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Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ.
(σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
Βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:
Οι οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ

για

την χρήση 01.01.2011 31.12.2011 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα
αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 6 του άρθρου 4 του Ν.
3556/30.4.2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της
εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Αθήνα 06 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ. &
Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Στεφανής

Ιωάννης Στεφανής

Ιωάννης Ανδριανόπουλος

ΑΔΤ ΑΕ 019038

ΑΔΤ ΑΒ 296541

ΑΔΤ ΑΒ 521401
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Β. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου
αναγνωρίζονται ποσά 31,9 εκ. € και 90,7 εκ. € αντίστοιχα στις 31.12.2011, κατά παράβαση της παραγράφου 74 και
75 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1, τα οποία θα έπρεπε να εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η
Εταιρεία και ο Όμιλος, έλαβαν παρέκκλιση (waiver) από τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα μετά την
ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την οποία, παρέχεται περίοδος χάριτος δώδεκα
μηνών για την Εταιρεία και τον Όμιλο, κατά την διάρκεια της οποίας οι ομολογιακές τραπεζικές υποχρεώσεις δεν
καθίστανται απαιτητές. Η παρέκκλιση (waiver) έχει ημερομηνία 6 Απριλίου 2012 η οποία είναι μεταγενέστερη της 31ης
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

5

Δεκεμβρίου 2011 όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο 74 και 75 του ΔΛΠ 1. Κατά συνέπεια το μακροπρόθεσμο
μέρος των ομολογιακών δανείων ποσού 31,9 εκ. € και 90,7 εκ. € θα έπρεπε να είχε αναγνωρισθεί ως βραχυπρόθεσμη
υποχρέωση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και να μεταφερθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 6η
Απριλίου 2012.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με
Επιφύλαξη’, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική τους
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8.22 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα, ότι
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν είχαν προβεί στον διακανονισμό των τραπεζικών
υποχρεώσεων που αναλύονται στην εν λόγω σημείωση. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στην εν λόγω σημείωση, ο
Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον οριστικό διακανονισμό του
συνόλου των όρων των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων.
Σε σχέση με το γεγονός αυτό επισημαίνεται η αβεβαιότητα αναφορικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα
προκύψουν για την Εταιρεία και τον Όμιλο από τον επανακαθορισμό των σχετικών όρων δανεισμού καθώς και στο
γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των
κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της, και, ως εκ τούτου, εάν δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
αναδιάρθρωσης των δανείων, οι υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη
δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Στη σημείωση 8.38 των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται οι δράσεις της Διοίκησης του Ομίλου για την
αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία
παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων
από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
γ) Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία και οι θυγατρικές της που φορολογούνται στην Ελλάδα δεν έχουν αποδεχθεί το
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.
5 Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.
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Αθήνα, 06 Απριλίου 2012
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Γεώργιος Π. Παπαγεωργίου

Νικόλαος Ιωάννου

Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 10701

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301
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Γ.Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136
παράγραφος 2. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 & 8 καθώς και
την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2 και το Καταστατικό της Εταιρίας, σας
υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 την ετήσια έκθεση του διοικητικού
συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση
περιγράφονται

συνοπτικά

πληροφορίες

του

Ομίλου

και

της

εταιρίας

Ιχθυοτροφεία

ΣΕΛΟΝΤΑ

ΑΕΓΕ,

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού
για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη
διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2011 – 31/12/2011), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα
και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι
σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.
Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης (01/01/2011 – 31/12/2011) και
περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις εν λόγω καταστάσεις καθώς και τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. στην ετήσια
οικονομική έκθεση που αφορά τη χρήση 2011. Ενόψει δε ότι από την Εταιρία συντάσσονται και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά
στοιχεία και με αναφορά στα εταιρικά οικονομικά στοιχεία της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., μόνο όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή
αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της.

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Η γενικότερη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη, η ειδικότερη στην Ελλάδα με τα πολύ μεγάλα προβλήματα
ρευστότητας στις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο και τις επιχειρήσεις κατά επέκταση, αλλά και η δυναμική παρουσία
των εξαγωγών για τις εταιρείες του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, είναι τα χαρακτηριστικά της χρήσης του 2011.
Με την έντονη οικονομική κρίση της χώρας και την γενικότερη κρίση ρευστότητας σε όλη την ελληνική οικονομία,
την αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής από τους προμηθευτές μας, ο Όμιλος προχώρησε και συνεχίζει με ενέργειες
μείωσης του κόστους, της τροποποίησης του προγράμματος πωλήσεων/εξαλιεύσεων, της διακοπής μη
αποτελεσματικών ή με προβλήματα διαχείρισης επενδυτικών κινήσεων.
Ήταν μία δύσκολη χρονιά με έντονα προβλήματα διαχείρισης, παρά την καλή πορεία των πωλήσεων, κύρια λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
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Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών και δεικτών του Ομίλου και της Εταιρείας για την
τελευταία τριετία 2009-2011. Το κονδύλι «Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας» αφορά μόνο
συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον Όμιλο
ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2009
Κύκλος Εργασιών

31.12.2010

%Δ

31.12.2011

%Δ

80.739.657

93.048.668

15%

103.359.592

11%

6.724.393

8.221.257

22%

-14.859.080

-281%

Κέρδη/ζημιές προ Φόρων

479.210

207.749

-57%

Κέρδη/ζημιές μετά φόρους & δικαιώματα

448.230

140.031

-69%

Σύνολο Ενεργητικού

198.421.684

207.986.829

5%

169.999.346

Σύνολο Υποχρεώσεων

129.896.121

139.005.530

7%

133.152.709

-4%

68.525.563

68.981.299

1%

36.846.637

-47%

EBITDA

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-35.474.538 -17176%
-32.587.679 -23372%
-18%

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2009
Κύκλος Εργασιών

31.12.2010

%Δ

31.12.2011

%Δ

136.002.813

118.990.208

-13%

128.704.649

8%

21.405.627

18.223.336

-15%

-19.775.681

-209%

3.614.540

1.760.043

-51%

-52.096.674

-3060%

156.596

706.323

351%

-37.396.688

-5395%

Σύνολο Ενεργητικού

355.928.983

350.416.762

-2%

273.667.038

-22%

Σύνολο Υποχρεώσεων

266.493.656

261.619.754

-2%

235.498.680

-10%

89.435.327

88.797.008

-1%

38.168.357

-57%

EBITDA
Κέρδη/ζημιές προ Φόρων
Κέρδη/ζημιές μετά φόρους & δικαιώματα

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
2009

2010

2011

15,74%

14,10%

-15,37%

Καθαρό Περιθώριο (ΕΑΤΑΜ) %

0,12%

-1,42%

-29,06%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

2,55%

-0,01%

-63,10%

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια

2,98

2,95

6,17

Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια

0,75

0,75

0,86

Γενική Ρευστότητα

1,84

2,10

1,58

Περιθώριο EBTIDA %

Επίσης παρουσιάζουμε τους οικονομικούς δείκτες εξέλιξης και οικονομικής ανάλυσης για τον Όμιλο και την Εταιρεία
για την χρήση 2011 και 2010 :
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΕΞΕΛ ΙΞΗΣ (%)
Κύκλου Εργασιών
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων ΕΒΙΤDA
Κέρδη προ Τόκων και Φόρων ΕΒΙΤ
Κερδών προ φόρων EBT
Κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας(ΕΑΤΜ)
Καθαρών Παγίων
Συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων
ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ (%)
Περιθώριο EBITDA
Περιθώριο EBIT
Περιθώριο κερδων προ φόρων EBT
Καθαρό περιθώριο κέρδους (μετά φόρων & δικαιωμάτων)
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (%)
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
Απόδοση Συν. Απασχολούμενων κεφαλαίων (ROA)
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα
Άμεση Ρευστότητα
ΚΕΦΑΛ ΑΙΑ ΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΔΑ ΝΕΙΑ ΚΗΣ ΕΠΙΒΑ ΡΥΝΣΗΣ (:1)
Δανειακής Επιβάρυνσης(Ξένα/Συνολικά κεφάλαια)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (Σύν Υποχρ/Σύν Ιδίων Κεφαλαίων)
Κεφαλαιακής Διάρθωσης(Ίδια/Ξένα κεφάλαια)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Δανεισμού/Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Δανεισμού/Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
2010
8,16%
-208,52%
-304,41%
-3059,97%
-5394,56%
-28,74%
-21,90%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011
2010
11,08%
-272,88%
-418,56%
-17175,67%
-23371,76%
-8,48%
-18,26%

