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I. EΝΔΙΑΜΕΣΕΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015) 
 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, για την περίοδο 01/01/2015 – 

31/03/2015, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» την 29.05.2015  και 

έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.selonda.com και στον 
διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 

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

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον διαδίκτυο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 

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

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

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

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

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Ανδριανόπουλος 
 
Διευθύνων Σύμβουλος 
 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 
 

http://www.selonda.com
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II. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 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 31ης 
Μαρτίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε αυτή 
την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 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 
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία και οι θυγατρικές της που φορολογούνται στην Ελλάδα, 
με εξαίρεση τη θυγατρική εταιρεία Περσέας ABEE, δεν έχουν αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 
2238/1994 και ως εκ τούτου υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις 
 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 
 

Ελπίδα Λεωνίδου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801 
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Α. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Τρεχ.Περίοδος Συγκρ.Περίοδος Τρεχ.Περίοδος Συγκρ.Περίοδος

01/01-
31/03/2015

01/01-
31/03/2014

01/01-
31/03/2015

01/01-
31/03/2014

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2014 8 -105.982.921 -96.940.372 -105.982.921 -96.934.578
Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση -621.828 -1.390.482 -621.828 -1.383.864
Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης 25.936.521 26.373.826 25.965.147 26.373.826
Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.03.2015 8 100.109.093 88.458.223 100.080.467 88.445.810
Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων 31/03/2015 19.440.865 16.501.195 19.440.865 16.501.194
Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού 5.757.794 3.272.874 5.460.603 2.702.987
Πωλήσεις Ιχθυοτροφών 1.151.593 3.284.929 46.556 97.269
Πωλήσεις Υπηρεσιών 0 0 0 0
Κόστος πωληθέντων Εμπορευμάτων και υπηρεσιών -6.217.242 -5.805.655 -4.996.894 -2.762.155
Κόστος Αναλώσεων Α΄& Β΄υλών -6.623.045 -7.970.679 -7.499.911 -8.536.930
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -3.416.065 -3.299.512 -3.067.371 -2.944.457
Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -3.773.732 -3.411.873 -3.445.157 -2.293.296
Λοιπά Έξοδα -2.836.083 -2.611.248 -2.742.131 -2.421.168
Άλλα  Έσοδα/(Έξοδα) -6.346 -23.820 92.483 -60.860
Αποσβέσεις -992.316 -810.502 -803.097 -629.840
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 41.945 72.831 21.353 54.492
Χρηματοοικονομικά Έξοδα -1.746.992 -2.737.354 -1.077.370 -2.102.149
Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων 0 0 0 0
Κέρδη (Ζημιές) από Συνδεδεμένες Εταιρίες 0 0 0 0
Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων 0 0 0 0
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0 0 0 0
Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων 0 0 0 0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 780.376 -3.538.814 1.429.929 -2.394.913
Φόρος εισοδήματος 0 -1.641 0 0
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος -1.253.812 -1.279.543 -1.350.837 -1.303.832
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά φόρων -473.436 -4.819.998 79.093 -3.698.745

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 0 0 0 0
Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων που αναταξινομούνται 0 0 0 0
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 53.811 2.810 0 0
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού :
  - κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας περιόδου -7.716 12.772 0 0
  - αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου -9.100 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 36.995 15.582 0 0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα -436.441 -4.804.416 79.093 -3.698.745

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα σε :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής -254.377 -4.131.974
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας -219.059 -688.024

-473.436 -4.819.998
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα αποδιδόμενα σε :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής -213.254 -4.124.184
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας -223.186 -680.232

-436.441 -4.804.416 0 0
Κέρδή Ανά Μετοχή 
Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής -254.377 -4.131.974 79.093 -3.698.745
Αριθμός Μετοχών 204.235.184 204.235.184 204.235.184 204.235.184
Κέρδη ανα μετοχή 13 -0,0012 -0,0202 0,0004 -0,0181

Κέρδη προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3.477.740 -63.789 3.289.043 282.584

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Β. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(ποσά σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

Σημ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώματα Πάγια 7.1 42.760.061 43.461.510 30.633.347 31.152.032
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.392.000 11.392.000 0 0
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 7.2 422.162 422.595 392.615 392.929
Υπεραξία επιχειρήσεων 0 0 0 0
Επενδύσεις σε Θυγατρικές 0 0 22.992.046 22.992.046
Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες 0 0 0 0
Επενδύσεις Διαθέσιμες Προς Πώληση 861.907 901.107 241.451 241.451
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.467.764 1.453.117 213.507 203.109
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 108.775 108.775 0 0
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 8 53.851.318 43.552.591 53.851.318 43.552.591

110.863.986 101.291.695 108.324.283 98.534.158
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 8 46.257.775 62.430.330 46.229.149 62.430.330
Αποθέματα 9.576.912 7.078.388 3.595.699 4.889.995
Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες 33.511.752 32.663.160 23.379.190 18.820.910
Λοιπές Απαιτήσεις & Προκαταβολές 10.382.394 9.689.116 5.431.493 5.072.326
Επενδύσεις κατεχόμενες για Εμπορικούς Σκοπούς

33 82.248 33 33
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 15.795.781 18.727.765 10.036.982 13.327.180

115.524.647 130.671.007 88.672.547 104.540.774

Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς 
Πώληση 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 226.388.633 231.962.702 196.996.830 203.074.932

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 61.270.555 61.270.555 61.270.555 61.270.555
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13.168.902 13.168.902 13.168.902 13.168.902
Ίδιες Μετοχές 0 0 0 0
Αποθεματικά 36.626.131 36.626.131 35.173.696 35.173.696
Αποθεματικά Αντιστάθμισης ροών 0 0 0 0
Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Παγίων 10.402.362 10.814.018 8.941.691 9.353.347
Αποθεματικά Εύλογης Αξίας 6.487 13.438 0 0
Συναλλαγματικές Διαφορές 37.226 -10.848 0 0
Αδιανέμητα κέρδη -110.547.990 -110.849.904 -104.077.415 -104.712.798
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
Μετόχους της Μητρικής 10.963.673 11.032.292 14.477.429 14.253.702
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 11.697.651 11.920.837 0 0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11. 22.661.324 22.953.129 14.477.429 14.253.702

Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών 16 120.419.418 119.958.611 111.081.238 110.152.678
Άλλες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 0 0 0
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 9.999.619 8.890.442 6.384.442 5.178.241
Παροχές σε Εργαζομένους 12 1.398.448 1.365.948 1.167.308 1.138.986
Έσοδα επομένων χρήσεων/Επιχορηγήσεις 1.705.221 1.784.788 1.705.221 1.784.788
Προβλέψεις 0 0 0 0

133.522.704 131.999.789 120.338.208 118.254.693
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 30.226.080 34.093.242 55.212.213 62.246.191
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 16 22.547.300 23.614.632 5.094.778 4.952.197
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 923.529 1.057.654 690.265 752.084
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.570.197 4.306.756 1.183.936 2.616.065
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την 
Επόμενη Χρήση 16 13.937.500 13.937.500 0 0

70.204.605 77.009.784 62.181.192 70.566.537

Συνολικές Υποχρεώσεις 203.727.309 209.009.573 182.519.401 188.821.230
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 226.388.633 231.962.702 196.996.830 203.074.932

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Γ. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 
 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Δ. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Ε. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος) 
Ποσά σε € 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΤ. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις ( Όμιλος ) 

1. Γενικές Πληροφορίες  

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

ανώνυμης εταιρίας και την επωνυμία  “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

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

ΣΕΛΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.” και “ΣΕΛΟΝΤΑ Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε.” και την ταυτόχρονη μετατροπή της κάθε μίας από 

αυτές σε ανώνυμη εταιρία. Η  Εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων, Ναυάρχου Νικοδήμου 30, η διάρκειά 

της αρχικά ορίσθηκε σε 50 έτη, το site της είναι www.selonda.com και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών (κατηγορία Μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η Μαΐου 2015. Το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 
είναι το ευρώ. 

Το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών με απόφαση του την 4/4/2013 αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της 

Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του, επειδή το σύνολο των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας ήταν σημαντικό. Η εταιρεία μετά και την ολοκλήρωση της 

αναδιοργάνωσης των δανείων της δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και θα υποβάλλει άμεσα αίτημα στο 

ΧΑ άρσης από την κατηγορία της επιτήρησης. 

Η Διοίκηση της Eταιρείας και οι διοικητικές της υπηρεσίες είναι στα γραφεία της Αθήνας στην Πλάκα, 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30.  

Οι εγκαταστάσεις των ιχθυογεννητικών σταθμών του Ομίλου βρίσκονται, στην περιοχή Μανάγουλη του Ν. 
Φωκίδος (πρώην RIOPESCA AE.B.E.), 520χλμ. από την Αθήνα, στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας του Ν. 

Θεσπρωτίας (πρώην ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.Ι), στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας, στην Λάρυμνα Φθιώτιδας και στην περιοχή 

Παλαιόλουτρος, του Ν. Λέσβου.  

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

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

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

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

Δωδεκανήσου), στην θέση Αγριλιά, Παλαιόλουτρος και Σκαλοχώρι (νομού Λέσβου), στην Λάρυμνα (νομού 
Φθιώτιδος),στο Πόρτο Μπούφαλο (νομού Ευβοίας).   

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται συσκευαστήρια και μονάδες τυποποίησης στην Νέα Επίδαυρο 

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

Ελλάδα και το εξωτερικό γίνεται βασικά από εγκαταστάσεις εταιριών logistic στον Ασπρόπυργο και την 

Πάτρα. 

