7.872.915
-538.099
689.612
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
4.567.632
-11.599.565
273.206
1.248.359
2.423.670
-14.461.979
-1.797.813
-1.327.743
6.019.501
-11.288.545
2.443.001
1.408.759
4.886.640
-13.756.831
1.347.201
-829.587
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής
5.136.466
-12.629.523
1.672.814
115.058
4.886.640
-13.756.831
1.347.201
-829.587
- Δικαιώματα μειοψηφίας
883.035
1.340.977
770.187
1.293.700
0
0
0
0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
36.179
-76.430
-348.394
-56.489
117.606
0
-171.665
0
6.055.679
-11.364.975
2.094.608
1.352.270
5.004.246
-13.756.831
1.175.536
-829.587
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
5.184.703
-12.644.649
1.339.727
100.249
0
0
0
0
- Δικαιώματα μειοψηφίας
870.976
1.279.674
754.881
1.252.022
0
0
0
0
0,084
-0,352
0,027
-0,238
0,080
-0,357
0,019
-0,023
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
13.887.202
-903.707
2.918.009
4.761.913
9.487.634
-5.964.033
249.231
1.342.664
0ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συναλλαγές της 30/09/2015
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων
α) Έσοδα
296.342
381.417
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που
β) Έξοδα
7.362.233
38.151.712
ισχύουν από 1/1/2014 και στις λογιστικές αρχές αναλύονται στη Σημείωση 2.1.
γ)
Απαιτήσεις
21.449.609
10.870.159
2. Αναφορά για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση γίνεται στη Σημείωση 5 των Οικονομικών Καταστάσεων όπου
δ)Υποχρεώσεις
163.115.845
158.398.526
γίνεται αναλυτική περιγραφή για: α) την επωνυμία και τη χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντών στελεχών και μελών διοίκησης
1.127.500
443.999
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική Εταιρία συμμετέχει,
στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης
0
0
άμεσα ή/ και έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο, β) το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους και γ) τη μέθοδο ενσωμάτωσης που
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
99.384
99.384
εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά
6. Η μητρική Εταιρεία αλλά και οι θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες δεν κατέχουν στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ίδιες μετοχές.
χρήσεις των εταιρειών αναφέρονται στην Σημείωση 17 των Οικονομικών Καταστάσεων.
7. Για τον Όμιλο και την Εταιρεία υφίστανται εμπράγματα βάρη επί βιολογικών αποθεμάτων, ακινήτων και λοιπών παγίων περιουσιακών
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
στοιχείων, αδειών ιχθυοκαλλιέργειας, απαιτήσεων και μετοχών θυγατρικών ως εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων, τα οποία
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
αναλύονται στις Σημειώσεις 15 και 18 των Οικονομικών Καταστάσεων.
Τα ποσά της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις στην Εταιρεία και το Όμιλο
8. Οι επενδύσεις περιόδου 01/01–30/09/2015 του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 1.369 χιλ. και €1.243 χιλ..αντίστοιχα.
είναι:
9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα του Ομίλου για τη περίοδο 2015 ανέρχονται σε ποσό €36.179, ενώ για τη περίοδο 2014 ανήλθαν
•Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη €428 χιλ. για την Εταιρεία και €562 χιλ. για τον Όμιλο.
σε €-76.430. Τα ανωτέρω ποσά απαρτίζονται για τη χρήση 2015 και του 2014 από συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή
•Για λοιπές προβλέψεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την αποζημίωση προσωπικού €1.224 χιλ. για την Εταιρεία και €1.463
των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού, αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του
χιλ για τον Όμιλο.
ενεργητικού διαθεσίμων προς πώληση και φόρο που αφορούν τα ανωτέρω κονδύλια.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 707 για την Εταιρεία και 786 για τον Όμιλο,
10. Η εταιρεία την 30.04.2015 υπέγραψε ως εκ τρίτου συμβαλλομένη τη συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της ΔΙΑΣ και των πιστωτών
ενώ ήταν 671 για την Εταιρεία και 747 για τον Όμιλο την αντίστοιχη περσινή χρήση.
της. Στις 21.7.2015 συζητήθηκε η κύρια αίτηση με διατήρηση της προσωρινής διαταγής έως την έκδοση οριστικής απόφασης η
5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
οποία εκκρεμεί.
υποχρεώσεων του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά
Στις 29.5.2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης της έκδοσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση δανειακών
την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, ανέρχονται σε:
υποχρεώσεων και άρα θα διαπραγματεύονται πλέον το σύνολο των 204.235.184 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής
αξίας € 0,30 η κάθε μία
Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου

Αθανάσιος Ι. Σκορδάς
ΑΔΤ Σ138988

Ιωάννης Π. Ανδριόπουλος
ΑΔΤ ΑΒ 521401

Ευάγγελος Ν. Πίπας
ΑΔΤ ΑΕ 138709