-15,37%
-21,72%
-40,48%
-29,06%

15,31%
11,49%
1,48%
0,59%

-14,38%
-20,14%
-34,32%
-31,53%

9,24%
7,02%
0,22%
0,15%

-63,10%
-30,70%

1,97%
3,31%

-49,73%
-30,46%

0,08%
2,22%

1,58
0,56

2,10
0,65

0,92
0,31

1,73
0,50

0,86
6,17
0,16
0,14
0,75
4,70

0,75
2,95
0,34
0,25
0,24
2,11

0,78
3,61
0,28
0,22
0,50
2,21

0,67
2,02
0,50
0,33
0,43
1,24

Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα μεταξύ των δύο χρήσεων όσον αφορά τα κονδύλια
του Ενεργητικού και Παθητικού, γιατί στην τρέχουσα περίοδο δεν ενοποιείται η εταιρεία Selonda UK Ltd, μετά την
διακοπή της δραστηριότητάς της. Στην κατάσταση συνολικών εσόδων τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα αφού η εταιρεία
Selonda UK Ltd εμφανίζεται ως διακοπτόμενη δραστηριότητα και το αποτέλεσμα της χρήσης της αναφέρεται σε
ειδική γραμμή μετά τα κέρδη μετά φόρων. Τα συγκριτικά στοιχεία που θα αναφέρονται για το 2010
παρακάτω, δεν θα περιλαμβάνουν τα δεδομένα της εταιρείας Selonda UK Ltd.
Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών το 2011 σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα €128 εκ. έναντι € 119 εκ. Το 2011 (χωρίς να
περιλαμβάνεται η Selonda UK Ltd), σημειώθηκε αύξηση κατά 8,2% σε σχέση με το 2010, ενώ για την Εταιρεία
αυξήθηκε σε ποσοστό 11% και έφτασε τα 103 εκ. ευρώ έναντι 93 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση
στον Όμιλο οφείλεται στην αύξηση της τιμής πώλησης των προϊόντων μας κατά 20% που ήταν αποτέλεσμα της
αυξημένης τιμής πώλησης στις εξαγωγές μας, μετά την κρίση και μείωση το πωλήσεων στο εσωτερικό της χώρας
λόγω κρίσης, αλλά και της μικρότερης διαθέσιμης παραγωγής και του Ομίλου μας, αλλά και της ιχθυοκαλλιέργειας
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γενικότερα μετά τις μειώσεις των τοποθετήσεων γόνου και άρα της παραγωγής που έγιναν το 2008-2009 λόγω της
κρίσης.
Στην τρέχουσα χρήση το 87% των πωλήσεων νωπών ιχθύων διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού με ποσό 92 εκ
ευρώ έναντι συγκριτικά του ποσού των 88 εκ ευρώ για το 2010, έχοντας πάντα στον Όμιλό τον στόχο για μία
δυναμική εξωστρεφούς ανάπτυξης.
Από το σύνολο των πωλήσεων τα 92,7 εκ ευρώ ποσοστό 72% αφορούν πωλήσεις βιολογικών προϊόντων (ιχθύων και
γόνου) που παράγονται στις μονάδες του Ομίλου, τα 11 εκ. ευρώ ποσοστό 8,6% από πωλήσεις ιχθυοτροφών, τα
21,2 εκ. ευρώ ποσοστό 16,4% πωλήσεις ιχθύων από τρίτους παραγωγούς κύρια των συγγενών εταιρειών που δεν
ενοποιούνται (Κοινοπραξίες ,Fjord Marin Turkey) και το ποσό των 3,8 εκ. ευρώ ποσοστό 3% αφορά πωλήσεις
λοιπών αποθεμάτων και υπηρεσιών.
Κέρδη προ Τόκων - Φόρων και Αποσβέσεων
Τα ενοποιημένα κέρδη/ζημιές προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2011 διαμορφώθηκαν στα € -19,8 εκ
έναντι € 18,2 εκ το 2010, ενώ για την εταιρεία τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν στα -14,9 εκ. ευρώ έναντι 8,6 εκ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου Η βασική αιτία της μείωσης των
λειτουργικών κερδών, ήταν η σημαντική μείωση των αποθεμάτων στην λήξη της περιόδου. Η πολιτική της μείωσης
της παραγωγής που ξεκίνησε το 2008 και πιο έντονα το 2009 που σημαίνει παραγωγικότητα κύρια το 2011 (λόγω της
20-24μηνης περιόδου ανάπτυξης των ψαριών), η προσαρμογή της παραγωγής στις πωλήσεις με την πώληση ιχθύων
σε χαμηλότερα μέσα βάρη, οι κακές αναπτύξεις της βιομάζας των ιχθύων, και η χαμηλότερη τιμή αποτίμησης
οδήγησαν στην μείωση της αξίας των συνολικών αποθεμάτων κατά 40.7 εκ. ευρώ για τον Όμιλο και κατά 25,2 εκ.
ευρώ για την εταιρεία.
Κέρδη προ Φόρων
Τα ενοποιημένα κέρδη/ζημίες προ φόρων του ομίλου μειώθηκαν σημαντικά το 2011 και διαμορφώθηκαν στα € -52,1
εκ. έναντι € 1,8 εκ. το 2010. Οι βασικές μεταβολές προέρχονται α) κυρίως από την μειωμένη αξία αποτίμησης των
αποθεμάτων β) από την μη λειτουργική και μη επαναλαμβανόμενη ζημιά από την διακοπή εκμετάλλευσης της
εταιρείας στην Αγγλία, Selonda UK Ltd όπου συμμετείχαμε με το 50% και λόγω προβλημάτων διαχείρισης , γ) από τις
μη λειτουργικές και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές όπως η απομείωση της αξίας συμμετοχής θυγατρικών και
συγγενών εταιρειών, την απομείωση της εκτίμησης των ακινήτων, την απομείωση υπεραξίας άλλων συμμετοχών και
της αύξησης των επισφαλειών απαιτήσεων πελατών-χρεωστών λόγω κακής οικονομικής κατάστασης τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Μεσόγειο που είναι και οι βασικές αγορές πώλησης των προϊόντων μας.
Αναφορικά με την συμμετοχή στην θυγατρική εταιρεία Selonda UK, από την διακοπή εκμετάλλευσης προέκυψαν
ζημιές ποσού-8,5 εκ. ευρώ για την εταιρεία και 6,4 εκ ευρώ για το Όμιλο. Για την χρήση του 2011 ο Όμιλος είχε
ζημιές μη λειτουργικές και μη επαναλαμβανόμενες, όπως την απομείωση των επενδυτικών ακινήτων ποσού € 2,9
εκ., την απομείωση υπεραξίας ποσού € 2,1 εκ, την απομείωση των επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση ποσού €
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0,85 εκ. και στην των επισφαλειών απαιτήσεων πελατών-χρεωστών κατά 1,9 εκ ευρώ για τον Όμιλο και 1 εκ ευρώ
για την εταιρεία.
Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας
Τα καθαρά κέρδη/ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου
διαμορφώθηκαν σε ζημιές € -37,4 εκ. έναντι κερδών € 0,7 εκ. το 2010. Οι ζημιές στην τρέχουσα χρήση για τον
όμιλο, οφείλονται στους παρακάτω παράγοντες:
Στην μειωμένη αξία των αποθεμάτων ποσού 40.7 εκ ευρώ εξαιτίας: α)της μείωσης του συνολικού μέσου βάρους των
αποθεμάτων με αποτέλεσμα η χρησιμοποιούμενη εύλογη αξία για την αποτίμηση, να αποδίδει μειωμένα συνολικά
βιολογικά αποθέματα, β)της μείωσης της παραγωγής εξαιτίας των μικρότερων τοποθετήσεων γόνου κατά 23% το
2009 σε σχέση με το 2008, γ)της κακής βιολογικής ανάπτυξης των αποθεμάτων που συντέλεσαν οι έκτακτες χαμηλές
θερμοκρασιακές συνθήκες νερού του 2011, συνεπικουρούμενες από τα ιδιάζοντα ακραία καιρικά φαινόμενα, και την
αναστολή ανάπτυξης λόγω προσβολής από παράσιτα και είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση του μέσου βάρους των
αποθεμάτων αλλά και του αριθμού των ψαριών, γ) του επαναπροσδιορισμού των μεθόδων εκτίμησης, μετά από πιο
εξειδικευμένες και εντατικές μεθόδους απογραφής που εφαρμόστηκαν κατά τη χρήση του 2011 και των αρχών του
2012 και του υπολογισμού των αποκλίσεων στην τρέχουσα περίοδο, μεταξύ των πραγματικά αλιευμένων ποσοτήτων
σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσότητες που αναμένονταν να αλιευθούν βάσει προηγούμενης εκτίμησης υπολογισμού
βιομάζας.
Στην πώληση της εταιρείας στην Αγγλία Selonda UK Ltd, χωρίς τίμημα για τους μετόχους, λόγω ιδιαίτερων
προβλημάτων διαχείρισης με αποτέλεσμα την ζημιά κατά -3,6 εκ ευρώ από την αξία συμμετοχής και κατά -3,2 εκ
ευρώ από την διαγραφή απαιτήσεων προς την Εταιρεία και την ζημιά ποσού -0,4 εκ. ευρώ από την πώληση μετοχών
της θυγατρικής Interfish AE.
Σε απομείωση συμμετοχών θυγατρικών και συγγενών εταιρειών -1,5 εκ. ευρώ και επιπλέον πρόβλεψη επισφαλών
απαιτήσεων ποσό -1,9 εκ. ευρώ
Σε απομείωση της υπεραξίας της θυγατρικής Interfish AE με ποσό των -2,1 εκ ευρώ και ζημιά αποτίμηση επένδυσης
διαθέσιμης προς πώληση με ποσό 0,9 εκ ευρώ.
Σε απομείωση των ακινήτων του Ομίλου με ποσό 2,9 εκ ευρώ με βάση την εκτίμηση που είχαμε από ορκωτό
εκτιμητή.
Δάνεια και Ταμειακά Διαθέσιμα
Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου ανέρχεται στα € 93,9 εκ ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται σε € 91,4 εκ, ενώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται στα €
34,8 εκ ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στα € 50,4 εκ. Τα δάνεια στην
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τρέχουσα χρήση μειώθηκαν με τις αποπληρωμές δόσεων των κοινοπρακτικών δανείων καθώς και βραχυπρόθεσμων
δανείων. Η κρίσιμη χρηματοοικονομική κατάσταση των τραπεζών εξαιτίας της κρίσης στην Ελληνική οικονομία,
προκαλεί έντονα προβλήματα ρευστότητας σε όλες τις επιχειρήσεις και κύρια στις ιχθυκαλλιέργειες, όπου η
διαδικασία της διατήρησης αποθεμάτων για περιόδους από 22-28 μήνες, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για κεφάλαια
κίνησης. Ο Όμιλος από τα τέλη του 2011 είναι σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την οριστικοποίηση ενός
συνολικού προγράμματος αναδιοργάνωσης των δανείων του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της
αύξησης των εξαγωγών και της διατήρησης της δυναμικότητας των αποθεμάτων του μέσα στην δύσκολη
χρηματοοικονομική συγκυρία.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονται σε € 6 εκ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε € 3,7
εκ. τα οποία προσαρμόζονται με τις μηνιαίες ανάγκες των ταμειακών ροών του Ομίλου και της εταιρείας.
Υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου κατά τη χρήση 2011 (πλην δανειακών) μειώθηκαν

κατά € 15 εκατ.

συγκρινόμενα με την προηγούμενη χρήση 2010, δηλαδή από € 64 εκατ. το 2010 μειώθηκαν σε € 49 εκατ. το 2011. Η
μείωση οφείλεται και στην διαγραφή των οικονομικών στοιχείων της διακοπτόμενης Selonda UK με ποσό περίπου 9
εκ ευρώ και στην σημαντική μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας κατά 8 εκ ευρώ.
Ίδια Κεφάλαια
Το Μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου την 31/12/2011 ανέρχεται σε € 29,281 εκατ. διαιρούμενο σε 29.281.594 κοινές
ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη.
Τα συνολικά ιδία κεφάλαια του ομίλου μειώθηκαν κατά 50,6 εκ ευρώ που οφείλεται στα αρνητικά αποτελέσματα της
χρήσης.
Μερισματική Πολιτική
Σχετικά με την διανομή μερίσματος η Διοίκηση της Εταιρείας

προτείνει για τα αποτελέσματα του

2011 τη μη

διανομή μερίσματος.
Παράγοντες Δημιουργίας Αξίας
Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των τριών βασικών επιχειρηματικών τομέων είναι ο
κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας (παραγωγού-πώληση γόνου και ιχθύων), ο κλάδος της παραγωγής ιχθυοτροφών , και ο
κλάδος της εμπορίας ιχθύων και λοιπών αποθεμάτων και υπηρεσιών.
Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις είναι ο τομέας της ιχθυοκαλλιέργειας, του οποίου ο
κύκλος εργασιών αποτέλεσε για το 2010 το 72% του κύκλου εργασιών του Ομίλου ενώ στην παρούσα χρήση είχε
ζημιές 31 εκ ευρώ επί του συνόλου των λειτουργικών ζημιών.
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Ο τομέας της παραγωγής ιχθυοτροφών, αφορά κύρια την θυγατρική του ομίλου Περσεύς ΑΕΒΕ, για το 2010
συμμετείχε κατά 8,6% στις συνολικές πωλήσεις και κατά 32,1% ενώ στην παρούσα χρήση είχε κέρδη 3,2 εκ ευρώ
επί του συνόλου των λειτουργικών ζημιών.
Τέλος ο κλάδος της εμπορίας ιχθύων και των λοιπών πωλήσεων συμμετείχε κατά 19,4% στις συνολικές πωλήσεις του
Ομίλου ενώ στην παρούσα χρήση είχε ζημιές 3,6 εκ ευρώ επί του συνόλου των λειτουργικών ζημιών. Η πώληση των
ιχθύων/εμπορευμάτων αφορά κυρίως προϊόντα των συγγενών εταιρειών Fjord Marin Turkey και Κοινοπραξιας
Καλύμνου και Κοινοπραξίας Νοτίου Ευβοίας.
Παραθέτουμε κατωτέρω τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα έως τα λειτουργικά κέρδη της χρήσης του 2011 σε
ενοποιημένη βάση και κατά κλάδο δραστηριότητας:
Πρωτεύων τύπος παρουσίασης
Αποτελέσματα τομέα την 31/12/2011

Ιχθυοκαλλιέργεια

Πωλήσεις
Πωλήσεις σε άλλους τομείς
Καθαρές πωλήσεις

Εμπορία

Ιχθυοτροφές

97.596.944 77.368.536
-4.896.043 -53.040.371
92.700.901 24.328.165

Κέρδη εκμέταλλευσης
Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των
βιολογικών στοιχείων
Κόστος υλικών/αποθεμάτων
Παροχές στο προσωπικό
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων και απομείωση μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα