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

δραστηριότητα την παραγωγή-εκτροφή προϊόντων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (γόνο, ψάρι) έχει τις 

κατωτέρω θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες :  
 
 

http://www.selonda.com
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Θυγατρικές: 
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 

ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 90,38% και έμμεσης 4,56%. H εταιρεία  ιδρύθηκε το 

1999. Η δραστηριότητα της εταιρείας σήμερα είναι η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες του κλάδου ή η ίδρυση 

κοινοπραξιών, και οι μελέτες για την ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας στην ιχθυοκαλλιέργεια.  

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης & έμμεσης συμμετοχής 100%. H εταιρεία ιδρύθηκε το 
1986. Αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκμετάλλευση ακινήτων και τουριστικών ακινήτων.  

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 90,94%. Η Εταιρία, ιδρύθηκε  το 2005 , με 

αντικείμενο την τουριστική εκμετάλλευση καταδυτικών πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. 

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η Εταιρία, ιδρύθηκε  το 1990 με σκοπό την  

ίδρυση, αγορά και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ξενοδοχείων, μοτέλς, μπανγκαλόους, 

κάμπινγκς, διαμερισμάτων και βιλλών επί ιδιόκτητων ή μη ακινήτων όπως ειδικότερα περιγράφεται στο 

καταστατικό της. 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 41,34%. Η 

Εταιρία  ιδρύθηκε το έτος 1968, με κύριο σκοπό την παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, 
πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα (pet) και την εμπορία αυτών, καθώς και την 

εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων.  

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 89,34%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το  

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

συστημάτων νερού. 

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

αντικείμενο την συλλογή ζωντανών ψαριών τόνου και την εκτροφή-πώληση του  ψαριού τόνου. 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 95,00%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε 

το 2005 με έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων. 

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

παραγωγή - διάθεση και εμπορία (εισαγωγή – εξαγωγή) ιχθυοτροφών, ζωοτροφών και λοιπών προϊόντων 

διατροφής ζώων. Η εταιρεία είναι σε αδράνεια. 

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

έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων. Η συνδεδεμένη εταιρεία βρίσκεται υπό 

εκκαθάριση. 

2. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2015-31.03.2015 (εφεξής οι 

«οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή, 

χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες 

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

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

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

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

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

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

Δεκεμβρίου 2014.  

 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

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

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

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

οικονομικές καταστάσεις. 
 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2015-31.03.2015 εγκρίθηκαν προς 

δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η Μαίου 2015. 

2.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

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

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 

την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 

8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 

τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική 
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αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση 
λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς 

παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος 

αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά 

Διευθυντικά Στελέχη. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 

4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν 

τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, 

ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της 

αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την 

ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι τροποποιήσεις 

δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 

«Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων 

(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων 
μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να 

απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 

εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της 

μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

3. Αντικείμενο Δραστηριότητας    

Με βάση το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας: 

1)Σκοπός της εταιρείας είναι:  

α) Η εκτροφή ιχθύων σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών εντός της Ελλάδος και στο 
εξωτερικό,  η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση γόνου ιχθύων και 

κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με ιχθυοκαλλιέργειες.  
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β) Η παραγωγή ιχθυοτροφών σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών εντός της Ελλάδος 
και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση πρώτων 

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

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

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

δ) η αγορά, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων. 

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

αναψυχής. 

στ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την 
οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στους  τομείς  δραστηριότητας της εταιρίας. 

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

α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που επιδιώκει έναν από τους παραπάνω σκοπούς. 

β) να συμμετάσχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με όμοιο ή 

παρεμφερή σκοπό. 

γ) να παρέχει εγγυήσεις προς πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων του 

Ομίλου εταιρειών. 

4. Σημαντικά γεγονότα   

4.1. Ολοκλήρωση Διαδικασίας ΑΜΚ – Έκδοση νέων μετοχών 

Ολοκληρώθηκε διαδικασία των αποφάσεων της ΓΣ της 11.09.2014 σχετικά με α) την μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και β) την εισαγωγή νέων μετοχών 

της Εταιρείας λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων εκ 

τραπεζικού δανεισμού με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το 

άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ των πιστωτριών τραπεζών. 

Συγκεκριμένα 

• στις 26.05.2015 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για 
την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το 

«Χ.Α.») των νέων μετοχών της Εταιρίας που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της 

κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων εκ τραπεζικού δανεισμού της. 

• Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου, κατά τη συνεδρίασή της 
στις 27.05.2015, ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και 

ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 168.000.000 νέων κοινών ονομαστικών 

μετοχών. 

• Από την 29.05.2015, οι μετοχές της Εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα 
ονομαστική αξία € 0,30, ανά μετοχή, ενώ τέθηκαν σε  διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 168.000.000 

νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση του 
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μετοχικού κεφαλαίου και συνολικά πλέον διαπραγματεύονται 204.235.184 κοινές ονομαστικές 

μετοχές.  

• Σημειώνεται ότι α) μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 
των € 10.870.555,20, διαιρούμενο σε 36.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 

0,30 και β) μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 

61.270.555,20 και διαιρείται σε 204.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 

η κάθε μία. 

4.2  Συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, των πιστωτών της και 
της Εταιρείας 

Την 30.04.2015, η Εταιρία υπέγραψε, ως εκ τρίτου συμβαλλομένη, συμφωνία εξυγίανσης (εφεξής 

«Συμφωνία Εξυγίανσης» ή «Συμφωνία») μεταξύ της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ (εφεξής «ΔΙΑΣ») και 

τις δανείστριες τράπεζες της ΔΙΑΣ, ήτοι τις τράπεζες EFG Eurobank Ergasias, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ και Πειραιώς (εφεξής «Δανείστριες Τράπεζες»), την Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

Ανώνυμη Εταιρία, τη μέτοχο της ΔΙΑΣ Linnaeus Capital Partners BV και την BIOMAR HELLENIC Α.Β.Ε.Ε.Ι. 

εταιρία προμηθευτή της ΔΙΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των 

άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (εφεξής «ΠτΚ»)(ν.3588/2007) και πιο συγκεκριμένα, του άρθρου 
106β ΠτΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 106θ του ίδιου νόμου. 

Η Συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση στην Εταιρία της επιχείρησης της ΔΙΑΣ ως εισφορά σε είδος, όπως 

ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, και ειδικότερα τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού ποσού € 

69 εκατ. περίπου και τμήματος του παθητικού ποσού € 29,6 εκατ. το οποίο σε επίπεδο ομίλου ανέρχεται σε 

€ 48 εκατ. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά προσδιορίστηκαν με ημερομηνία 31.01.2015, 

Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω μεταβίβαση περιλαμβάνει:  

α) το σύνολο του ενεργητικού της ΔΙΑΣ (ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε κτίρια, στα οποία 

περιλαμβάνονται συσκευαστήρια, ιχθυογεννητικοί σταθμοί και κτίρια υποστήριξης παραγωγής στις 
παραγωγικές μονάδες, οικόπεδα, μηχανήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηχανήματα συσκευασίας, 

κλωβούς και δίχτυα,, άυλα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε λογισμικό και άδειες λειτουργίας μονάδων, 

συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΙΧΘΥΩΝ (δ.τ. ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.), ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βιολογικά αποθέματα, 

απαιτήσεις έναντι τρίτων, καταθέσεις, λοιπά στοιχεία ενεργητικού), 

β) το τμήμα του παθητικού που αφορά σε μέρος υποχρεώσεων από τραπεζικά δάνεια, από λοιπούς 

προμηθευτές-πιστωτές της ΔΙΑΣ, το σύνολο των υποχρεώσεων σε Δημόσιο και εργαζομένους, καθώς και το 
σύνολο των υποχρεώσεων των θυγατρικών του ομίλου ΔΙΑΣ. 

γ) την ανάληψη των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων της ΔΙΑΣ, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί και 

καταγραφεί στη Συμφωνία την απόκτηση, μέσω μεταβίβασης της κυριότητας των διοικητικών αδειών, των 

σημάτων, των ονομάτων χώρου και εν γένει όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΔΙΑΣ (τα 

εν λόγω στοιχεία δεν αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις ή το ισοζύγιο της ΔΙΑΣ), και την 
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ανάληψη όλων των εργαζομένων της ΔΙΑΣ, οι οποίοι αριθμούν σε 370 άτομα περίπου σε επίπεδο ομίλου, και 
σε 270 άτομα περίπου σε επίπεδο εταιρίας. 

Σημειώνεται ότι για τα υπό α) και β) στοιχεία τα οριστικά ποσά της μεταβίβασης θα προσδιορισθούν 

λαμβάνοντας υπόψη και το ισοζύγιο της ΔΙΑΣ κατά την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης του 

Δικαστηρίου την 07.10.2015 για την υλοποίηση της Συμφωνίας. 

Η ανωτέρω συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Σελόντα κατά το ποσό 

των € 12,4 εκατ. με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της ΔΙΑΣ και 

έκδοση 41.261.980 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 ανά μετοχή. Δεδομένου 

ότι η Συμφωνία προβλέπει ότι 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της ΔΙΑΣ δεν θα μεταβιβαστεί στην 
Εταιρία, οι εν λόγω νέες μετοχές θα αναληφθούν από τη ΔΙΑΣ με σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών της. 