-41.446.632

Λοιπές
Συνεχιζόμενες
Διακοπήσες
Υπηρεσίες Δραστηριότητες Δραστηριότητες

40.678.332 4.187.905
-29.652.876 -3.537.779
11.025.456
650.126

Σύνολο

219.831.717
-91.127.069
128.704.648

2.398.323
0
2.398.323

222.230.040
-91.127.069
131.102.971

0

0

0

-41.446.632

-2.174.398

-43.621.030

-45.189.337 -16.203.386
-11.969.057 -2.579.253

-4.829.355
-715.921

17.781
-217.136

-66.204.297
-15.481.367

-1.231.650
-585.566

-67.435.947
-16.066.933

-187.231

-762.122

-337.571

-4.341.494

-283.029

-4.624.523

-22.021.157 -2.152.403
-30.979.852 3.205.892

-1.499.906
3.218.152

325.435
438.635

-25.348.031
-24.117.173

-1.520.687
-3.397.007

-26.868.718
-27.514.180

-3.054.570

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Σημαντικά Γεγονότα κατά την διάρκεια της Χρήσης 2011
Ο Όμιλος Σελόντα στην χρήση του 2011, διανύοντας την χρηματοοικονομική κρίση προέβη, σε ενέργειες μείωσης
του κόστους, στην κατάργηση προβληματικών δραστηριοτήτων, την επανεκτίμηση περιουσιακών του στοιχείων και
επενδύσεων, αλλά παράλληλα διατηρεί την δεσπόζουσα θέση στην αγορά της ιχθυοκαλλιέργειας. Σημαντικά
γεγονότα της χρήσης του 2011 ήταν:
1). Η έγκριση των όρων της συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες) από την ανώνυμη εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (απορροφώσα), με βάση τα οικονομικά στοιχεία
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(ισολογισμός μετασχηματισμού) της 30-06-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 68 παρ. 2 , 69-77α του ΚΝ
2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 , με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.
2). Η σημαντική μείωση ποσού 40,6 εκ και 25,2 εκ ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία, της αποτίμησης των
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το ΔΛΠ 41 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, συνέπεια της
μείωσης της παραχθείσας βιομάζας, των χαμηλότερων τιμών αποτίμησης, της απώλειας βιομάζας από έκτακτα
γεγονότα, του επαναπροσδιορισμού των μεθόδων εκτίμησης και του υπολογισμού των αποκλίσεων μεταξύ των
πραγματικά αλιευμένων ποσοτήτων σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσότητες που αναμένονταν να αλιευθούν βάσει
προηγούμενης εκτίμησης υπολογισμού βιομάζας. Η ανάλυση των βιολογικών αποθεμάτων γίνεται στην σημείωση
8.15 των οικονομικών καταστάσεων.
3). Οι εξελίξεις στην επένδυση της Εταιρείας στην αγγλική εταιρεία Selonda UK, όπου μετά το διοικητικό και
διαχειριστικό αδιέξοδο που είχε δημιουργήσει η στάση της Σαουδαραβικής εταιρείας Jazan, η οποία κατείχε το 50%
της Selonda UK, η «Selonda UK» ενεργοποίησε την διαδικασία που προβλέπεται από την αγγλική νομοθεσία για την
ανάληψη της διαχείρισης της Selonda UK από ειδικό εκκαθαριστή με σκοπό την αναζήτηση νέου στρατηγικού
επενδυτή. Η διαδικασία ήταν η πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Selonda UK από τον εκκαθαριστή στην
εταιρεία Anglesey Aquaculture Ltd, έναντι μηδενικού τιμήματος για τους μετόχους, αλλά καταβάλλοντας με την
καταβολή ποσού 1.200.000 GBP για την κάλυψη υποχρεώσεων της Selonda UK προς τράπεζες και λοιπούς τρίτους
προμηθευτές. Συνέπεια της διαδικασίας αυτής ήταν στην παρούσα χρήση να προκύψουν ζημιές ποσού 8,8 εκ ευρώ
στην Εταιρεία και ποσού 6,8 εκ ευρώ στον Όμιλο συμπεριλαμβανομένων

και των αποτελεσμάτων από τις

διακοπτόμενες δραστηριότητες της χρήσης του 2011 για την αγγλική εταιρεία.
4). Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αναδιοργάνωσης των δανείων του Ομίλου, μετά τα προβλήματα που άφησε η
μεγάλη κρίση της ιχθυοκαλλιέργειας και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Ο όμιλος εξετάζοντας τα νέα
οικονομικά δεδομένα, κάνοντας συνεχώς ενέργειες μείωσης του λειτουργικού κόστους, έχει υποβάλλει στις τράπεζες
συνολικό σχέδιο αναδιοργάνωσης των δανείων με παράταση αποπληρωμής δανείων, αλλαγή των όρων συμβάσεων
δανείων καθώς και την υπογραφή νέων δανειακών συμβάσεων. Ανάλυση των δανειακών υποχρεώσεων γίνεται στην
σημείωση 8.22 των οικονομικών καταστάσεων.
Επενδύσεις
Ο Όμιλος Σελόντα προέβη κατά την χρήση 2011 σε απαραίτητες νέες επενδύσεις ύψους 1,263 εκατ Ευρώ, για την
βελτίωση της παραγωγικότητας και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της παραγωγής Για την εταιρεία αντίστοιχα
οι νέες επενδύσεις για την χρήση του 2011 ανήλθαν στο ποσό 785 χιλ ευρώ. Ο εξοπλισμός βασικά αφορά
εξοπλισμούς των μονάδων εκτροφής-πάχυνσης ιχθύων (ιχθυοκλωβούς, δίχτυα, μηχανήματα)

Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ανάπτυξη – Προοπτική
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

15

Ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας ήταν και παραμένει ο δυναμικότερος κλάδος πρωτογενούς παραγωγής
στην Ελλάδα, πρώτος σε εξαγωγές και με κυρίαρχο ρόλο στην Ευρώπη. Ο όμιλος με την εφαρμογή και νέων
μεθόδων στην παρακολούθηση και διαχείριση της παραγωγής, σε συνδυασμό με ενέργειες μείωσης του κόστους, την
καλύτερη προσαρμογή της παραγωγής με τις απαιτήσεις του εμπορικού δικτύου με στόχο την αύξηση των πωλήσεων
και την διείσδυση σε νέες αγορές , θα επιδιώξει την αύξηση των οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων του
Ομίλου.
Οι καλές τιμές πώλησης στο 2011 συνεχίζονται και το 2012 και πιστεύουμε ότι ο κλάδος θα συνεχίσει την θετική
πορεία των πωλήσεών του στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα δημιουργεί την αναγκαία για την Ελληνική οικονομία
εξωστρεφή ανάπτυξη σε τομέα πρωτογενούς παραγωγής.
Όμιλος – Στρατηγική
Ο Όμιλος θα συνεχίσει να είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς των μεσογειακών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
και να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη και ανάπτυξη του κλάδου στην Ευρώπη. Με την ολοκλήρωση
συγχωνεύσεων και με την απορρόφηση θυγατρικών του θα έχει οικονομίες κλίμακας με καλύτερη οργάνωση του
παραγωγικού μοντέλου, ενώ παράλληλα εξετάζει τις προοπτικές για μεγαλύτερη συγκέντρωση στο κλάδο, που
αποτελεί τη μόνη θετική εξέλιξη που θα διασφάλιζε την ανάπτυξη και την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η εταιρεία
διερευνούσε και διερευνά τις δυνατότητες συγκέντρωσης πάντα μέσα στα πλαίσια της υγιούς και ωφέλιμης
συνεργασίας, για τον εξωστρεφή αυτό κλάδο, και την ανάπτυξη της επιχειρησιακής προοπτικής της.

Δ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων
των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς πιστωτικών κινδύνων
και κινδύνων ρευστότητας. Η Διοίκηση του Ομίλου με τα τμήματα διαχείρισης των ανωτέρω κινδύνων, στοχεύει στον
περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να
προκύψει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του
κόστους και των πωλήσεων. Ο όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν
σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο ΟΜΙΛΟΣ αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
σύναψη δανείων, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές ή σε προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης, τραπεζικούς λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, επενδύσεις σε χρεόγραφα, μερίσματα
πληρωτέα, υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς επίσης και swap
επιτοκίων των μακροπρόθεσμων δανείων.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της
ανάπτυξης του Ομίλου. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών
διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.
Η κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, η κρίση ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα
όσο και στην οικονομία γενικότερα δημιούργησαν προβλήματα ρευστότητας στον Όμιλο, αν και το προϊόν είναι
εξαγώγιμο κατά 88%. Οι βασικότεροι λόγοι οι οποίοι επέτειναν τα προβλήματα ρευστότητας ήταν οι ακόλουθοι:
1. Η καθυστέρηση καταβολής επιστροφών ΦΠΑ από το Δημόσιο ύψους περίπου 5 εκ. ευρώ για κάθε χρήση,
2. η αναστάτωση που δημιουργήθηκε με τις απεργίες σε τελωνεία και μεταφορές με συνέπεια της ακύρωσης
πωλήσεων/εισπράξεων ποσού άνω των 5 εκ. ευρώ
3. η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, λόγω της γενικότερης χρηματοπιστωτικής κρίσης, από
πελάτες στην Ελλάδα, αλλά και την Μεσόγειο (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) και
4. η άρνηση των τραπεζών σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης των κεφαλαίων κίνησης για τις εταιρείες του
Ομίλου.
Ο Όμιλος έχοντας πάντα ως στόχο της μέγιστη δυνατή ρευστότητα έχει υποβάλλει από τον Σεπτέμβριο του 2011
αίτημα αναδιοργάνωσης των δανειακών υποχρεώσεων της, όσον αφορά τα Κοινοπρακτικά δάνεια της Σελόντα ΑΕ
ποσού 40 εκ. και 9 εκ ευρώ

και Interfish AE ποσού 25 και 6 εκ ευρώ καθώς και βραχυπρόθεσμων γραμμών

χρηματοδότησης.
Παρά την δύσκολη συγκυρία ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της
συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,
καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Παράλληλα, ο
Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό
σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ των κεφαλαίων που απαιτούνται.
Η ανάλυση των υποχρεώσεων για τον Όμιλο για την χρήση του 2011 παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
Δάνεια μακροπρόθεσμα
Δάνεια βραχυπρόθεσμα
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Όμιλος
6 μήνες - 1 έτος
0
0
24.494.450
66.914.484
13.619.048
11.604.546
3.346.533
1.115.511
41.460.031
79.634.541

6 μήνες

1 έτος - 5 έτη
42.216.858

άνω από 5 έτη
51.688.610

1.484.267
43.701.125

51.688.610

Σύνολο
93.905.468
91.408.934
26.707.862
4.462.043
216.484.307

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αφορούν αλληλόχρεους λογαριασμούς χρηματοδότησης που ανανεώνονται ετήσια ως
κεφάλαια κίνησης.
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Η εταιρία κατά την 31/12/2011 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ποσού 5,54 χιλ. €, καθώς οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της εταιρίας υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. Στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρίας περιλαμβάνονται δανειακές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου ποσού 9 εκ. € και
15 εκ. € για την εταιρία και τον όμιλο αντίστοιχα, τα οποία η εταιρεία εκτιμά ότι θα είναι στην συμφωνία του
ευρύτερου τραπεζικού διακανονισμού βελτιώνοντας την ρευστότητα του Ομίλου.
Η Διοίκηση του Ομίλου κατά τη ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων βρισκόταν σε
προχωρημένη διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης με τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία
αναφορικά με την αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου δανεισμού.
Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων και η διαμόρφωση
χρηματοοικονομικών δεικτών που να μπορούν να τηρηθούν στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Η
Διοίκηση του Ομίλου έχει την πεποίθηση ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί με επιτυχία εντός των επόμενων 6
μηνών (τέλη εννιαμήνου).
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος στα πλαίσια των δράσεων ενίσχυσης της ρευστότητάς του, πέραν του προγράμματος
εξοικονόμησης κόστους, της διεύρυνσης της εξαγωγικής του βάσης

και της είσπραξης ΦΠΑ, αναμένει και την

επίτευξη σημαντικών συνεργειών μέσω της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου, για την οποία
εκκρεμεί η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.
Δανεισμός - Κίνδυνος επιτοκίου δανείων
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί δανεισμό στη κεφαλαιακή του διάρθρωση για την κάλυψη μέρους των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του. Τα εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων διασφαλίζουν στην Εταιρεία την
διαχείριση του τραπεζικού χρέους και μια επάρκεια κεφαλαίων κίνησης. Οι όροι συνεργασίας των δανείων και
τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών στην τρέχουσα χρήση, αυξήθηκε εξαιτίας τις οικονομικής κρίσης
στην Ελλάδα που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του κόστους χρήματος για την πραγματική οικονομία. Ο
Όμιλος έχει πάρει παράταση αποπληρωμής των κοινοπρακτικών δανείων 15 εκ ευρώ που έληξαν 16.03.2012, καθώς
και έγκριση πληρωμής με διακανονισμό δόσης κοινοπρακτικών δανείων ύψους 2,031 εκ ευρώ που έληξε 21.12.2011,
ενόψει και της οριστικοποίησης της γενικότερης αναδιοργάνωσης των δανείων του που είναι σε εξέλιξη.
Ο κίνδυνος επιτοκίου που εκτίθεται ο Όμιλος Σελόντα είναι το κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor μηνός ,τριμήνου ή
εξαμήνου) του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει
την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η
Δεκεμβρίου 2011, ο όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό
δανεισμό του, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου Euribor. Προκειμένου ωστόσο, να αντισταθμίσει
τον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, ο Όμιλος έκανε μερικώς χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
«interest swaps». Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού
και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά ποσοστά.
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε
μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1% (2011-2012: +1% ή -1%).
31.12.2011
€
1.853.144
1.445.452

Αποτέλεσμα χρήσης (+/-)
Ίδια κεφάλαια (+/-)

31.12.2010
€
1.977.675
1.542.586

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος συμμετέχει σε εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουαλία και την Τουρκία. Οι βασικές συναλλαγές
αγορών α’ υλών και πωλήσεων της Τουρκίας, που θεωρούνται ως πιο επικίνδυνες συναλλαγές, γίνονται σε ευρώ και
επομένως δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος από τις διαφορές ισοτιμιών. Ο όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συναλλαγές κατά βάση σε ευρώ, με συνέπεια ο συναλλαγματικός κίνδυνος των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων από την δραστηριότητά του να είναι ασήμαντος. Εκτός νομίσματος ευρώ έχει
απαιτήσεις από πωλήσεις στην Αμερική και την Αγγλία, για τις οποίες μέσω προγραμμάτων νομισματικής προστασίας
(forward) αντισταθμίζει τον όποιο μικρό κίνδυνο.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, μετατρεπόμενες σε
Ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος αναλύονται ως εξής:
31/12/2011
GBP

CHF

387.193

31/12/2010

JPY

USD

Λοιπά

GBP

CHF

JPY

USD

Λοιπά

Ονομαστ ικά ποσά
Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία

750.589

Χρημ/κές υποχρεώσεις

(41.302)

Βραχυχρόνια έκθεση

709.287

387.193

22.389

1.906.192

5

140.417

(23.486) (19.007)

27

(56.723)

(25.856)

(15.881)

1.849.469

44.884 (25.851)

124.536

(23.459)

3.381

-

-

44.884

-

-

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης και των Ιδίων Κεφαλαίων σε
σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, και τη συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ
έναντι των Ξένων Νομισμάτων.
Υποθέτουμε ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιείται μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ /
Ξένου Νομίσματος της τάξεως του +/-10%. Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα χρηματοοικονομικά εργαλεία σε
ξένο νόμισμα που κατέχει ο Όμιλος για κάθε περίοδο αναφοράς. Σε περίπτωση όπου το Ευρώ ανατιμηθεί ή
υποτιμηθεί κατά τα ανωτέρω ποσοστά, τότε η επίπτωση στο αποτέλεσμα της χρήσης και στα Ίδια Κεφάλαια έχει ως
ακολούθως:
Μεταβλητή
10%

Μεταβλητή

-10%

10%

-10%

Μεταβλητή
10%

-10%

Μεταβλητή
10%

Μεταβλητή

-10%

10%

-10%

Μεταβλητή
10%

31/12/2011

Ποσά σε € '000
Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)
Καθαρή Θέση

GBP

CHF

Μεταβλητή

-10%

10%

-10%

Μεταβλητή
10%

-10%

31/12/2010
JPY

USD

GBP

CHF

JPY

USD

(68.095)

83.227

(35.199)

43.021

2.133 (2.607)

(307)

376

(171.002)

209.002

(4.080)

4.987

2.350

(2.872)

(11.321)

13.837

(221.340)

222.214

(28.159)

34.417

1.706 (2.085)

(246)

301

(2.360.734)

1.626.795

(3.264)

3.990

1.880

(2.298)

(9.057)

11.070
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Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα, με αυτήν μέρη. Ο
πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά
εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό
κίνδυνο από πελάτες.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Δεδομένης της
μεγάλης διεύρυνσης του πελατολογίου, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις
εμπορικές του απαιτήσεις μιας και αυτός διαχωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό πελατών. Ο Όμιλος παρακολουθεί μέσω
της διεύθυνσης credit control τις εμπορικές του απαιτήσεις και διασφαλίζει την είσπραξη τους, μέσω συμβολαίων
ασφάλισης πιστώσεων, αλλά και παρακράτησης της κυριότητας των πωλούμενων προϊόντων(γόνου). Δεν υπάρχουν
σημαντικοί κίνδυνοι για μη είσπραξη απαιτήσεων δεδομένου ότι η εταιρεία και ο Όμιλος έχουν εφαρμόσει διαδικασίες
αξιολόγησης με κριτήρια που ελαχιστοποιούν το κίνδυνο. H έκθεση του ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο
περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως
εξής:
Κατηγ ορίες Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

31.12.2011
5.987.955
56.192.605
62.180.560

31.12.2010
9.985.985
59.624.159
69.610.144

Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια
χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος θέτει
όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Κίνδυνος τιμής πρώτων υλών
Η βασική πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία είναι οι ιχθυοτροφές οι πρώτες ύλες των οποίων είναι κύρια
ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια και δημητριακά. Οι τιμές των πρώτων υλών οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς
αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο
διακύμανσης των σχετικών τιμών. Με την εξαγορά της Περσεύς ΑΕΒΕ, εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών, ο
όμιλος έχει άμεση πλέον γνώση της αγοράς και με την ειδική ομάδα συνεργατών, μέσω συμβολαίων προμήθειας
πρώτων υλών ή και spot αγορές, προσπαθεί για τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια στο κόστος παραγωγής του τελικού
προϊόντος, του ψαριού. Οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει λόγω διεθνών συγκυριών ενδέχεται να έχει επιρροή στις
τιμές των α’ υλών και ως συνέπεια επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου.
Κίνδυνος Αγοράς – Εξάρτηση από Προμηθευτές
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Κλάδος Ιχθυοκαλλιέργειας
Ο Όμιλος Σελόντα δεν είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους Αγοράς, ούτε έχει κάποια εξάρτηση από τους Προμηθευτές
του, τόσο στην προμήθεια της βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή των προϊόντων της, όσο και στην προμήθεια
των λοιπών βοηθητικών υλών ή εξοπλισμού για την ιχθυοκαλλιέργεια. Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του κλάδου της
ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, έχει δημιουργηθεί στην χώρα μας η μεγαλύτερη και καλύτερη αγορά προμηθευτών
ιχθυοκαλλιέργειας, σημαντική συνέργια για τις εταιρείες του κλάδου της Ελλάδας.
Κλάδος Ιχθυοτροφών
Ο Όμιλος Σελόντα δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοτροφών μέσω της θυγατρικής της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕΒΕ. Οι
βασικοί προμηθευτές πρώτων υλών για την παραγωγή ιχθυοτροφών είναι ξένοι οίκοι, κύρια από την Νότια Αμερική
και την Βόρεια Ευρώπη, με μεγάλη

ποικιλία σε ποιότητα και τιμές. Λόγω όμως του ότι τα ιχθυάλευρα και τα

ιχθυέλαια είναι ύλες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων(commodities market) οι όποιες
διαφοροποιήσεις τιμών και ποσοτήτων από τους προμηθευτές προέρχονται μέσα από αυτή την διεθνή
διαπραγμάτευση αυτών των αγαθών.

Ε. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
ι) Δομή του Ομίλου
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του ομίλου και η
μέθοδος ενοποίησης τους, έχουν ως εξής:
Ποσοστά Συμμετοχής
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ

Άμεσα

Έμμεσα

Σύνολο

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μητρική

Ολική Ενοποίηση

36,34%

36,34%

Ολική Ενοποίηση

Ζευγολατιό, Κορινθίας

41,34%

41,34%

Ολική Ενοποίηση

AQUAVEST A.E.

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

100,00%

100,00%

Ολική Ενοποίηση

AQUANET A.E.
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε.

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα
Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

89,32%

90,42%
69,30%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

FISH FILLET AE

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

90,59%

90,59%

Ολική Ενοποίηση

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

100,00%

100,00%

Ολική Ενοποίηση

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

90,94%

90,94%

Ολική Ενοποίηση

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΑΕ
ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα
Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

100,00%
89,59%

100,00%
89,59%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

100,00%

100,00%

Ολική Ενοποίηση

SELONDA INTERNATIONAL LTD

Channel Islands, UK

100,00%

100,00%

Ολική Ενοποίηση

BLUEWATER FLATFISH LTD

North Linconshire, WALES

72,40%

82,69%

Ολική Ενοποίηση

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD
FJORD MARIN DENIZ

North Linconshire, WALES
Bodrum – Turkey

82,32%
35,01%

82,32%
35,01%

Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

95,00%

95,00%

Καθαρή Θέση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

90,33%

Καθαρή Θέση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

30,00%

30,00%

Καθαρή Θέση

EUROFISH GB Ltd
ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ

Hull , Wales
Πυλαρινού 11, Κόρινθος

30,00%
35,00%

30,00%
35,00%

Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση

BLUEFIN TUNA HELLAS A.E.

Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη

25,00%

25,00%

Καθαρή Θέση

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ

1,10%
69,30%

10,29%

90,33%
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ιι) Σημαντικές Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων
Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσης
2011, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή
ασυνήθους φύσης και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον.
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της
Εταιρίας, με τις θυγατρικές της, και τις συνδεδεμένες εταιρείες καθώς και των μελών της διοίκησης, κατά την
διαχειριστική χρήση 2011 και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31-12-2011.
ΣΥΝΑ ΛΛΑ ΓΕΣ ΤΗΣ Μ ΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜ ΙΛ ΟΥ 2011
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΚΡΟΕΣ
ΕΙΣΡΟΕΣ
Α ΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΕΛΟΝΤΑ AE
0
0
0
0
INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛ ΙΕΡΓ ΕΙΕΣ ΑΕ
34.556.458
18.672.825
0
3.724.738
ΦΑΡΑ ΔΟΝΗΣΙΑ AE
553.964
2.581.063
2.841.737
0
ΕΧΙΝΑ ΔΕΣ ΙΧΘΥΚΑΛ ΛΙΈ ΡΓΕΙΕΣ Α Ε
733.571
758.959
3.484.218
2.210.882
FISH FILLET ΑΕ
72.368
3.409.952
0
356.998
ΠΕΡΣΕΑΣ A BEE
12.630
22.800.040
3.007
18.676.969
ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛ ΙΈΡΓΕΙΕΣ ΑΕ
1.200
68.774
613.665
522.572
AQUA VEST AE
0
0
1.476
0
AKOYA NET AE
600
0
738
0
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑ ΥΡΟΣ ΑΕ
600
0
2.904
0
ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ
600
0
738
0
ΚΑ ΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
600
0
0
170.834
SELONDA INTERNA TIONAL LTD
0
0
0
55.238
BLUEWATER FLATH FISH LTD-BFF
1.367
0
1.771.956
0
INTERNATIONA L A QUA TEC H LTD
0
0
772.192
25.228
35.933.958
0

48.291.612
0

9.492.631
0

25.743.460
0

ΣΥΝΑΛ ΛΑ ΓΕΣ ΤΟΥ ΟΜ ΙΛΟΥ ΣΕΛΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔ ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑ ΙΡΕΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΚΡΟΕΣ
ΕΙΣΡΟΕΣ
Α ΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
BLUE FIN TUNA HELLAS AE
0
0
28.203
0
ΑΣΤΡΑ ΙΑ Α ΕΒΕ
0
0
16.712
16.712
ΥΔΑΤ. ΡΟΔΟΥ AE
23.682
0
26.673
0
ΜΑΡΚΕΛΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ
141.514
98.140
78.826
28.928
EUROFISH GB
2.795.729
0
414.122
0
ΑΚΟΥΑ ΝΕΤ ΑΕ- ΚΑΙΚΙ ΕΠΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛ ΥΜΝΟΥ
418.414
2.093.977
530.966
485.278
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ-ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
177.045
98.508
200.061
109.606
ΚΟΙΝΟΠΡΑ ΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑ Σ
479.385
2.128.755
541.704
1.140.500
ΑΕΛΛΗ ΑΤΕΕ
600
226.668
5.844
0
ΤΕΝΩΝ ΑΤΕ
0
81.214
4.781
0
FJORD MA RIN TURKEY
109.925
675.620
1.766.725
0
ΜΕΛΗ ΔΣ
0
890.850
5.169
21.218
4.146.293

6.293.731

3.619.785

1.802.242

Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και προς θυγατρικές, τα συνδεδεμένα μέρη και τα μέλη της
διοίκησης όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 1/1 –
31/12/2011 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών στις 31/12/2011
έχουν ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
Εισροές
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Εκροές
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Απαιτήσεις
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

Υποχρεώσεις
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη (Μικτές αποδοχές+Λοιπές Αμοιβές)
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

0
0
3.844.850
0
4.612.497
600
8.457.947
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
0
0
773.760
0
8.006.616
307.881
9.088.258
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
0
0
2.887.261
5.169
6.639.046
1.476
9.532.951

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
0
0
93.001
21.218
3.006.677
1.193
3.122.090

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
0
0
0
1.577.914
0
1.577.914

31/12/2010
0
0
2.974.398
0
4.186.588
1.200
7.162.185
31/12/2010
0
0
1.477.887
0
5.976.426
289.382
7.743.695
31/12/2010
0
0
15.000
0
5.523.829
0
5.538.829

31/12/2010
0
0
16.712
0
787.434
1.193
805.339

31/12/2010
0
0
0
1.700.936
0
0
1.700.936

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011

31/12/2010

0
35.933.958,01
3.070.850
0
1.074.843
600
40.080.251
ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011

0
29.618.239
2.943.098
0
594.060
1.200
33.156.596
31/12/2010

0
48.291.612
773.760
0
4.321.240
307.881
53.694.493
ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011