 

Όσον αφορά τη λογιστική απεικόνιση της συναλλαγής, εφόσον η συμφωνία εγκριθεί και επικυρωθεί και 

ανεξαρτήτως από την έκδοση του ως άνω αριθμού νέων κοινών μετοχών, θα ακολουθηθούν τα 

προβλεπόμενα από το ΔΠΧΑ 3. Συγκεκριμένα οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται και του εύλογου τιμήματος απόκτησης (ήτοι 41.261.980 μετοχές 

επί τη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών κατά την ημερομηνία υλοποίησης της Συμφωνίας) θα 

αναγνωριστεί είτε ως υπεραξία απόκτησης στο ενεργητικό είτε στα αποτελέσματα χρήσης (negative 

goodwill). 
Εντούτοις, επισημαίνεται ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης δεν είναι δεσμευτική, αφού τελεί υπό όρους και 

αναβλητικές αιρέσεις και μόνο με την εκπλήρωση του συνόλου αυτών ξεκινά η επενέργειά της. Οι 

κυριότερες αναβλητικές αιρέσεις και όροι έχουν ως ακολούθως: 

1. Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΙΑΣ. 

2. Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με 

παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της ΔΙΑΣ, μέχρι τις 30.06.2015 

ή σε μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση. 

3. Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για την αναδοχή μέρους του παθητικού της 
ΔΙΑΣ, μέχρι τις 30.06.2015 ή σε μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση. 

4. Ολοκλήρωση της υπό στοιχείο (2) επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

5. Επικύρωση της Συμφωνίας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (εφεξής το «Δικαστήριο»). 

6. Εξεύρεση δεύτερου προμηθευτή για την προμήθεια ιχθυοτροφών με πεντάμηνη πίστωση καταβολής 

του τιμήματος έως την ημερομηνία συζήτησης ενώπιον του Δικαστηρίου της Συμφωνίας Εξυγίανσης, 

η οποία αποτελεί παραδοχή του επιχειρηματικού σχεδίου. 

7. Δημοσίευση μέχρι τις 30.06.2015 α) ελεγμένων από τον ορκωτό ελεγκτή του Ομίλου ΔΙΑΣ 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του Ομίλου της ΔΙΑΣ για το έτος 2014, και β) η παροχή 
βεβαίωσης από τον ορκωτό ελεγκτή του Ομίλου ΔΙΑΣ προς τα συμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα 

εντός 10 ημερών από την υπογραφή της Συμφωνίας Εξυγίανσης ότι δεν υφίστανται ουσιώδεις 

αποκλίσεις μεταξύ του δημοσιευμένου ισολογισμού του Ομίλου με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2014 

και του ισολογισμού έναρξης (31.01.2015) του επιχειρηματικού σχεδίου που έχει χρησιμοποιηθεί 

στην έκθεση εμπειρογνώμονα της Συμφωνίας Εξυγίανσης. 
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8. Έγκριση της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
9. Μεταβίβαση από τη ΔΙΑΣ, εντός μηνός από την πλήρωση των αιρέσεων (1)-(3), των νεοεκδοθεισών 

μετοχών  σε συγκεκριμένους πιστωτές της. 

Σχετικά με την αίρεση υπό (5) σημειώνεται ότι το Δικαστήριο, κατά τη συζήτηση της αίτησης για την 

επικύρωση ή μη της Συμφωνία Εξυγίανσης, θα εξετάσει εάν συντρέχουν, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, 

θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 106ζ του ΠτΚ, όπως ισχύει. Λαμβάνοντας υπόψη 

τα ανωτέρω, το Δικαστήριο θα πρέπει να πιθανολογήσει, μεταξύ άλλων, ότι  κατόπιν της επικύρωσης της 

Συμφωνίας Εξυγίανσης η επιχείρηση θα καταστεί βιώσιμη, και η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν 

παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2. Επομένως, ο Δικαστής, για να σχηματίσει δικανική 
κρίση και να αποφασίσει περί των ανωτέρω, δεν αρκείται σε ένα απλό έλεγχο τυπικών στοιχείων, 

τουναντίον, καλείται να ερμηνεύσει και να εκτιμήσει σειρά γεγονότων, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα 

συναλλακτικά ήθη, αλλά και να σταθμίσει παράγοντες που θα επηρεάσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης 

αλλά και την ικανοποίηση των πιστωτών και κατόπιν τούτου να πιθανολογήσει επί της ουσίας την ύπαρξη ή 

μη των προϋποθέσεων επικύρωσης. Συνεπώς, ουδείς δύναται να προδικάσει την απόφαση που θα εκδοθεί 

από το δικάσαν Δικαστήριο και, επομένως, η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δε δημιουργείται η εύλογη 

βεβαιότητα περί της ολοκλήρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 211/2007 της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με συνέπεια να μην συντρέχουν λόγοι για σύνταξη pro forma 

οικονομικών καταστάσεων. 
Τέλος, σημειώνεται ότι οι αιρέσεις υπό (1)-(3) θα πρέπει να πληρωθούν το πολύ εντός μηνός από την 

επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και η αίρεση υπό (4) θα πρέπει να πληρωθεί εντός προθεσμίας τριών 

μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το Δικαστήριο. 

5. Δομή Ομίλου  

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

Άμεσα Έμμεσα
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα Μητρική Ιχθυοκαλλιέργειες
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ Ζευγολατιό, Κορινθίας 41,34% 41,34% Ολική Παραγωγή και εμπορία ιχθυοτροφών 
AQUAVEST A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 100,00% 100,00% Ολική Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
AQUANET A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 90,38% 4,56% 94,94% Ολική Επενδυτικές Δραστηριότητες
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 30,70% 69,30% 100,00% Ολική Εκμετάλλευση ακινήτων 
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 100,00% 100,00% Ολική Εκμετάλλευση ακινήτων 
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 90,94% 90,94% Ολική Τουριστική εκμετάλλευση καταδυτικών πάρκων 
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD North Linconshire, WALES 89,34% 89,34% Ολική Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων νερού
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 95,00% 95,00% Καθαρή Θέση Ιχθυοκαλλιέργειες
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 30,00% 30,00% Καθαρή Θέση Ιχθυοκαλλιέργειες
ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ Πυλαρινού 11, Κόρινθος 35,00% 35,00% Καθαρή Θέση Παραγωγή και εμπορία ιχθυοτροφών 
BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη 25,00% 25,00% Καθαρή Θέση Εκτροφή-πώληση του  ψαριού τόνου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔραστηριότηταΕΔΡΑ
Ποσοστά Συμμετοχής

Σύνολο
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 
Την 31/12/14 ολοκληρώθηκε η διαγράφη της θυγατρικής κατά 100% εταιρείας Selonda International Ltd, η 

οποία είχε έδρα τα Chanel Islands. Επιπλέον, εντός της χρήσης 2014 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της Κ/ξίας 

Καλύμνου.  

Επιπλέον σημειώνεται πως η Κ/ξία Μαρμάρι έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. Η επίδραση στις 

καταστάσεις του Ομίλου από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δεν θα είναι σημαντική.  
Σχετικά με τις επενδύσεις στις Εταιρείες Κ/ξία Νοτίου Ευβοίας, Αστραία ΑΕΒΕ και Bluefin Tuna Hellas AE, ο 

Όμιλος έχει αναγνωρίζει την αναλογία του στις ζημιές των εν λόγω συγγενών, μέχρι το σημείο εκείνο στο 

οποίο η συμμετοχή τους εμφανίζεται με μηδενική αξία.  



 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 
 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015                                                                                                                              18 

Οι εν λόγω συμμετοχές του ομίλου έχουν μειωθεί στο μηδέν, και ο Όμιλος δεν έχει αναλάβει τη νομική ή 
τεκμαιρόμενη δέσμευση να καλύψει τις υποχρεώσεις τους, ή να διενεργήσει πληρωμές για λογαριασμό τους. 

6. Οικονομική Πληροφόρηση ανά Τομέα  

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

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

επιχειρηματικών τομέων.  Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 

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

6.1 Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Κατά την 31η Μαρτίου 2015 ο Όμιλος διαχωρίζεται στους κατωτέρω επιχειρηματικούς τομείς: 

1. Τομέας Ιχθυοκαλλιέργειας – Παραγωγή & διάθεση γόνου και ιχθύων  

2. Τομέας Εμπορίας ιχθύων, γόνου , και λοιπών αποθεμάτων  
3. Τομέας Παραγωγής πώλησης ιχθυοτροφών 

4. Τομέας λοιπών εσόδων 

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

31η Μαρτίου 2015 και 31η Μαρτίου 2014 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής: 

Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός «Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων» στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων προκύπτει από την αφαίρεση των ποσών «Κέρδη ή ζημιές από την μεταβολή 

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

στοιχείων της αντίστοιχης περιόδου. 
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• Για τον Όμιλο (01.01.2015 – 31.03.2015) 
Πρωτεύων τύπος παρουσίασης

Αποτελέσματα τομέα την 31/03/2015 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπά έσοδα Σύνολο

Πωλήσεις 25.936.521 5.459.535 1.151.593 298.259 32.845.908
Πωλήσεις σε άλλους τομείς 0 0 0 0 0
Καθαρές πωλήσεις 25.936.521 5.459.535 1.151.593 298.259 32.845.908
Κέρδη εκμέταλλευσης
Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων -5.873.828 0 0 0 -5.873.828
Κόστος υλικών/αποθεμάτων -8.035.451 -4.995.826 -309.537 -121.300 -13.462.115
Παροχές στο προσωπικό -3.048.852 -3.067 -184.705 -179.440 -3.416.065
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και 
απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -803.097 0 -185.472 -3.746 -992.316

Λοιπά έξοδα -5.877.347 -298.552 -355.393 -78.523 -6.609.815
Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα 2.297.945 162.091 116.486 -84.752 2.491.770
Άλλα έσοδα/έξοδα -11.727 0 5.381 -6.346
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έσοδα 62.536 0 -20.591 0 41.945
Χρηματοοικονομικά έξοδα -1.077.510 0 -658.304 -11.178 -1.746.992
Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων 0 0 0 0 0
Κέρδη/(Ζημιές) από επανεκτίμηση ακινήτων 0 0 0 0 0
Ζημιές από συνδεδεμένες 0 0 0 0 0
Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων 0 0 0 0 0
Κέρδη Προ Φόρων 1.271.244 162.091 -562.409 -90.549 780.376
Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι -1.350.837 0 97.024 0 -1.253.812
Κέρδη περιόδου -79.592 162.091 -465.385 -90.549 -473.436
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες Δραστηριότητες 0
Κέρδη περιόδου -79.592 162.091 -465.385 -90.549 -473.436