0
50.940.743
614.952
0
2.961.156
289.382
54.806.232
31/12/2010

0
9.492.631
2.331.261
5.169
1.272.731
10.625
13.112.416

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011

0
12.395.113
3.950.800
0
769.492
4.332
17.119.737

31/12/2010

0
25.743.460
45.640
21.218
1.735.384
0
27.545.701

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011

0
26.266.193
16.712
0
749.462
0
27.032.367

31/12/2010

0
0
0
890.850
0
890.850

0
0
0
925.947
0
0
925.947

Οι συναλλαγές προς τις θυγατρικές εταιρείες αφορούν πωλήσεις γόνου, ιχθύων και ιχθυοτροφών, ενώ προς τις
συνδεδεμένες αφορούν πωλήσεις γόνου ιχθύων και ενοίκια κτιριακών εγκαταστάσεων.
Τέλος οι συναλλαγές (αμοιβές) των διευθυντικών στελεχών και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών
του Ομίλου ήταν για την διαχειριστική χρήση 2011 1.577.915 € έναντι 1.700.936 € της προηγούμενης χρήσης.
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Περίοδος 01.01-31.12.2011
Αμοιβές & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ.
Αμοιβές μισθοδοσίας, συμβάσεων μελών ΔΣ

Ό μιλος
1.306.665
271.250
1.577.914

Εταιρεία
619.600
271.250
890.850

Περίοδος 01.01-31.12.2010
Αμοιβές & έξοδα παραστάσεων μελών του Δ.Σ.
Αμοιβές μισθοδοσίας, συμβάσεων μελών ΔΣ

Ό μιλος
1.211.215
489.721
1.700.936

Εταιρεία
659.877
266.070
925.947

Σημαντικά Γεγονότα μετά την λήξη της Χρήσης 2011.
Στην χρήση του 2012 με την έγκριση από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 21.03.2012
ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ

ΕΧΙΝΑΔΩΝ

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες) από την ανώνυμη εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (απορροφώσα), με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμός μετασχηματισμού)
της 30-06-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 68 παρ. 2 , 69-77α του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του
ν. 2166/93.
Συνεπεία της έγκρισης της συγχώνευσης θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των ευρώ έξι εκατομμυρίων
εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (6.953.590,00€) ευρώ που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα
μετοχικά κεφάλαια των Απορροφούμενων Εταιρειών, αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας
στις Απορροφούμενες Εταιρείες ως εξής:
α)στην εισφερόμενη αξία των Απορροφούμενων Εταιρειών κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πεν΄ντα
τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ και σαράντα οχτώ λεπτών (6.953.588,48€) ευρώ, και
β)στην αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ένα και
πενήντα δύο ευρωλεπτών (1,52€) ευρώ.
Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά ως εξής:
(α) κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων οχτακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εφτά ευρώ και σαράντα
οχτώ λεπτών (6.805.337,48€) ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης
Απορροφούμενης Εταιρείας, (β) κατά το ποσό των εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα εντός
(148.251,00€) ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Τέταρτης
Απορροφούμενης Εταιρείας, γ) κατά το ποσό του ενός και πενήντα δύο λεπτών (1,52€) ευρώ, για λόγους
στρογγυλοποίησης με με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της απορροφώσας εταιρείας. Για την
απορρόφηση της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρείας και της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρείας δεν
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πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, δεδομένου ότι η τελευταία ήδη κατέχει το
100% του μετοχικού κεφαλαίου τους και το σύνολο των μετοχών τους που κατέχει η Απορροφώσα Εταιρεία θα
ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Έτσι, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση θα αποφασίσει την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των ευρώ έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων
πεντακοσίων ενενήντα (6.953.590,00€) ευρώ

που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των

Απορροφούμενων Εταιρειών, αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας στις Απορροφούμενες
Εταιρείες ως εξής:
α) στην εισφερόμενη αξία των Απορροφούμενων Εταιρειών κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων
πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ και σαράντα οχτώ λεπτών (6.953.588,48€) ευρώ, β)στην
αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ένα και πενήντα δύο
ευρωλεπτών (1,52€) ευρώ.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τις ως άνω αυξήσεις θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των
τριάντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων

(36.235.184,00) ευρώ,

διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερεις (36.235.184)
ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν σε εφαρμογή
των ανωτέρω ως ακολούθως:
Ι) Οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης θα λάβουν κατά στρογγυλοποίηση 11.676.663 νέες μετοχές της Εταιρείας
και θα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 32,225%.
ΙΙ) Οι μέτοχοι της Τέταρτης Απορροφώμενης θα λάβουν κατά στρογγυλοποίηση 37.530 νέες μετοχές της Εταιρείας
και θα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 0,104% και
ΙΙΙ) Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας σε αντικατάσταση των υπαρχόντων θα λάβουν κατά στρογγυλοποίηση
24.520.991 νέες μετοχές της Εταιρείας και θα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 67,672%.
IV)Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το 100% της δεύτερης απορροφώμενης και της τρίτης απορροφώμενης,
δεν υφίσταται εύρος σχέσης αξιών των εν λόγω εταιρειών και σχέση ανταλλαγής των μετοχών τους
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα
ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης, της Τέταρτης Απορροφώμενης
και της Απορροφώσας Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών
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Η αναφερόμενη αποτίμηση και η σχέση ανταλλαγής έχουν αξιολογηθεί από τον Αποτιμητή /Ανεξάρτητο
Εμπειρογνώμονα που ενεργεί ως ανεξάρτητος

εμπειρογνώμονας κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.3 του

Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, ως εύλογη και λογική.
Ο αριθμός των νέων μετοχών που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση να αναληφθούν από τους μετόχους των υπό συγχώνευση εταιρειών, προκύπτει έπειτα από την αποτίμηση
των υπό συγχώνευση εταιρειών. Βάσει των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτείνει να
διανεμηθούν οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης επί τη βάσει της κατωτέρω σχέσης
ανταλλαγής :
Οι κάτοχοι μετοχών της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάξουν 1,575176400997440 παλαιές κοινές
μετοχές που κατέχουν προς 1 νέα κοινή μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας
Οι κάτοχοι μετοχών της Τέταρτης Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάξουν 1,316733280042630 παλαιές κοινές
μετοχές που κατέχουν προς 1 νέα κοινή μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας
Οι κάτοχοι μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανταλλάξουν 1,194143988715630 παλαιές κοινές μετοχές που
κατέχουν προς 1 νέα κοινή μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας
Οι νέες μετοχές που θα διανεμηθούν στους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών σύμφωνα με τις
προαναφερθείσες σχέσεις ανταλλαγής θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή κερδών της Εταιρείας από την
χρήση 1.1.2011 -31.12.2011. Η διαδικασία της συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί με την έγκριση των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης από τις αρμόδιες αρχές και η διαδικασία της διανομής και διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
εκτιμούμαι ότι θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Απριλίου 2012.
Επίσης στις αρχές του 2012 ολοκληρώθηκε η εξαγορά μέρος μετοχών της τουρκικής εταιρείας Fjord Marin Turkey
(Fjord Marin Deniz Ürunleri Üretim Ve Sanayi Ticaret A.Ş). ‘Ετσι το 79,10% του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής
Fjord Marin Turkey (Fjord Marin Deniz Ürunleri Üretim Ve Sanayi Ticaret A.Ş) κατέχει πλέον η ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ αφού
εξαγόρασε στις 12/1/2012 τη συμμετοχή της νορβηγικής εταιρείας Fjord Marin AS που ανερχόταν σε ποσοστό 44%
του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής εταιρείας. Το τίμημα της εξαγοράς του 44% της Fjord Marin Turkey ανήλθε
σε 2.550.000,00 ευρώ και θα καταβληθεί τμηματικά μέχρι της 15/12/2013 από τις αντίστοιχες καταβολές της Fjord
Marin Turkey στη Σελόντα ΑΕΓΕ, έναντι ισόποσου δανείου που είχε χορηγηθεί το 2010.
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, τα οποία να αφορούν
είτε τον Όμιλο είτε την εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» έχει υιοθετήσει τις αρχές περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως
αυτές ορίζονται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και κυρίως:
•

Από τον Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr),
καθώς και

•

Από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
για τις Εισηγμένες Εταιρείες με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα για τις
εισηγμένες εταιρείες μικρότερου μεγέθους. O Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην κάτωθι
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf.

Η εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των προβλεπόμενων από τους σχετικούς
νόμους.

Ι) Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» είναι ο θεματοφύλακας των αρχών Εταιρικής
Διακυβέρνησης και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας ανάδειξης των υποψηφίων
μελών του. Έχει πενταετή θητεία και αποτελείται από 7 μέλη, τα ακόλουθα εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά:
1. Ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Καθηγητής

Πανεπιστημίου-Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, γεννηθείς το έτος 1948 στην Αθήνα,
κάτοχος του υπ’ αριθ. AE 019938 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος.
2. Ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ
Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, οικονομολόγος – επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, γεννηθείς το έτος 1943
στην Αθήνα, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 296541 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος.
3. Ως ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, οικονομολόγος, κάτοικος Νέας
Πεντέλης Αττικής, γεννηθείς το έτος 1954 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ’ αριθ. AB 521401 δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος.
4. Ως ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΠΑΣ

ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, λογιστής - οικονομολόγος, κάτοικος

Καπανδριτίου Αττικής, γεννηθείς το έτος 1966 στη Φλώρινα, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ 138709 δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος,
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5. Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΝΗΣ

ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οικονομολόγος,

κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ν124610/ 31-03-1986 δελτίου ταυτότητας του
ΛΣΤ Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, Έλληνας υπήκοος.
6. Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΟΥΣΗΣ

ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Καθηγητής

Πανεπιστημίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, γεννηθείς το έτος 1944 στην Καρδίτσα, κάτοχος του υπ’ αριθ. Ζ
991088 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος.
7. Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, δικηγόρος,

κάτοικος Βρυξελλών Βελγίου, γεννηθείς το έτος 1963 στην Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ’ αριθ. AB 8211183
διαβατηρίου των ελληνικών αρχών, Έλληνας υπήκοος.

Η ανάδειξη υποψηφίων για το Δ.Σ. γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ η διαδοχή των
μελών του Δ.Σ. και ανώτατων διοικητικών στελεχών διασφαλίζεται από το Δ.Σ.
Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ τα μη εκτελεστικά είναι
επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του
διοικητικού συμβουλίου δεν είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών.
Μεταξύ των μελών υπάρχουν τρία ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν
3016/2002 (κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή
πρόσωπα). Τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού,
αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική
συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το διοικητικό
συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Αν εκλεγεί από το διοικητικό
συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι τη πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που
παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό
ανεξάρτητο.
Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. γνωστοποιούν τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις τους πριν από το διορισμό τους
στο Δ.Σ. και τα μη εκτελεστικά μέλη διασφαλίζουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) είναι η διαρκής επιδίωξη της
ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
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Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές
του, δεν επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν
έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους,
που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη
σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του
άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Το διοικητικό συμβούλιο κατ' έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της
εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση αυτή
γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.
Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, τον
εσωτερικό ελεγκτή αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της εταιρίας αποφασίζονται από το διοικητικό
συμβούλιο.
Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου
καθορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις
του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με το νόμο αυτόν. Το σύνολο των αμοιβών
και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή
κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται
στο 5ο θέμα της Τ.Γ.Σ. και συγκεκριμένα για το έτος 2011 είναι οι εξής:
Η αποζημίωση κάθε μέλους του Δ.Σ. για παράσταση και συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την
διάρκεια του έτους 2011 ανέρχεται στο καθαρό ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (3.400€), ανά
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με μέγιστο όριο τις δώδεκα (12) συνεδριάσεις.

Διευθυντικά στελέχη
•

Αρμόδιος αγορανομικός εκπρόσωπος της Εταιρίας για όλη την Ελλάδα έχει οριστεί ο κ. Παναγιώτης
Μπόρσης του Νικολάου, υπεύθυνος συντονισμού εξαλιεύσεων, κάτοικος Σοφικού Κορινθίας, γεννηθείς το
έτος 1962, κάτοχος του υπ’ αριθ. Φ 279862 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κορίνθου, Έλληνας
υπήκοος, ο οποίος εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αγορανομικής αρχής όλης της
επικράτειας όντας υπόλογος έναντι του νόμου, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από
τους κατωτέρω κατά τόπον αρμόδιους τοπικούς διευθυντές.
Το Δ.Σ. διόρισε τους παρακάτω Τοπικούς Διευθυντές Παραγωγής οι οποίοι είναι υπεύθυνοι ασφαλείας
των τοπικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους και

εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε
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δικαστικής, αστυνομικής, λιμενικής, υγειονομικής, αγορανομικής ή άλλης αρχής οιουδήποτε βαθμού και
δικαιοδοσίας, δυνάμενοι να δίνουν όρκο, όντας υπόλογοι έναντι του νόμου:
•

Για τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας του Σαρωνικού κόλπου, έχει οριστεί τοπικός
διευθυντής παραγωγής και υπεύθυνος ασφαλείας ο κ. Ιωάννης Τσιμικλής του Γεωργίου, Ιχθυολόγος,
υπάλληλος της Εταιρίας, κάτοικος Κορίνθου, γεννηθείς το 1969, κάτοχος του υπ’ αριθ. Σ 445251 δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας του Π.Α. Κορίνθου, Έλληνας υπήκοος.

•

Για τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας Νομού Αργολίδας, έχει οριστεί τοπικός διευθυντής παραγωγής και
υπεύθυνος ασφαλείας ο κ. Κωνσταντίνος Παππάς του Θεοδώρου, Ιχθυολόγος, υπάλληλος της Εταιρίας,
κάτοικος Αγίας Ερμιόνης, Δήμου Ερμιόνης, γεννηθείς το 1968, κάτοχος του υπ’ αριθ. Ν 249945 δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας του Π.Α. Αγ. Σπυρίδωνος, Έλληνας υπήκοος.

•

Για τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας Νομού Αρκαδίας, έχει οριστεί τοπικός διευθυντής παραγωγής και
υπεύθυνος ασφαλείας ο κ. Κωνσταντίνος Καψάλης του Ιωάννη, ιχθυολόγος, υπάλληλος της Εταιρίας,
κάτοικος Παράλιου Άστρους, γεννηθείς το 1976, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ 780137 δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας του Α.Τ. Παράλιου Άστρους, Έλληνας υπήκοος.

•

Για τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας Νομού Θεσπρωτίας, έχει οριστεί τοπικός διευθυντής παραγωγής και
υπεύθυνος ασφαλείας ο κ. Νικόλαος Τζουρμανάς του Σπυρίδωνος, Ιχθυολόγος, υπάλληλος της Εταιρίας,
κάτοικος Ηγουμενίτσας, γεννηθείς το 1970, κάτοχος του υπ’ αριθ. Ν 775279 δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας του Α.Τ. Ιωαννίνων, Έλληνας υπήκοος.

•

Για τον ιχθυογεννητικό σταθμό Νομού Θεσπρωτίας (Τρίτωνα), έχει οριστεί τοπικός διευθυντής
παραγωγής και υπεύθυνος ασφαλείας ο κ. Δημήτριος Παράφορος του Δημητρίου, ιχθυολόγος,
υπάλληλος της Εταιρίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, γεννηθείς το 1966, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΖ 251649
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ηγουμενίτσας, Έλληνας υπήκοος.

•

Για τον ιχθυογεννητικό σταθμό της Ναυπάκτου, έχει οριστεί τοπικός διευθυντής παραγωγής και
υπεύθυνος ασφαλείας ο κ. Ευστάθιος Καραγεώργος του Ιωάννη, ιχθυολόγος, υπάλληλος της Εταιρίας,
κάτοικος Ναυπάκτου, γεννηθείς το 1978, κάτοχος του υπ’ αριθ. Σ 350476 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
Έλληνας υπήκοος.
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ΙΙ) Εσωτερικός κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει καταρτισθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και
περιλαμβάνει:
•

Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών
μεταξύ τους και με τη διοίκηση, ενώ προβλέπονται υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Εξυπηρέτησης Μετόχων
και Εταιρικών Ανακοινώσεων.

•

Τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού
συμβουλίου.

•

Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και στη συνέχεια αξιολόγησης της
απόδοσής τους.

•

Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των
διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που, εξαιτίας της σχέσης τους με την εταιρεία, κατέχουν
εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του
άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 , εφόσον αυτές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και από άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την εταιρία.

•

Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων
οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτων στους οποίους έχουν
ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες σχετίζονται με την εταιρία, καθώς και με
βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της.

•

Τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών, την παρακολούθηση των
συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα όργανα και τους μετόχους της εταιρίας.

ΙΙΙ) Εσωτερικός έλεγχος
α) Εσωτερικός Ελεγκτής
Ως εσωτερικός ελεγκτής έχει οριστεί η κα Ζαφείρη Μαρία. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι
ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και εποπτεύεται από ένα έως
τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
•

Ο εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης και δεν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος το οποίο
έχει και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενής των παραπάνω μέχρι και του
δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
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•

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εσωτερικός ελεγκτής λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου,
εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της εταιρίας και έχει πρόσβαση σε
οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνεργάζονται και παρέχουν
πληροφορίες στον εσωτερικό ελεγκτή και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του. Η διοίκηση της
εταιρίας παρέχει στον εσωτερικό ελεγκτή όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου του.

•

Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του
καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της
νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής.

•

Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των
μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα της
εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

•

Οι εσωτερικός ελεγκτής ενημερώνει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο για
το διενεργούμενο από αυτόν έλεγχο παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

•

Οι εσωτερικός ελεγκτής παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί
εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο
παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

β)Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο και απαρτίζεται από τα κάτωθι
μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3693/2008:
•

Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
δικηγόρος, με επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής , κάτοικος Βρυξελλών Βελγίου, γεννηθείς το έτος
1963 στην Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ’ αριθ. AB 8211183 διαβατηρίου των ελληνικών αρχών, Έλληνας
υπήκοος.

•

Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΝΗΣ

ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οικονομολόγος,

κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ν.124610/ 31-3-1986 δελτίου ταυτότητας του ΛΣΤ
Παρ. Ασφ. Αθηνών, Έλληνας υπήκοος.
•

Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΟΥΣΗΣ

ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Καθηγητής

Πανεπιστημίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, γεννηθείς το έτος 1944 στην Καρδίτσα, κάτοχος του υπ’ αριθ. Ζ
991088 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος.
Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής αποφασίστηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
στις 30/06/2011.
Όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήματα πληροφόρησης, η επιτροπή ελέγχου:
•

Σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρακολουθεί τη
διαδικασία

χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης

και

την

αξιοπιστία

των
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οικονομικών

καταστάσεων

της

εταιρείας.

Επίσης,

επιβλέπει

κάθε

επίσημη

ανακοίνωση

που

αφορά

στη

χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας, και εξετάζει τα βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων που
εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης
•

Εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της εταιρείας και παρακολουθεί την
αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας. Για το
σκοπό αυτό, η επιτροπή ελέγχου εξετάζει σε περιοδική βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και
δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο

•

Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της
εταιρείας μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες
σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της
επιχείρησης. Η επιτροπή ελέγχου διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την αποτελεσματική και
ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων, καθώς και για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους.

Γενικότερα, λοιπόν , τα μέλη της Επιτροπής έχουν επιφορτισθεί με την παρακολούθηση:
•

Της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

•

Της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων

•

Της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων

•

Της ύπαρξης και διατήρησης της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ιδίως ως προς την
παροχή και άλλων υπηρεσιών.

γ)Επιτροπή Βελτίωσης Εταιρικής Λειτουργικότητας (ΕΒΕΛ)
Αποτελείται από τους Ευάγγελο Κομνηνό (πρόεδρος), Ευάγγελο Πίπα, Μαρία Ρηγάκη, Σωτήρη Χατούπη, Παυλίνα
Παυλίδου, Αδαμαντία Σώη και Ηλία Μπάρα.
Η Επιτροπή συνεδριάζει με τέσσερα μέλη κατ’ ελάχιστο και μπορεί να καλεί έκτακτα στελέχη της εταιρείας, όταν στην
ημερήσια διάταξη υπάρχει θέμα αρμοδιότητάς τους.
Η θεματολογία της Επιτροπής είναι ευρεία και περιλαμβάνει:
•

Πάσης φύσεως μειώσεις κόστους

•

Βελτίωση δομών και διαδικασιών (π.χ. διαδρομές εγκρίσεων)

•

Βελτίωση λειτουργίας προβληματικών τμημάτων

•

Βελτίωση διατμηματικής συνεργασίας

•

Ανύψωση ηθικού προσωπικού
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δ)Επιτροπή προμηθειών
Η Διοίκηση της εταιρίας έχει ορίσει Επιτροπή Προμηθειών για τις περιπτώσεις που κάποια αίτηση αγοράς αφορά
αγορά παγίου εξοπλισμού αξίας άνω του ποσού των 3.000€. Τότε το τμήμα προμηθειών αφού κάνει την έρευνα
αγοράς συντάσσει MEMO προς την Επιτροπή Προμηθειών, στην οποία παρουσιάζει τις προσφορές σε μορφή
συγκριτικού πίνακα προσφορών.
Αφού εγκρίνει η Επιτροπή Προμηθειών την αγορά (με επιλογή προμηθευτή) τότε το Τμήμα Προμηθειών
μετασχηματίζει την Αίτηση αγοράς σε Εντολή Αγοράς και στην συνέχεια κάνει την έγγραφη ανάθεση της παραγγελίας
στον προμηθευτή με τους συμφωνηθέντες όρους.

ε)Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές
κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου , με Α.Μ ΣΟΕΛ 10701 της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ Α.ΕΟ.Ε, και κ. Νικόλαο
Ιωάννου του Βασιλείου, με Α.Μ ΣΟΕΛ 29301 της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON Α.ΕΟ.Ε με
αναπληρωτή αυτού τον κ. Μανώλη Μιχαλιό του Γεωργίου με Α.Μ ΣΟΕΛ 25131.

ΙV) Γενική Συνέλευση
•

Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους.

•

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο

•

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της
και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη

•

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, αποφασίζει για κάθε εταιρική
υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι αποφασίζουν ή διαφωνούν

•

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην
ημερήσια διάταξη

•

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της

•

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή
του

•

Η περίληψη των Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας εντός 5 ημερών από
τη Γ.Σ.
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Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών .
Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων
•

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρίας υποβάλλει στη γενική της συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές
κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και
απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει
παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών ετών. Στη σχετική απόφαση της γενικής
συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.

•

Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατ'
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όλα τα στοιχεία της προηγούμενης
παραγράφου αναφέρονται στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου.

•

Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό
δελτίο και στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.3016/202, μπορούν να αποφασιστούν από το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρίας με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του και έγκριση της γενικής συνέλευσης που
συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της ισχύος
της. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το
Υπουργείο Aνάπτυξης, χωρίς να αίρονται άλλες υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προκύπτουν από την
ισχύουσα νομοθεσία.

V) Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις
Η Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που
πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.
Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η
Εταιρεία υπάγεται, πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µια σειρά από επιπλέον (πέρα των ελαχίστων
απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές.
Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες
αποκλίσεις ή μη εφαρμογή αυτών:
Σχετικό
μέρος
του
κώδικα

Α.Ι.1.2
Α.V.5.4

Περιγραφή απόκλισης

Δεν έχουν συσταθεί από το Δ.Σ. μία ή δύο ξεχωριστές επιτροπές
που να προΐστανται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για
εκλογή στο Δ.Σ. και να προετοιμάζουν προτάσεις προς το Δ.Σ.
όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των

Αιτιολόγηση

Δεν έχει κριθεί απαραίτητη η σύσταση επιτροπής
ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών του Δ.Σ.
Η πολιτική της εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές
αυτές είναι σταθερή και διαμορφώνεται σύμφωνα
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βασικών ανώτατων στελεχών

με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της εταιρίας

Α.ΙΙ.2.2

Το Δ.Σ. αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη και τέσσερα
εκτελεστικά μέλη (δεν υπάρχει πλειοψηφία των μη εκτελεστικών
μελών)

Η συγκεκριμένη ισορροπία έχει διασφαλίσει στην
πράξη την αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ. τα
τελευταία χρόνια

Α.ΙΙΙ.3.3

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι εκτελεστικό μέλος και όχι
ανεξάρτητο

Στόχος είναι η διευκόλυνση της εύρυθμης
λειτουργίας του Δ.Σ. και η επίτευξη των στόχων
της εταιρείας

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν 5ετή θητεία και όχι 4ετή

Για την αποφυγή ανάγκης εκλογής νέου Δ.Σ. σε
συντομότερα χρονικά διαστήματα και των επιπλέον
διατυπώσεων που κάτι τέτοιο
επιφέρει
(νομιμοποιήσεις ενώπιον τρίτων κ.λπ.)