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/03/2015 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπά Έσοδα Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 23.272.812 7.438.396 12.064.649 406.366 43.182.222
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 0 0 0
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο & λοιπά χρηματ/κά στοιχεία του 
ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ 0 0 0 0 0
Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία 90.328.779 31.558.401 59.595.171 1.724.061 183.206.411
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 113.601.591 38.996.797 71.659.819 2.130.426 226.388.633

Υποχρεώσεις 114.666.753 35.093.248 52.050.136 1.917.172 203.727.309
Μη κατανεμόμενες υποχρεώσεις 0 0 0 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων 114.666.753 35.093.248 52.050.136 1.917.172 203.727.309

Κεφαλαιουχική δαπάνη την  31/03/2015
Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 363.470 0 6.535 370.005
Σε ασώματα περιουσιακά στοιχεία 0 0 0 0 0
Σε άλλες επενδύσεις 0 0 0 0 0
Σε επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 0 0 0

363.470 0 6.535 0 370.005

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 803.097 0 185.472 3.746 992.316  
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• Για τον Όμιλο (01.01.2014 – 31.03.2014) 

Πρωτεύων τύπος παρουσίασης

Αποτελέσματα τομέα την 31/03/2014 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπές 
Υπηρεσίες

Σύνολο

Πωλήσεις 26.373.826 2.695.185 3.284.930 577.689 32.931.630
Πωλήσεις σε άλλους τομείς 0 0 0 0 0
Καθαρές πωλήσεις 26.373.826 2.695.185 3.284.930 577.689 32.931.630
Κέρδη εκμέταλλευσης
Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων -8.482.150 0 0 0 -8.482.150
Κόστος υλικών/αποθεμάτων -10.042.583 -2.647.047 -2.215.909 -261.277 -15.166.816
Παροχές στο προσωπικό -2.899.030 -2.944 -217.063 -180.475 -3.299.512
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και 
απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

-629.840 0 -177.476 -3.186 -810.502

Λοιπά έξοδα -4.706.662 -515 -1.249.940 -66.003 -6.023.120
Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα -386.439 44.679 -575.458 66.748 -850.470
Άλλα έσοδα/έξοδα -21.191 0 -2.629 -23.820
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0
Χρηματοοικονομικά έσοδα 91.170 0 -18.339 0 72.831
Χρηματοοικονομικά έξοδα -2.102.169 0 -632.201 -2.984 -2.737.354
Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων 0 0 0 0 0

Μερίδιο της οικονοµικής οντότητας από κέρδη /ζημίες  από  εταιρείες που 
παρακολουθούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων 0 0 0 0 0
Κέρδη Προ Φόρων -2.418.629 44.679 -1.228.627 63.765 -3.538.813
Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι -1.303.832 0 22.648 0 -1.281.184
Κέρδη περιόδου -3.722.461 44.679 -1.205.979 63.765 -4.819.997
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες Δραστηριότητες 0
Κέρδη περιόδου -3.722.461 44.679 -1.205.979 63.765 -4.819.997

 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2014 Ιχθυοκαλλιέργεια Εμπορία Ιχθυοτροφές Λοιπές 
Υπηρεσίες Σύνολο Διακοπήσες 

Δραστηριότητες Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 24.770.548 6.860.994 12.243.786 8.777 43.884.105 0 43.884.105
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 0 0 0 0 0
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο & λοιπά χρηματ/κά στοιχεία του 
ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ 0 0 0 0 0 0 0
Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία 92.682.832 28.305.829 67.052.320 37.616 188.078.597 0 188.078.597
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 117.453.380 35.166.823 79.296.106 46.393 231.962.702 0 231.962.702

Υποχρεώσεις 118.190.324 31.455.941 59.321.506 41.802 209.009.573 0 209.009.573
Μη κατανεμόμενες υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων 118.190.324 31.455.941 59.321.506 41.802 209.009.573 0 209.009.573

Κεφαλαιουχική δαπάνη την  31/12/2014
Σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 1.688.365 0 6.171 1.694.536 0 1.694.536
Σε ασώματα περιουσιακά στοιχεία 1.105 0 0 0 1.105 0 1.105
Σε άλλες επενδύσεις 0 0 0 0 0 0 0
Σε επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 0 0 0 0 0

1.689.470 0 6.171 0 1.695.641 0 1.695.641

Απόσβεση ενσώµατων/άϋλων περιουσιακών στοιχείων 2.564.939 0 711.205 12.805 3.288.949 0 3.288.949  
• Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο για το α’ τρίμηνο του 2015 έφτασε τα €33 εκ. 

και είναι στα ίδια επίπεδα με αυτόν της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, ενώ για την Εταιρεία 

είχαμε αύξηση 8% και έφτασε τα €31,5 εκ. έναντι  €29,2 εκ. της προηγούμενης περιόδου.  

Στον Όμιλο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση είχαμε, αύξηση της αξίας των πωλήσεων ιχθύων 

κατά 3,8%, με την μέση τιμή πώλησης των ιχθύων ανά κιλό να διαμορφώνεται στα 5,23 ευρώ/κιλό 

(αύξηση 3,4%) ενώ είχαμε τις ίδιες πωλήσεις ποσοτήτων φτάνοντας σε πωλήσεις 5,5 χιλ. τόνων 

ιχθύων. Συνολικά οι πωλήσεις των ιχθύων έφτασαν  τα €28,6 εκ. έναντι πωλήσεων  €27,7 εκ. την 

αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Στην τρέχουσα περίοδο, αύξηση κατά 57,6% επί των πωλήσεων 
γόνου σε τρίτους πελάτες με αύξηση σε πωλήσεων σε τεμάχια κατά 59% και μείωση της τιμής 

πώλησης κατά 5,6%. Στις πωλήσεις τροφών είχαμε μείωση κατά 68% που οφείλεται βασικά στην 

μείωση των πωλήσεων τροφών της θυγατρικής Περσέα σε τρίτους παραγωγούς εκτός ομίλου.  
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Από το σύνολο των πωλήσεων τα €30 εκ  ποσοστό 92% αφορούν πωλήσεις βιολογικών προϊόντων 
(ιχθύων και γόνου) που παράγονται στις μονάδες του Ομίλου και σε τρίτους παραγωγούς, τα €1,2 

εκ. ποσοστό 3,5% από πωλήσεις ιχθυοτροφών, και τα €1,4 εκ ποσοστό 4,4% πωλήσεις λοιπών 

αποθεμάτων καθώς και υπηρεσίες. 

• Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA): Τα λειτουργικά αποτελέσματα 
(EBITDA) για τον Όμιλο, διαμορφώθηκαν σε κέρδη €3.477 χιλ. έναντι ζημιών €-64 χιλ. ευρώ της 

προηγούμενης περιόδου. Για την εταιρεία τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν 

σε κέρδη €3.289 χιλ. έναντι κερδών € 283 χιλ. της προηγούμενης περιόδου.  

Η αύξηση των κερδών σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας οφείλονται στην αύξηση 

των τιμών πώλησης των ιχθύων ποσοστό 3,8% και κύρια στην αύξηση της αποτίμησης των 

βιολογικών αποθεμάτων αφού οι τιμές αποτίμησης βάσει του ΔΠΧΑ 13 είναι οι τρέχουσες υψηλές 

τιμές πώλησης και στο στο βελτιωμένο κοστολογικό προφίλ της εταιρείας.   

• Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους & μη ελέγχουσες συμμετοχές: Τα αποτελέσματα του α’ 
τριμήνου 2015 μετά από φόρους και δικαιώματα στον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε ζημιές €-254 χιλ. 

στην τρέχουσα περίοδο του 2015, έναντι ζημιών €-4.132 χιλ. στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 

του 2014. Τα αυξημένα αποτελέσματα στην τρέχουσα περίοδο βασικά οφείλονται στην αύξηση των 

τιμών πώλησης των ιχθύων, στο βελτιωμένο κοστολογικό προφίλ, στην αποτίμηση των βιολογικών 

αποθεμάτων και την μείωση των τόκων, αφού μετά την αναχρηματοδότηση έχουν μειωθεί τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα. 

6.2  Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς 

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

Ευρωζώνης και τρίτες χώρες.  

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

2015 και 2014  αναλύονται ως εξής : 

• Για τον Όμιλο (01.01.2015 – 31.03.2015) 

01/01-31/03/2015 ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 0 18.472.683 3.807.058 0 298.259 22.578.000
ΕΛΛΑΔΑ 1.693.904 3.135.880 1.384.246 1.151.593 0 7.365.623
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 0 2.634.055 268.231 0 0 2.902.286
ΣΥΝΟΛΟ 1.693.904 24.242.618 5.459.535 1.151.593 298.259 32.845.909

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ

 

01/01-31/03/2014 ΓΟΝΟΣ ΙΧΘΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 0 20.535.483 1.842.952 0 577.689 22.956.123
ΕΛΛΑΔΑ 1.024.379 2.376.970 670.070 3.284.929 80.353 7.436.701
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 0 2.436.994 101.810 0 0 2.538.804
ΣΥΝΟΛΟ 1.024.379 25.349.447 2.614.831 3.284.929 658.042 32.931.628

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ

 
Στην τρέχουσα περίοδο ο Όμιλος έχει πωλήσεις στα ίδια επίπεδα σε σχέση με  την αντίστοιχη προηγούμενη 

περίοδο που οφείλεται, στην αυξημένη κατά 3,4% αξία πώλησης των ιχθύων, που προήλθε από την  αύξηση 

της μέσης τιμής πώλησης των ιχθύων, την αύξηση των πωλήσεων γόνου παρά την σημαντική μείωση των 

πωλήσεων σε τροφές από την θυγατρική σε λοιπούς παραγωγούς. 
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Η αύξηση των πωλήσεων, προκύπτει από την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των τιμών πώλησης καθώς 
και ανάπτυξης  νέων αγορών στο εξωτερικό.  