Α.V.5.5
Α.V.5.6
Α.V.5.7
Α.V.5.8
Γ.Ι.1.4

Α.V.5.1

Δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του ∆Σ
Α.VI.6.1

Οι διατάξεις του υφιστάμενου Κανονισμού
Λειτουργίας της εταιρείας αξιολογούνται ως
επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ∆Σ

Α.VI.6.1

το ∆Σ στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί
ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραμμα δράσης, το
οποίο να αναθεωρείται ανάλογα µε της ανάγκες της Εταιρείας

Η εταιρεία θεωρεί ότι η λειτουργία του ΔΣ
καλύπτεται
επαρκώς
από τον υφιστάμενο
Κανονισμό Λειτουργίας και της σχετικές διατάξεις
του. Επιπρόσθετα, η σύγκληση ΔΣ είναι ιδιαίτερα
ευχερής, λόγω αντικειμενικών συνθηκών, όταν το
επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόμος,
χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος
δράσεως

Α.VI.6.5

Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική
βάση μεταξύ του Προέδρου του ∆Σ και των µη εκτελεστικών
µελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών
προκειμένου να συζητά την επίδοση και της αμοιβές των
τελευταίων

Όλα τα σχετικά θέματα αμοιβών είναι σαφώς
καθορισμένα από τον υφιστάμενο Κανονισμό
Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση συζητείται
παρουσία όλων των µελών του Δ.Σ.

Α.VI.6.6

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής
ενημέρωσης για τα νέα µέλη του ∆Σ αλλά και την διαρκή
επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη

Προτείνονται της εκλογή ως µέλη του ∆Σ πρόσωπα
που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία
και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες

Δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη για παροχή πόρων της της
επιτροπές του ∆Σ για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και για
την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων

Όλα τα αιτήματα από οιοδήποτε τμήμα αναφορικά
με την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων
εξετάζονται από την Διοίκηση και εγκρίνονται ανά
περίπτωση, µε βάση της εκάστοτε εταιρικές
ανάγκες

Εκτός από την αξιολόγηση του ΔΣ, μέσω της Έκθεσης
Διαχείρισης, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων, το ΔΣ παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση
των αποφάσεών του σε ετήσια βάση

Εξετάζεται η εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης
του ΔΣ και των επιτροπών του

Α.VI.6.9
Α.VI.6.10

Α.VII.7.1
Α.VII.7.3
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Β.I.1.7

Τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της επιτροπής ελέγχου
δεν ορίζονται γραπτώς στον κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος
δεν είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της εταιρείας

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται
στην Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ, η οποία συστάθηκε
από κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30/06/2011.
Για τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου
ισχύουν και εφαρμόζονται όλα όσα αναφέρονται
στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.3693/2008 και
της βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, χωρίς την ύπαρξη
ειδικότερου κανονισμού λειτουργίας

Γ.Ι.1.3

Δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι το Δ.Σ. μπορεί να απαιτήσει την
επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί, λόγω
αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων
χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών
στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus
αυτού

Οι μέχρι τώρα πρακτικές και αποτελέσματα δεν
συμβάλλουν στην ανάγκη μιας τέτοιας πρόβλεψης,
καθώς τα τυχόν δικαιώματα bonus καταβάλλονται
μόνο μετά τον οριστικό έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων

Δ.Ι.1.3

Δεν διατηρείται ενεργός ιστότοπος, στον οποίο να δημοσιεύεται η
περιγραφή της εταιρικής διακυβέρνησης, της διοικητικής της
διάρθρωσης και του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος

Εξετάζεται η δημιουργία σχετικού ιστότοπου

Η εταιρεία πριν από τη Γενική Συνέλευση, δεν αναρτά στον
ιστότοπό της πληροφορίες σχετικά με:
•
•

Δ.ΙΙ.1.1

•
•

•
•

Δ.ΙΙ.1.2

Την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων
στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και
των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά
μπορούν να ασκηθούν,
τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης
μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για
ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,
την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης,
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς
συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών
εγγράφων,
τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του ΔΣ και
τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών),
και
το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων
ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης

Η εταιρεία δεν διαθέτει ως τρόπο ψηφοφορίας την ηλεκτρονική
ψήφο ή / και την ψήφο δι’ αλληλογραφίας

Κατά την σύγκληση και διεξαγωγή της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης 2012, η Εταιρεία θα
συμμορφωθεί με
όλες
τις διατάξεις του
Ν.3884/2010 και συνακόλουθα των αντιστοίχων
προβλέψεων του Κώδικα, με την επιφύλαξη των
όσων ανωτέρω αναφέρονται σχετικά με την εκλογή
των μελών του ΔΣ.

Όσον αφορά στην εφαρμογή της ειδικής πρακτικής
της ηλεκτρονικής ψήφου ή της ψήφου δι’
αλληλογραφίας, η εφαρμογή της αναστέλλεται
προσωρινά, εν αναμονή της έκδοσης σχετικών
υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται στο
Ν.3884/2010
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ΣΤ. Πληροφορίες της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν3556/2007
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 7 του ν. 3556/2007 , η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει στην παρούσα
έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα παρακάτω θέματα καθώς και
επεξηγηματική έκθεση επί των πρόσθετων πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 σύμφωνα με όσα
ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. Η επεξηγηματική έκθεση αφορά τις εξελίξεις σχετικά με τις
πληροφορίες της παραγράφου 7 του Ν. 3556/2007 και αφορούν την οικονομική χρήση
I.

Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι εννιά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια
ενενήντα τέσσερα Ευρώ (29.281.594 Ευρώ), διαιρούμενο σε είκοσι εννιά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες
πεντακόσιες ενενήντα τέσσερεις κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (29.281.594 μετοχές), ονομαστικής
αξίας ενός Ευρώ (1,00 Ευρώ) η κάθε μία.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(Κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης»).
Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό
της Εταιρίας. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως και αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των
αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Καταστατικό, από τα διάφορα όργανα της Εταιρίας.
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του
κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που
προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:
• το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας.
Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού ή κερδών αποτίμησης
διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού
δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο τρόπος και ο
τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το
αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο
ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.
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• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί
στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση,
• το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και την ανάληψη νέων
μετοχών,
• το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
• το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα:
νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης,
καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.
• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.
II.

Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της
περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.
III.

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 και 11 του
Ν.3556/2007

Την 31.12.2011 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου
της Εταιρίας: Linnaeus Capital Partners BV 25,44%, Corinthos Holding LTD 21,52%, Στεφανής Βασίλειος του
Κωνσταντίνου 6,96%.
IV.

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
V.

Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές
της.
VI.

Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας
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Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρίας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις
μετοχές της.
VII.

Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα
στον Κ.Ν. 2190/1920.
VIII.

Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας
του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών, με
απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Στην
περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο
κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως
άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.
IX.

Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο
της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
X.

Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να
προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Αθήνα 06 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασίλειος Κ. Στεφανής
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Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ
Α.Ε.Γ.Ε.» στις 06/04/2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.selonda.com

καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του ΧΑ, όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του

επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και
δημοσιοποιήσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από
τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη

μία γενική ενημέρωση για την

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη
εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρίας και του
Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς .
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1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ο ΟΜΙΛ ΟΣ
(ποσά σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2011
31.12.20 10
Σημ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώματα Πάγια
8.7
41.357.935
58.034.027
Επενδύσεις σε ακίνητα
8.8
13.176.697
16.058.697
Ά υλα Περιουσιακά Στοιχεία
8.10.1
674.170
779.566
Υ περαξία επιχειρήσεων
8.10.2
2.259.847
4.391.506
Επενδύσεις σε Θυγατρικές
8.11
0
0
Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες
8.11
11.248.193
16.367.566
Επενδύσεις Διαθέσιμες Προς Πώληση
8.12
1.578.895
2.433.485
Ά λλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
8.13
4.301.468
5.310.773
Α ναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
8.14
1.815.842
2.285.709
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία
8.15
42.142.536
32.130.310
11 8.55 5.583
1 37.79 1.639
Κυκλοφ ορ ούν ενεργητ ικό
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία
8.15
84.715.557
137.329.004
Α ποθέματα
8.16
8.133.054
5.603.692
Α παιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες
8.17
35.048.630
35.520.789
Λ οιπές Α παιτήσεις & Προκαταβολές
8.18.1 & 8.18.2
21.143.975
24.103.370
Επενδύσεις κατεχόμενες για Εμπορικούς Σκοπούς
8.19
82.284
82.284
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων
8.20
5.987.955
9.985.985
15 5.11 1.455
2 12.62 5.123
ΣΥΝΟΛ Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2 011
31.12.2010

12.679.851
0
390.348
0
26.958.635
13.351.269
0
1.780.936
145.314
27.790.622
83.0 96.97 5

13.854.811
0
391.450
0
33.051.741
14.592.269
0
963.850
1.801.457
22.572.160
87.227.7 38

48.661.053
2.647.724
20.099.450
11.822.888
69
3.671.187
86.9 02.37 1

79.157.365
2.318.903
23.465.973
13.051.132
69
2.765.648
120.759.0 91

27 3.66 7.038

3 50.41 6.762

169.9 99.34 6

207.986.8 29

29.281.594
17.674.828
0
13.007.666
0
-64.913
-2.994.206
-33.078.026

29.281.594
17.674.828
0
13.008.004
-453.017
-224.811
-1.611.868
7.393.467

29.281.594
17.674.828
0
11.593.817
0
0
0
-21.703.602

29.281.594
17.674.828
0
11.593.817
-453.017
0
0
10.884.077

2 3.826 .943

65.06 8.197

36.8 46.63 7

68.981.2 99

14.341.414
3 8.168 .357

23.728.811
88.79 7.008

0
36.8 46.63 7

0
68.981.2 99

93.905.468
2.291.963
10.087.347
989.438
3.470.790
0

113.289.211
4.197.629
16.443.239
971.441
9.645.767
379.683

34.794.874
0
4.507.048
525.973
875.241
0

45.688.212
0
9.050.050
476.566
1.058.619
0

11 0.74 5.006

1 44.92 6.970

40.7 03.13 6

56.273.4 47

8.24
8.22
8.28
8.25
8.26

26.707.862
68.255.981
1.182.732
992.103
4.462.044

25.968.712
77.290.708
453.017
1.357.362
4.435.406

38.541.570
37.247.034
1.182.732
307.422
1.955.030

37.596.025
39.862.658
453.017
391.793
1.404.263

8.22

23.152.953
12 4.75 3.675

7.187.579
1 16.69 2.784

13.215.785
92.4 49.57 3

3.024.327
82.732.0 83

Συνολικές Υποχρ εώ σεις

23 5.49 8.681

2 61.61 9.754

133.1 52.70 9

139.005.5 30

ΣΥΝΟΛ Ο ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΩΝ ΚΑ Ι ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

27 3.66 7.038

3 50.41 6.762

169.9 99.34 6

207.986.8 29

ΊΔ ΙΑ ΚΕΦΑ Λ Α ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφ άλαια
Μετοχικό Κεφ άλαιο
Διαφ ορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Ίδιες Μετοχές
Α ποθεματικά
Α ποθεματικά Α ντιστάθμισης ροών
Α ποθεματικά Εύλογης Α ξίας
Συναλλαγματικές Διαφ ορές
Α διανέμητα κέρδη
Ίδια Κεφ άλαια α ποδιδό μενα στου ς
Μ ετ όχο υς της Μ ητρ ική ς

8.21
8.21.2
8.21.2
8.21.2
8.21.2
8.21.2
8.21.2
8.21.2

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο Ιδίω ν Κεφ αλαίω ν
Μ η Βρα χυπρόθεσμες Υποχρ εώ σεις
Δάνεια Τ ραπεζών
Ά λλες Μακροπρόθεσμες Υ ποχρεώσεις
Α ναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Έ σοδα επομένων χρήσεων/Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Βρα χυπρόθεσμες υποχρεώ σεις
Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα
Τ ρέχουσες Φ ορολογικές Υ ποχρεώσεις
Λ οιπές Βραχυπρόθεσμες Υ ποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υ ποχρεώσεις Πληρωτέες την
Επόμενη Χρήση

8.22
8.23.1
8.14
8.23.2
8.23.3

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

42

2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα, εταιρεία )
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2010
Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση
Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης
Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2011
Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων 31/12/2011
Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού
Πωλήσεις Ιχθυοτροφών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Κόστος πωληθέντων Εμπορευμάτων και υπηρεσιών
Κόστος Αναλώσεων Α΄& Β΄υλών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων
Λοιπά Έξοδα
Άλλα Έσοδα/(Έξοδα)
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Κέρδη (Ζημιές) από Συνδεδεμένες Εταιρίες
Κέρδη/Ζημιές από Πώληση Συμμετοχών
Απομείωση Επενδυτικών Ακινήτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόροι

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τρέχουσα Περίδος
Συγκρίσιμη Περίδος Τρέχουσα Περίδος Συγκρίσιμη Περίδος
Σημ 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010
8.15
-167.551.308
-160.648.635
-101.729.525
-92.422.486
8.15
-753.419
-725.271
-2.453.876
-1.664.708
8.29
92.700.902
82.982.326
66.552.715
52.041.995
8.15
126.858.093
167.551.308
76.451.675
101.729.525
8.15
8.29
8.29
8.29