7.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου αναλύονται ως εξής:   
Ενσώματα Πάγια Οικόπεδα Κτίρια και 

εγκαταστάσεις Μηχανήματα Μεταφορικά 
Μέσα

Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η 
Ιανουαρίου 2014 5.063.766 26.585.539 49.884.711 8.237.387 5.534.192 520.461 95.826.056

Προσθήκες 0 54.500 1.254.122 286.330 69.822 29.762 1.694.536
Επανεκτίμηση παγίων -681.504 643.999 3.280.227 82.126 0 0 3.324.848
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0 -66.536 -238.594 -805 0 -305.935
Μεταφορές 0 11.449 27.666 14.888 1.334 -55.337 0
Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 1.220 654 0 0 1.874
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 31η 
Δεκεμβρίου 2014 4.382.262 27.295.487 54.381.410 8.382.791 5.604.543 494.886 100.541.379

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2014 0 -10.063.273 -40.192.131 -7.437.112 -5.124.206 0 -62.816.722
Αποσβέσεις περιόδου 0 -886.367 -2.359.881 -280.653 -117.415 0 -3.644.316
Επανεκτίμηση παγίων 0 1.434.292 5.176.038 2.511.306 0 0 9.121.636
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 0 36.488 222.237 805 0 259.530
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 0
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2014 0 -9.515.348 -37.339.486 -4.984.222 -5.240.816 0 -57.079.872
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2014 4.382.262 17.780.139 17.041.924 3.398.569 363.727 494.886 43.461.507
Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων την 31/12/2014 0 0 360.186 0 0 0 360.186

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η 
Ιανουαρίου 2015 4.382.262 27.295.487 54.381.410 8.382.791 5.604.543 494.886 100.541.379

Προσθήκες 0 2.968 183.368 40.170 45.789 97.709 370.005
Επανεκτίμηση παγίων 0 0 0 0 0 0 0
Πωλήσεις /αποσύρσεις 0 0 0 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 0
Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 0
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 31η  
Μαρτίου 2015 4.382.262 27.298.455 54.564.778 8.422.961 5.650.332 592.595 100.911.384

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2015 0 -9.515.348 -37.339.486 -4.984.222 -5.240.816 0 -57.079.872
Αποσβέσεις περιόδου 0 -229.732 -709.518 -89.330 -42.871 0 -1.071.451
Επανεκτίμηση παγίων 0 0 0 0 0 0 0
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0 0 0 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 0
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Μαρτίου 2015 0 -9.745.080 -38.049.004 -5.073.552 -5.283.687 0 -58.151.323
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/03/2015 4.382.262 17.553.376 16.515.774 3.349.409 366.645 592.595 42.760.061
Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων την 31/03/2015 0 0 79.567 0 0 0 79.567  
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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Οι επενδύσεις περιόδου 01/01–31/3/2015 του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 370 χιλ  και € 364 
χιλ. αντίστοιχα. Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη που αναλύονται στην 

σημείωση 18 παρακάτω.  

7.2  Aσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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

Ασώματα πάγια Δικαιώματα- 
Άδειες

Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2014 871.128
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2014 -444.821
Προσθήκες 1.105
Διαγραφές /αποσύρσεις -191.613
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 191.612
Αποσβέσεις -4.817
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2014 422.594
Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2015 680.620
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2015 -258.026
Προσθήκες 0
Διαγραφές /αποσύρσεις -45
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0
Αποσβέσεις -389
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/03/2015 422.160  
Τα ασώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:   

Ασώματα πάγια Δικαιώματα- 
Άδειες

Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2014 589.567
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2014 -191.882
Προσθήκες 0
Διαγραφές /αποσύρσεις -191.613
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 191.612
Αποσβέσεις -4.756
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2013 392.928
Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2014 397.954
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2014 -5.026
Προσθήκες 0
Διαγραφές /αποσύρσεις 0
Αποσβέσεις πωληθέντων /αποσυρθέντων 0
Αποσβέσεις -314
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2014 392.614  

8.  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 τα κάτω των 200 gr ψάρια και ο γόνος σε 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού, και τα άνω των 200 gr ψάρια σε Βιολογικά Περιουσιακά 

Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. 
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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 31/3/2015 και συγκριτικός της 31/3/2014: 

Βιολογικα περιουσιακα στοιχεια
31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2014 -105.982.921 -96.940.372 -105.982.921 -96.934.578
Θνησιμότητες / Ιδιοκατανάλωση 0 0 0 0
Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση -621.828 -1.390.482 -621.828 -1.383.864
Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης 25.936.521 26.373.826 25.965.147 26.373.826
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.03.2015 100.109.093 88.458.223 100.080.467 88.445.810
Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των 
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/03/2015 19.440.865 16.501.195 19.440.865 16.501.194

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Και οι μεταβολές στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής:  

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού 53.851.318 43.552.591 53.851.318 43.552.591
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικού 46.257.775 62.430.330 46.229.149 62.430.330
Σύνολο Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 100.109.093 105.982.921 100.080.467 105.982.921

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

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 

35,32% των συνολικών εξαγωγών για το πρώτο τρίμηνο του 2015, έναντι 23,32%, των συνολικών 

εξαγωγών της προηγούμενης χρήσης 2014. 

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 200 gr), και τα οποία αποτιμώνται στην μέση εμπορεύσιμη τιμή της 
κύριας αγοράς (Ιταλία) του πρώτου μήνα που έπεται 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 200 gr), η αποτίμηση των οποίων αναλύεται παρακάτω. 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας μειώθηκαν οριακά κατά το πρώτο τρίμηνο 2015 (€ 100 εκ. 

ευρώ την 31/3/2015, έναντι € 105,9 εκ. την 31/12/2014), παρότι υπήρχε  μείωση της βιομάζας κατά 22% 

συγκριτικά με τη λήξη της χρήσης 2014, που οφείλεται στις αυξημένες τιμές αποτίμησης στην τρέχουσα 

περίοδο. 
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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 κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς και τη συγκριτική 

περίοδο ανά κατηγορία αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

Επίδραση από Μεταβολή Αξίας σε €: 31/3/15 
(συγκριτικά 

με 31/12/14) 

31/3/2014 
(συγκριτικά με 

31/12/13) 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία (έως 200γρ.) 9.348.977 4.267.954 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία (άνω των 200γρ) -16.201.181 -13.860.421 

Επίδραση από Μείωση Αξίας Γόνων 949.751 1.103.700 

Συνολική Επίδραση -5.902.454 -8.488.768 

 

Η Εταιρεία προέβη στην πώληση 4,6 χιλ. τόνων ιδιοπαραχθέντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

περίπου μέσα πρώτο τρίμηνο του 2015 (πρώτο τρίμηνο του 2014: 5 χιλ. τόνοι).  

Επί των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων υφίστανται ενέχυρα και εξασφαλίσεις υπέρ του δανεισμού της 
Εταιρείας που αναλύονται στη σημείωση 18 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία (0 – 200 gr.) 

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: 

• Γόνος στον ιχθυογεννητικό σταθμό: εκτιμώμενα τεμάχια επί την εύλογη αξία αυτών, που 
εκτιμάται ως η μέση τιμή πώλησης στην κύρια αγορά, η οποία για την συγκεκριμένη κατηγορία 

θεωρείται η Ελλάδα. 

• Ιχθυοαποθέματα σε κλωβούς με μέσο βάρος 0-200gr: η κατηγορία αυτή δεν έχει αγορά 
πώλησης, καθώς δεν υπάρχει άμεση ζήτηση για αυτά. Η κατηγορία 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 – 200 gr. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορούν το 1,8% του 
συνολικού όγκου πωλήσεων βιομάζας του πρώτου τριμήνου του 2015 και 2014, και αφορούν 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία που δεν είχαν την αναμενόμενη ανάπτυξη κατά την εξαλίευση 

κλωβών. 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. 
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• Ιχθυοαποθέματα σε κλωβούς με μέσο βάρος άνω των 200gr: εκτιμώμενη βιομάζα επί την 
εύλογη αξία αυτών, που εκτιμάται ως η μέση τιμή πώλησης στην κύρια αγορά (στην εμπορεύσιμη 

μέση τιμή 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 του Ομίλου 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 0-200gr, 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: 

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 

9,24% (έναντι 9,17% τη 31/12/14) 

3) η τιμή πώλησης των ειδών στην κύρια αγορά όταν αυτά θα φτάσουν στο εμπορεύσιμο βάρος που 

επιθυμεί η Διοίκηση του Ομίλου (400 gr.) 

4) το μέσο κόστος 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 0-200gr 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 0-200gr. Σημειώνεται πως η αξία αποτίμησης τους την 

31/3/2015 ανέρχεται σε € 38,2 εκ περίπου. 
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Σημαντική παραδοχή στηριζόμενη σε μη παρατηρήσιμα στοιχεία

+10% -10%
μεταβολή σε εκτιμώμενες τιμές πώλησης στην εξαλίευση 9.499.142 -9.499.142

μεταβολή σε εκτιμώμενα μεταφορικά έξοδα στην πώληση -268.448 268.448

μεταβολή σε επιτόκιο προεξόφλησης - WACC -562.803 562.803

μεταβολή σε εκτιμώμενο κόστος ανά ιχθύδιο έως την εξαλίευση -5.412.482 5.412.482

μεταβολή σε εκτιμώμενη περίοδο είσπραξης πωλήσεων -163.012 163.012

μεταβολή σε εκτιμώμενη περίοδο πληρωμής εξόδων παραγωγής 254.949 -254.949

Ανάλυση ευαισθησίας επί 
της παραδοχής στην 

επιμέτρηση της εύλογης 
αξίας

 

Ανάλυση παραδοχών για αποτίμηση γόνου στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Σημειώνεται πως η αξία 

αποτίμησης τους την 31/3/2015 ανέρχεται σε € 15,6 εκ περίπου.  

Σημαντική παραδοχή στηριζόμενη σε μη παρατηρήσιμα στοιχεία

10% -10%
Μεταβολή σε εκτιμώμενες τιμές πώλησης 1.566.930 -1.566.930

Ανάλυση ευαισθησίας επί 
της παραδοχής στην 

επιμέτρηση της εύλογης 
αξίας

 

Ανάλυση παραδοχών για αποτίμηση ιχθύων 200gr και άνω. Σημειώνεται πως η αξία αποτίμησης τους την 

31/3/2015 ανέρχεται σε € 46,2 εκ περίπου. 

Σημαντική παραδοχή στηριζόμενη σε μη παρατηρήσιμα στοιχεία

10% -10%
Μεταβολή σε εκτιμώμενες τιμές πώλησης 4.788.098 -4.788.098
Μεταβολή σε εκτιμώμενα μεταφορικά έξοδα -97.575 97.575

Ανάλυση ευαισθησίας επί 
της παραδοχής στην 

επιμέτρηση της εύλογης 

 

9. Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας 

των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης : 

Επίπεδο 1 : Διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 

Επίπεδο 2 : Τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα  

Επίπεδο 3 : Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 
εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρίσιμα δεδομένα της αγοράς 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση σε επίπεδα των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού του Ομίλου που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 31/3/2015 

και την 31/12/2014: 
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
Ποσά σε € Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 κονδύλι
- Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ  33  -  - Επενδύσεις κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς)
- Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ  329.041  -  - Επενδύσεις Διαθέσιμες προς πώληση)
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού την 31/3/15  329.074  -  -  - 

Ποσά σε € Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 κονδύλι
- Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ  33  -  - Επενδύσεις κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς)
- Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ  325.635  -  - Επενδύσεις Διαθέσιμες προς πώληση)
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού την 31/12/14  325.668  -  -  - 

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς χρησιμοποιώντας:

 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/1-31/3/2015 δεν πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων για 

τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία. 

 

Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του 

Ομίλου και της Εταιρίας 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 31/3/2015 

και 31/12/2014: 

Ποσά σε € Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
Ενσώματα πάγια
-Οικόπεδα 4.382.262 4.382.262
-Κτίρια και εγκαταστάσεις 17.553.376 17.553.376
-Μηχανήματα 16.515.874 16.515.874
-Μεταφορικά Μέσα 3.349.309 3.349.309
Επενδύσεις σε ακίνητα
-Ακίνητα στην Ελλάδα  - 0 11.392.000 11.392.000
Βιολογικά Αποθέματα
Γόνος 15.666.439 15.666.439
Ιχθύδια 0-200 38.184.879 38.184.879
Ιχθύδια 200+ 46.257.775 46.257.775
Σύνολο μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού  - 61.924.214 91.377.699 153.301.913

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς (31/3/15)
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Ποσά σε € Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
Ενσώματα πάγια
-Οικόπεδα 4.382.262  4.382.262 
-Κτίρια και εγκαταστάσεις 17.780.139  17.780.139 
-Μηχανήματα 17.041.924  17.041.924 
-Μεταφορικά Μέσα 3.398.569  3.398.569 
Επενδύσεις σε ακίνητα
-Ακίνητα στην Ελλάδα  - 0 11.392.000 11.392.000
Βιολογικά Αποθέματα
Γόνος 14.716.689 14.716.689
Ιχθύδια 0-200 28.835.902 28.835.902
Ιχθύδια 200+ 62.430.330 62.430.330
Σύνολο μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού 0 77.147.019 82.830.796 159.977.815

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς (31/12/14)

 

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητο Ορκωτό Εκτιμητή την 

31/12/2013.  

Η εύλογη αξία των ενσώματων παγίων του Ομίλου έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητο Ορκωτό Εκτιμητή την 

31/12/2014.  
Οι εκτιμήσεις της εύλογης αξίας πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 

εύλογη αξία δεν διαφέρει σημαντικά από την λογιστική τους αξία. 

Οι μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των επιπέδων για τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού του Επιπέδου 3 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 αναλύονται παρακάτω: 

Ποσά σε €
Βιολογικά Αποθέματα

Ιχθύδια 0-200 Οικόπεδα Κτίρια και εγκαταστάσεις Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα

Υπόλοιπα έναρξης 28.835.902 4.382.262 17.780.139 17.041.924 3.398.569
Αγορές 19.207 2.968 183.286 40.170
Πωλήσεις -194.295
Λοιπές κινήσεις 4.121.127 -229.732 -709.336 -89.430
Θνησιμότητες 0
Μεταφορές από και προς το Επίπεδο 3 5.188.526
Συνολικά κέρδη /(ζημιές) που αναγνωρίστηκαν 
στα αποτελέσματα:
- Κέρδη/ (ζημίες) από την αύξηση/(μείωση) εύλογης 
αξίας βιολογικών 214.412
Υπόλοιπα λήξης 38.184.879 4.382.262 17.553.376 16.515.874 3.349.309

Ενσώματα πάγια

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/1-31/3/2015 δεν πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων για 

τις Επενδύσεις σε Ακίνητα. 

10. 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 είναι τα 

παρακάτω: 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο την 
1/1/2014

(Χρέωση)/Πίστωση στα 
αποτελέσματα 
συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων

(Χρέωση)/  
Πίστωση στην 
καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 
31/12/2014

Ενσώματα Πάγια -5.367.763 1.355.529 -4.475.686 -8.487.920
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 20.557 -135.268 0 -114.711
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -1.430.229 -2.913.326 0 -4.343.555
Αποθέματα -156 -32.523 0 -32.679
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0 221.059 0 221.059
Εσοδα επομένων χρήσεων 232.855 6.243 0 239.098
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 214.704 77.812 62.524 355.040
Λοιπές Προβλέψεις 173.784 51.394 7.583 232.762
Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 0 3.000.000 0 3.000.000
Έξοδα άυξησης μετοχικού κεφαλαίου/ Μεταβατικοί παθητικού 0 -16.291 165.531 149.240
Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 
Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -6.156.247 1.614.630 -4.240.048 -8.781.665  

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο την 
1/1/2015

(Χρέωση)/Πίστωση στα 
αποτελέσματα 
συνεχιζόμενων 

δραστηριοτήτων

(Χρέωση)/  
Πίστωση στην 
καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 
31/3/2015

Ενσώματα Πάγια -8.487.920 205.776 144.636 -8.137.508
Άυλα περιουσιακά στοιχεία -114.711 -2.048 -116.759
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -4.343.555 -1.323.252 -5.666.807
Αποθέματα -32.679 -16.871 -49.550
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 221.059 -27.583 193.476
Εσοδα επομένων χρήσεων 239.098 1.623 240.721
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 355.040 8.449 363.490
Λοιπές Προβλέψεις 232.762 64.554 297.316
Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 3.000.000 0 3.000.000
Μεταβατικοί παθητικού 149.240 -164.459 -15.219
Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 
Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -8.781.665 -1.253.812 144.636 -9.890.841  

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο την 
1/1/2014

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα 

συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων

(Χρέωση)/  
Πίστωση στην 
καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 
31/12/2014

Ενσώματα Πάγια -2.551.567 1.057.978 -3.286.311 -4.779.899
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 20.557 -13.517 0 7.040
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -1.430.229 -2.913.328 0 -4.343.557
Αποθέματα -156 -32.523 0 -32.679
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0 286.379 0 286.379
Εσοδα επομένων χρήσεων 232.855 6.243 0 239.098
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 214.704 18.909 62.524 296.137
Λοιπές Προβλέψεις 173.784 -173.784 0 0
Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 0 3.000.000 0 3.000.000
Έξοδα άυξησης μετοχικού κεφαλαίου/ Μεταβατικοί παθητικού 0 -16.291 165.531 149.240
Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 
Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -3.340.050 1.220.065 -3.058.256 -5.178.241  

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο την 
1/1/2015

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα 

συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων

(Χρέωση)/  
Πίστωση στην 
καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 
31/03/2015

Ενσώματα Πάγια -4.779.899 113.743 144.636 -4.521.520
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.040 -2.402 4.638
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία -4.343.557 -1.323.252 -5.666.809
Αποθέματα -32.679 -16.871 -49.550
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 286.379 33.419 319.799
Εσοδα επομένων χρήσεων 239.098 1.623 240.721
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 296.137 7.363 303.500
Λοιπές Προβλέψεις 0 0
Αποθεματικό Φορολογικά Αναγνωρισμένων Ζημιών 3.000.000 3.000.000
Μεταβατικοί παθητικού 149.240 -164.459 -15.219
Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 
Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων -5.178.241 -1.350.837 144.636 -6.384.442  
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11.  Ίδια Κεφάλαια 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 204.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
€ 0,30 η κάθε μία. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας μετά από συμφωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα, προχώρησε σε αναδιοργάνωση του 

συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων για την Εταιρεία, το οποίο και εγκρίθηκε από έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11/9/2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση δανειακών τραπεζικών υποχρεώσεων. Τα βασικά σημεία των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, όσον αφορά την ΑΜΚ ήταν: 

• Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης 
κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 

Κ.Ν. 2190/1920.  

• Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων 
εκ του τραπεζικού δανεισμού, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση 

του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.  

Στις 29/12/2014 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Aνάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η τροποποίηση του 

καταστατικού της Εταιρείας (έγγραφο Κ2) με βάση την απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 11/9/2014, η 

οποία ενέκρινε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των τραπεζών για 
την αύξηση € 50,4 εκ. με την έκδοση 168 εκ. νέων μετοχών και δημοσιεύτηκαν οι εν λόγω αποφάσεις στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πλέον ανέρχεται σε € 61.270.554 

(204.235.180 εκ. μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 €).  

Kατά την 31.03.2015, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας είναι μικρότερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου και, 

συνεπώς, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Στο πλαίσιο αυτό, 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 Εταιρίας, τη σταδιακή αποκατάσταση της 

κεφαλαιακής επάρκειας και εν γένει την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρίας. 
Σε συνέχεια της αύξησης κεφαλαίου και της αναδιάρθρωσης των δανείων της Εταιρίας, η Διοίκηση του 

Ομίλου εφαρμόζει και υλοποιεί ένα πρόγραμμα, με στόχο συγκεκριμένες ενέργειες που θα διασφαλίσουν τη 

βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (παρακολούθηση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της, 

μέτρα για την ενίσχυση των πωλήσεων και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Επίσης, 

επανασχεδιάζει την παραγωγική της δομή για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, με βασικό στόχο τη μείωση 

του κόστους και τη βελτίωση της ρευστότητας της Εταιρίας. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει θέματα επάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και της 

Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών. 
Από την 29.05.2015, οι μετοχές της Εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία € 

0,30, ανά μετοχή, και  διαπραγματεύεται πλέον το σύνολο των 204.235.184 κοινών ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία 

Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από 

την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. 
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12. Βασικά Κέρδη ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία μετά φόρων που αναλογεί στους 
κατόχους κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών 

μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 

Για τον Όμιλο: 

Κέρδή Ανά Μετοχή 31/3/2015 31/3/2014
Αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής -254.377 -4.131.974
Αριθμός Μετοχών 204.235.184 204.235.184
Κέρδη ανα μετοχή -0,0012 -0,0202

 
Για την Εταιρεία 

31/3/2015 31/3/2014
Κέρδή Ανά Μετοχή 
Κέρδη περιόδου σε μετόχους της εταιρείας 79.093 -3.698.745
Αριθμός Μετοχών 204.235.184 204.235.184
Κέρδη ανα μετοχή 0,0004 -0,0181  
Τα κέρδη ανά μετοχή της 31/3/15 επαναυπολογίστηκαν βάσει του μέσου όρου του αριθμού των μετοχών την 

31.3.2015 (παραγρ. 64, ΔΛΠ 33). 

13. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη  

Τα ποσά των διεταιρικών συναλλαγών για την ενδιάμεση περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 και 

2014 αντίστοιχα, των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα 
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν  

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

παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα : 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014
Εισροές
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 29.694 7.802
Συγγενείς 91.366 2 91.366 2
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 0
Σύνολο 91.366 2 121.060 7.804

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Εκροές 31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 4.850.057 3.714.738
Συγγενείς 0 0 0 0
Μέλη ΔΣ διευθυντικά στελεχη 393.197 1.263.359 189.712 199.393
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 66.000 48.000 66.000 48.000
Σύνολο 459.197 1.311.359 5.105.769 3.962.131  
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απαιτήσεις 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 501.298 390.633
Συγγενείς 300.082 108.228 300.082 108.228
Μέλη ΔΣ διευθυντικά στελεχη 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 250.479 250.479 250.017 250.017
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.395 4.871 3.395 4.871
Σύνολο 553.956 363.578 1.054.791 753.749

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
Υποχρεώσεις 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014
Μητρική 0 0 0 0
Θυγατρικές 0 0 32.573.743 41.031.453
Συγγενείς 53.967 22.243 11.167 16.665
Μέλη ΔΣ διευθυντικά στελεχη 129.230 144.979 117.503 133.342
Κοινοπραξίες 1.491.814 1.491.814 1.491.814 1.491.814
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 87.948 87.948 130.748 93.527
Σύνολο 1.762.959 1.746.984 34.324.974 42.766.800

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη μέλη Δ.Σ. 31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014
Μητρική 189.712 199.393 189.712 199.393
Θυγατρικές 203.486 1.063.966 0 0
Συγγενείς 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 0
Σύνολο 393.197 1.263.359 189.712 199.393  
Τα ποσά ανά κατηγορία αναλύονται και ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014

ΕΙΣΡΟΕΣ
Σε θυγατρικές 0 0 29.694 7.802
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 91.366 2 91.366 2

91.366 2 121.060 7.804

ΕΚΡΕΟΕΣ
Σε θυγατρικές 0 0 4.850.057 3.714.738
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 459.197 1.311.359 255.712 247.393

459.197 1.311.359 5.105.769 3.962.131

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σε θυγατρικές 0 0 501.298 390.633
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 553.956 363.578 553.493 363.116

553.956 1.997.851 1.054.791 1.056.220

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σε θυγατρικές 0 0 32.573.743 41.031.453
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.762.959 1.746.984 1.751.232 1.735.347

1.762.959 3.317.979 34.324.974 42.798.117

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Συναλλαγές & αμοιβές μελών διοίκησης 393.197 1.263.359 189.712 199.393
Απαιτήσεις από μέλη διοίκησης 0 0 0 0
Υποχρεώσεις σε μέλη διοίκησης 129.230 144.979 117.503 133.342  
Οι συναλλαγές προς τις θυγατρικές εταιρείες αφορούν πωλήσεις γόνου, ιχθύων και ιχθυοτροφών, ενώ προς 
τις συνδεδεμένες αφορούν πωλήσεις γόνου ιχθύων και ενοίκια κτιριακών εγκαταστάσεων. 

14. Συναλλαγές με βασικά Διοικητικά Στελέχη   

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2015 – 31.03.2015, αφορούν 

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

και έχουν ως εξής : 
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Περίοδος 01.01.2015- 31.03.2015 Όμιλος Εταιρεία
Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές 0 0
Αμοιβές μελών Δ.Σ. & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 393.197 189.712

393.197 189.712

Περίοδος 01.01.2014- 31.03.2014 Όμιλος Εταιρεία
Αμοιβές μισθοδοσίας, λοιπές παροχές 28.770 28.770
Αμοιβές μελών Δ.Σ. & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ. 1.234.589 170.623

1.263.359 199.393  
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. 

15. Δανεισμός    

Τα υπόλοιπα των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας την 31/3/2015 και 31/12/2014 

αναλύονται ως εξής : 

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 120.419.418 119.958.611 111.081.238 110.152.678
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 120.419.418 119.958.611 111.081.238 110.152.678

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Συμβάσεις αλληλόχρεων δανείων 22.547.300 23.614.632 5.094.778 4.952.197
Μέρος μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέο στην 
επόμενη χρήση 13.937.500 13.937.500 0 0
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 36.484.800 37.552.132 5.094.778 4.952.197

Σύνολο δανείων 156.904.217 157.510.743 116.176.017 115.104.875

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 
 

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

αναδιαπραγμάτευση, η ληκτότητα των δανείων απεικονίζεται στους κάτωθι πίνακες: 
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Η διοίκηση της Εταιρείας, σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα, ανταποκρινόμενη στο αυξημένο 

ενδιαφέρον όλων των θεσμικών φορέων για την βιωσιμότητα του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών (πιστωτικά 

ιδρύματα, πολιτική ηγεσία και λοιποί stakeholders), προχώρησαν στην αναδιοργάνωση των δανειακών 
υποχρεώσεων για την Εταιρεία, μετά και από την έγκριση της από 11/9/2014 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων.  

Στα πλαίσια αυτά, 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.  

 

Οι όροι του συνόλου των 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. 
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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 
• 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. 
 
Αναφορικά με το μακροπρόθεσμα δάνεια της θυγατρικής ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. διευκρινίζεται ότι η Εταιρία 
έλαβε επιστολή αναστολής (standstill) και ως εκ τούτου καλύπτει κάθε περίπτωση απόκλισης στους όρους 
των συμβάσεων, άρα και την απόκλιση των δεικτών. Επιπλέον, έλαβε ενυπόγραφη επιστολή από τη 
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τράπεζα/ εκδότη του ομολογιακού όπου αναφέρεται πως η Τράπεζα δε θα προβεί σε καταγγελία των 
συμβάσεων χρηματοδοτήσεων. 
 

Σημειώνεται ότι οι όροι του συνόλου των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της ΠΕΡΣΕΥΣ είναι οι 

εξής: 

Ομολογιακό δάνειο συνολικής αξίας ποσού € 25.000.000 
α) Ομολογίες Σειράς Α: Ποσό € 15.000.000  

• 15.000.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 1,00 
• Ημερομηνία Σύναψης Δανείου: 30 Ιουλίου 2008 

Οι βασικοί όροι του ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι:  
• Διάρκεια: 10 έτη, ως στις 01.08.2018 
• Αποπληρωμή: Σε 17 εξάμηνες δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι μετά από 24 μήνες δηλαδή 

περίοδο χάριτος για το κεφάλαιο 2 χρόνων και  balloon στην λήξη της δεκαετίας.  
• Το επιτόκιο είναι Euribor εξαμήνου ή τριμήνου + 4,25% περιθωρίου 

Εξασφαλίσεις: 
• Υποθήκη ακινήτου € 7.000.000   
• συμφωνητικό πώλησης τροφών στην ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ   
• Υποθήκη  ακινήτου Υδατ/γειες Ρόδου ΑΓΕΕ € 7.500.000 
• εταιρική εγγύηση Υδατ/γειες Ρόδου ΑΓΕΕ 
• απαίτηση από πελάτη μας Ελληνικές Ιχθ/γειες ΑΒΕΕ  
• απαιτήσεις από ασφαλιστήρια ακινήτων 

β) Ομολογίες Σειράς Β: Ποσό € 10.000.000  
• 10.000.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 1,00 

Οι βασικοί όροι του ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι: 
• Διάρκεια: 6 έτη έως στις 01.08.2014 
• Αποπληρωμή: Σε 8 εξάμηνες δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι μετά από 24 μήνες δηλαδή περίοδο 

χάριτος για το κεφάλαιο 2 χρόνων 
Εξασφαλίσεις: 

• συμφωνητικό πώλησης τροφών στην ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 
• εταιρική εγγύηση από ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 
• εταιρική εγγύηση από WISE MANAGEMENT S.A 
• επιταγές εισπρακτέες € 5.000.000 
• απαίτηση από πελάτη μας Ελληνικές Ιχθ/γειες ΑΒΕΕ    

Κοινοπρακτικό Δάνειο συνολικής αξίας ποσού € 13.000.000  
Οι βασικοί όροι του ανωτέρω ομολογιακού δανείου είναι: 

• Διάρκεια: 7 έτη, λήγει στις 01.08.2014 
• Αποπληρωμή: Εφάπαξ στο τέλος της επταετίας 
• Το επιτόκιο είναι Euribor εξαμήνου ή τριμήνου + 4,25% περιθωρίου + 0,60% εισφορά 

Εξασφαλίσεις: 
• συμφωνητικό πώλησης τροφών στην ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 
• προσημείωση ακινήτου € 3.000.000 
• απαιτήσεις από ασφαλιστήρια ακινήτων 

Κοινοπρακτικό Δάνειο συνολικής αξίας ποσού € 7.000.000  
• Ημερομηνία Σύναψης Δανείου: 14 Απριλίου 2009 
• Διάρκεια: 5 έτη, έως στις 15.07.2014 
• Αποπληρωμή:  Σε 7 δόσεις 
• Το επιτόκιο είναι Euribor εξαμήνου ή τριμήνου + 5,00% περιθωρίου + 0,60% εισφορά 

Εξασφαλίσεις: 
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• συμφωνητικό πώλησης τροφών στην ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 
• προσημείωση ακινήτου Υδατ/γειες Ρόδου ΑΓΕΕ € 7.500.000 
• εταιρική εγγύηση από ΙΧΘ/ΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ  
• εταιρική εγγύηση από WISE MANAGEMENT S.A 
• εταιρική εγγύηση από Υδατ/γειες Ρόδου ΑΓΕΕ 
• απαίτηση από πελάτη Ελληνικές Ιχθ/γειες ΑΒΕΕ  
• ενέχυρο επι των μετοχών της Υδατ/γειες Ρόδου ΑΓΕΕ   
• απαιτήσεις από ασφαλιστήρια ακινήτων 

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.  

Σχετικά με τις δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε., κατά την 31/03/2015 υφίστατο ληξιπρόθεσµο υπόλοιπο του οµολογιακού δανείου ποσού 

€7.927.850,00 και κοινοπρακτικού δανείου ποσού €5.650.000,00 που περιλαµβάνονταν προσωρινώς στο 

κονδύλι «Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός δανεισµός». Η ΠΕΡΣΕΥΣ βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε 
την Τράπεζα Πειραιώς µε σκοπό την αναδιάρθρωση των τραπεζικών της υποχρεώσεων και για όσο διάστηµα 

διαρκεί η διαπραγµάτευση έχει λάβει περίοδο ανοχής. Οι σχετικές διαπραγµατεύσεις έχουν προχωρήσει και 

αναµένεται σύντοµα η ολοκλήρωση της συµφωνίας αναδιάρθρωσης.  

16. Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού    

Κατωτέρω απεικονίζεται ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στη λήξη της τρέχουσας περιόδου και 

της αντίστοιχης συγκριτικής  : 

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2015 31/3/2014 31/3/2015 31/3/2014

Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού 742 732 664 657

ΕΤΑΙΡΙΑ

 
31/3/2015 31/3/2014

Εταιρεία 664 657
Θυγατρικές 78 75
Συγγενείς 0 0
Σύνολο 742 732  

17. 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 εταιρεία Περσέας 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 2013 για τη θυγατρική Περσέας ΑΒΕΕ που έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

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

εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία και οι εταιρίες του ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείται στην 

Ελλάδα, έχουν αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενεργείται 

σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4174/2013. Ο εν λόγω έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 
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φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων Οικονομικών 
Καταστάσεων της 31/3/2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

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 η Εταιρεία και ο Όμιλος στις οικονομικές τους καταστάσεις 

για φορολογικές διαφορές ανέρχεται σε €427 χιλ. και €561 χιλ. αντίστοιχα  

Η Διοίκηση θεωρεί ότι πέραν των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν προκύψουν 
δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές 

του Ομίλου. 

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

 

18. Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη   

Προς εξασφάλιση του δανεισμού του Ομίλου έχουν γραφεί οι κάτωθι εξασφαλίσεις: 

• Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες ως εξής:  
Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εγγραφεί 

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

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

τραπεζικών δανείων.  

Επί θυγατρικών εταιριών της Εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (που 
ενοποιούνται ως όμιλος Περσεύς ΑΒΕΕ) έχει εγγραφεί υποθήκη ποσού € 7,5 εκ υπέρ της τράπεζας 

MILLENNIUM BANK και προσημειώσεις υποθήκης ποσού € 3 εκ υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ και € 7,5 εκ 
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υπέρ των Τραπεζών MILLENNIUM BANK και ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατά ποσοστό 50 % για την κάθε μία, για 
εξασφάλιση τραπεζικών Δανείων 

• Οι εξασφαλίσεις για τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας συνολικού ποσού €110 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, ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε., AQUAVEST Α.Ε, ΒΙΛΛΑ 
ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε., ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ. Επιπλέον, συστάθηκε 
εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια / ενέχυρο α΄ τάξης και επί των μετοχών κυριότητας 
της «AQUAVEST Α.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 ABCFactors, 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).  

• Οι εξασφαλίσεις για πιστωτές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 
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Κυμαινόμενη ασφάλεια α’ τάξης επί βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της Εταιρείας 
ποσού έως €5 εκ. 

19. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

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

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

ή λειτουργία τους. 

20. Δεσμεύσεις Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Αναλύονται ως εξής: 
Δεσμεύσεις
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014
Εντός 1 έτους 569.412 619.663 569.412 619.663
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 1.097.423 1.219.831 1.097.423 1.219.831
Άνω των  5 ετών 332.664 349.885 332.664 349.885
Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 1.999.499 2.189.379 1.999.499 2.189.379

Εγγυήσεις 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014
Εγγυήσεις σε τρίτους εκ μέρους των θυγατρικών 5.851.425 0 5.851.425 0
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 136.033 140.941 136.033 140.941
Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εκτέλεσης όρων συμβάσεων 288.290 288.290 285.590 285.590
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων 205.293 205.293 187.708 187.708
Εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 6.022 6.022 0 0
Επιταγές/Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση απαιτήσεων 418.800 418.800 0 0
Άλλες εγγυήσεις 427.737 427.737 0 0
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 84 84 0 0

Σύνολο εγγυήσεων 7.333.684 1.487.167 6.460.757 614.240

Εμπράγματα βάρη 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014
Υποθήκες 28.084.495 28.084.495 84.495 84.495
Ενεχυριασμένος εξοπλισμός 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Ενεχυριασμένος ιχθυοπληθυσμός 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Σύνολο εμπράγματων βαρών 113.084.495 113.084.495 85.084.495 85.084.495

Ποσά σε € Ποσά σε € 

Ποσά σε € Ποσά σε € 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Την 31/3/2015 η Εταιρία εμφανίζει δεσμευμένες καταθέσεις ύψους € 1,2 εκ., έναντι € 0,7 εκ. την 

31/12/2014 για την Εταιρία και τον Όμιλο. 

21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  

Τα σημαντικά γεγονότα για τον Όμιλο μετά την ημερομηνία της 31.3.2015 είναι: 

1) Η εταιρεία την 30.04.2015 υπέγραψε ως εκ τρίτου συμβαλλομένη τη συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της 

ΔΙΑΣ και των πιστωτών της σύμφωνα με τις διατάξεις της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των 

άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (εφεξής «ΠτΚ») (ν.3588/2007) και, πιο συγκεκριμένα, του άρθρου 

106β ΠτΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 106θ του ίδιου νόμου. Αναλυτικά η ανωτέρω συμφωνία περιγράφεται 
στην σημείωση 4.2 των οικονομικών καταστάσεων. 

2) Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης της έκδοσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση 

δανειακών υποχρεώσεων και από την 29.05.2015, οι μετοχές της Εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. 

με τη νέα ονομαστική αξία € 0,30, ανά μετοχή, και  θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 168.000.000 
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νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου και άρα θα διαπραγματεύονται πλέον το σύνολο των 204.235.184 κοινών ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στην σημείωση 4.1 των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πέραν των ανωτέρω γεγονότων που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση , δεν  υπάρχουν σημαντικά 

γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2015, τα οποία να αφορούν είτε τον 

Όμιλο είτε την Εταιρία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος  Ο Οικονομικός Διευθυντής 

Ιωάννης Π. Ανδριανόπουλος  Ευάγγελος Ν. Πίπας 

ΑΔΤ ΑΒ 521401  ΑΔΤ ΑΕ 13870 
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Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

 
 