8.31
8.30
8.30

8.35

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες Δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά φόρων
Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα σε :
Ιδιοκτήτες της μητρικής :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές:
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της
μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

8.36

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών
Αναγνώριση μεταβολών συγγενών απευθείας στα ίδια κεφάλαια
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα αποδιδόμενα σε :
Ιδιοκτήτες της μητρικής :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές:
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή από συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, αποδιδόμενα
στους μετόχους της μητρικής
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51.254.268
24.247.708
11.025.455
730.584
-25.044.809
-41.159.490
-15.481.367
-15.198.193
-10.149.837
-3.840.557
-4.341.494
181.970
-13.141.197
-4.286.365
-3.817.953
-193.397
-2.882.000
-52.096.674
5.839.638

89.159.728
24.705.603
11.058.262
244.017
-24.304.437
-40.452.905
-15.048.998
-15.793.169
-11.344.765
239.945
-4.785.671
530.626
-11.135.630
-1.297.347
-15.216
0
0
1.760.043
-1.085.510

38.820.989
36.567.347
0
239.530
-33.270.378
-29.690.241
-9.969.681
-10.982.932
-6.573.714
-4.407.881
-1.548.786
48.159
-5.962.029
-1.328.946
0
-7.415.975
0
-35.474.538
2.886.859

59.684.326
40.797.268
0
209.405
-37.503.493
-27.265.329
-10.217.463
-10.377.965
-6.731.557
-373.935
-1.686.888
334.338
-5.955.335
-714.023
8.400
0
0
207.749
-67.718

-46.257.036
-3.431.326
-49.688.362

674.533
-2.427.878
-1.753.345

-32.587.679
0
-32.587.679

140.031
0
140.031

-37.396.687
-1.715.663
-39.112.350

706.324
-1.213.939
-507.615

-8.860.349
-1.715.663

-31.791
-1.213.939

-10.576.012

-1.245.730

-1,3357

-0,0173

-1,1130

0,0050

-1.485.343
0
607.237
0
0
0
-878.106

182.718
-37.403
315.703
0
354.009
0
815.027

453.017

315.703

453.017

315.703

-50.566.468

-938.318

-32.134.662

455.734

-38.166.109
-1.715.663
-39.881.772

1.498.476
-1.213.939
284.537

-8.969.033
-1.715.663
-10.684.696

-8.916
-1.213.939
-1.222.855

-1,3620

0,0097

-1,0970

0,0160

3. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
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4. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας
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5. Κατάσταση ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος)
(π οσά σε € )

Λ ε ιτου ργ ικ έ ς δρασ τηριότητ ε ς
Κέρδη προ φ όρων (σ υνεχ ιζόμε νες δρασ τηριότητες)
Κέρδη προ φ όρων (διακοπείσ ες δρασ τηριότητε ς)
Πλέ ον / με ίον προσ αρμογέ ς για:
Α ποσ βέ σ εις
Α πομειώσ εις Επενδυτικών Α κινήτων
Α πομείωσ η Α παιτήσ εων
Α πομειώσ εις Συμμετοχ ών
Προβλέ ψεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Κέρδη/ (ζημιές) από πώλησ η ενσ ώματων παγίων
σ τοιχ είων (δείτε παρακάτω)
Α πομείωσ η Υπεραξ ίας
Α πομειώσ εις Επενδύσ εων Διαθεσ ίμων προς Πώλησ η
Α ποτελέ σ ματα(έσ οδα,έξοδα,κέρδη και
ζημιές)επενδυτικής δρασ τηριότητας
Χ ρεωσ τικοί τόκοι και σ υναφή έξ οδα
Προσ αρμογή από μεταβολές ποσ οσ τών θυγατρικών
εταιρειών
Πλέ ον/ μείον προσ αρμογές για μεταβολές
λογαριασ μών κεφαλαίου κίνησ ης ή που σ χε τίζονται
με τις λειτουργικές δρασ τηριότητε ς:
Α ύξησ η/ (μείωσ η) αποθεμάτων
Α ύξησ η/ (μείωσ η) απαιτήσ εων
Α ύξησ η/ (μείωσ η) υποχρεώσ εων (πλην τραπεζών)
Μ είον:
Χ ρεωσ τικοί τόκοι και σ υναφή έξ οδα καταβεβλημέ να

Ο ΟΜΙΛ ΟΣ
Η ΕΤΑ ΙΡΙΑ
1/ 1 - 31/ 12/ 2011 1/ 1-31/ 12/ 2010 1 / 1 - 31/ 12/ 2011 1/ 1-31/ 12 / 2010
-52.096.671
-3.431.326

1.760.043
-1.773.366

-35.474.538
0

207.750

4.341.494
2.882.000
3.337.376

5.179.344
618.607

1.548.786

1.686.888

1.835.292

347.742
185.922

Σύν ολ ο ε ισ ροώ ν / (ε κ ροώ ν ) από
λ ε ιτ ουργ ικ έ ς δρασ τ ηριότη τε ς (α)
Επε ν δυτικ ές δρα σ τ ηριότ ητε ς
Α πόκτησ η θυγατρικών, σ υγγενών,κοιν/ξιών και
λοιπών επενδύσ εων
Α γορές ενσ ώματων και άϋλων περιουσ ιακών
σ τοιχ είων
Εισ πράξε ις από πωλήσ εις ε νσ ώματων και άυλων
παγίων σ τοιχ είων
Τ όκοι ε ισ πραχ θέ ντες
Εισ πράξε ις από πωλήσ εις θυγατρικών,
σ υγγε νών,κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσ εων
Επε νδυτικές ροές από διακοπε ίσ ες δρασ τηριότητες
Σύν ολ ο ε ισ ροώ ν / (ε κ ροώ ν ) από ε πε ν δυτ ικ ές
δρασ τηριότητ ε ς (β)
Χ ρηματοδ οτικ έ ς δρασ τ ηριότη τε ς
Εισ πράξε ις από αύξ ησ η με τοχ ικού κεφαλαίου
Πληρωμές για με ίωσ η μετοχ ικού κεφαλαίου
Εισ πράξε ις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνε ια
Εξοφλήσ εις δανείων
Εξοφλήσ εις υποχ ρεώσ εων από χρηματοδοτικές
μισ θώσ εις (χ ρεολύσ ια)
Μ ερίσ ματα πληρωθέ ντα
Χ ρηματοδοτικές ροέ ς από διακοπείσ ε ς
δρασ τηριότητες
Σύν ολ ο ε ισ ροώ ν / (ε κ ροώ ν ) από
χρη ματοδοτ ικ έ ς δρασ τηριότητ ε ς (γ )
Καθαρή αύξ ησ η / ( μείω σ η) σ τ α ταμε ιακ ά
διαθέ σ ιμα κ αι ισ οδύν αμα περιόδο υ (α) + (β) +
(γ )
Ταμε ιακ ά διαθέσ ιμα κ αι ισ οδύν αμα έν αρ ξης
πε ριόδου
Ταμε ιακ ά διαθέσ ιμα κ αι ισ οδύν αμα έν αρ ξης
πε ριόδου από διακ οπείσ ε ς
Ταμε ιακ ά διαθέσ ιμα κ αι ισ οδύν αμα λ ήξη ς
πε ριόδου

71.915
867.740

174.188
2.131.659
854.590
3.817.953
12.993.545

-584.595
10.267.889

193.397

-50.651
7.144.761

-113.664
5.323.326

5.943.527

41.979.864
578.123
1.970.880

-7.088.596
13.194.702
-9.630.145

24.949.029
-408.567
2.594.674

-9.941.676
758.676
2.926.551

-13.175.515

-10.267.889
-419.195

-7.144.761
0

-4.194.716
0

161.336

-1.064.430

0

0

8.548.185

726.03 3

4.810.365

- 2.407.210

741.882

-324.000

1.116.240

-1.269.102

-2.815.413

-791.298

-775.139

251.510
181.970

481.465
530.626

237.691
48.159

19.081
334.338

242.130

0
0

-1.061.44 0

-587.318

694.520

3.989.601

0
0
0
-3.317.506

0
0
14.287.903
-10.994.321

0
0

0
0

Καταβεβλημένοι φόροι
Λ ειτουργικές ροές από διακοπείσ ε ς δρασ τηριότητες

3.337.376
1.472.449
898.280

0
-835.6 22

-11.549.256

-155.325

1.059.164

0

0

-11.704.581

5.048.76 5

- 3.317.506

3.293.582

-3.992.018

4.713.358

905.541

1.580.892

9.985.985

5.267.361

2.765.648

1.184.756

-6.012

5.266

5.987.955

9.985.98 5

3.671.189

2.765.648

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

46

6. Οικονομικές πληροφορίες κατά 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.
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ο Όμιλος διαχωρίζεται στους κατωτέρω επιχειρηματικούς τομείς:
(1)

Τομέας Ιχθυοκαλλιέργειας – Παραγωγή & διάθεση γόνου και ιχθύων

(2)

Τομέας Εμπορίας ιχθύων, γόνου , λοιπών αποθεμάτων και υπηρεσιών

(3)

Τομέας Παραγωγής πώλησης ιχθυοτροφών

Τα αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται ως
εξής:
Ο λογαριασμός «Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων» στην κατάσταση αποτελεσμάτων που
παρουσιάζεται για πρώτη φορά, 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.
Η ανάλυση των ετήσιων αποτελεσμάτων κατά τομέα δραστηριότητας είναι:
Αποτελέσματα τομέα την 31/12/2011
Πωλήσεις
Πωλήσεις σε άλλους τομείς
Καθαρές πωλήσεις
Κέρδη εκμέταλλευσης
Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων
Κόστος υλικών/αποθεμάτων
Παροχές στο προσωπικό
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και απομείωση μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα
Άλλα έσοδα/έξοδα
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων
Μερίδιο της οικονοµικής οντότητας από κέρδη /ζημίες από εταιρείες που
παρακολουθούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης
Ζημιές από Πώληση Συμμετοχών
Κέρδη/ζημιές αποτίμησης στην Εύλογη αξία Χρηματοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων
Κέρδη Προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι
Κέρδη περιόδου
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31/12/2011

97.596.944
-4.896.043
92.700.901

77.368.536
-53.040.371
24.328.165

40.678.332
-29.652.876
11.025.456

Λοιπές
Υπηρεσίες
4.187.905
-3.537.779
650.126

-41.446.632
-45.189.337
-11.969.057

0
-16.203.386
-2.579.253

0
-4.829.355
-715.921

0
17.781
-217.136

Ιχθυοκαλλιέργεια

Εμπορία

Ιχθυοτροφές

-41.446.632
-66.204.297
-15.481.367

-3.054.570

-187.231

-762.122

-337.571

-4.341.494

-2.152.403
3.205.892
-603.611

-1.499.906
3.218.152
1.608.729

325.435
438.635
-2.755

-25.348.031
-24.117.173
-3.840.557

48.985
-8.408.045
-4.310.605

0
-841.904

132.920
-3.474.536
24.240

65
-416.711

181.970
-13.141.196
-4.286.365

-3.817.953

0

0

-3.817.953

-2.882.000

-2.882.000

-2.862.766
562.584
-2.300.182
Λοιπές
Υπηρεσίες
19.951.492
951.860

-52.096.671
5.839.071
-46.257.600

-52.503.787
5.483.711
-47.020.076
Ιχθυοκαλλιέργεια
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219.831.717
-91.127.069
128.704.648

-22.021.157
-30.979.852
-4.842.920

-193.397

Περιουσιακά στοιχεία τομέα
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες/συγγενείς
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο & λοιπά χρηματ/κά στοιχεία του ενεργητικού
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ
Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο

-193.397
1.760.377
1.760.377
Εμπορία

1.509.505
-207.224
1.302.281
Ιχθυοτροφές

24.097.444
10.296.333

85.497

11.074.369

140.732.677
175.126.454
69.859.098

1.204.007
1.289.504
1.288.969

59.831.590
70.905.959
43.524.728

Σύνολο
55.208.802
11.248.193
0

1.366.080
22.269.432
10.080.879

203.134.354
269.591.349
124.753.674
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Α ποτελέσματα τομέα την 31/12/2010

89.163.852
-4.003.280
85.160.572

75.730.942
-51.218.567
24.512.375

46.216.345
-35.158.083
11.058.262

Λο ιπές
Υπηρεσίες
3.625.406
-3.188.160
437.246

7.791.879
-46.730.350
-14.135.004

0
-17.855.370
-1.627.444

0
-3.783.765
-743.682

0
13.923
-199.344

Ιχθυοκαλλιέργεια

Πωλήσεις
Πωλήσεις σε άλλους τομείς
Καθαρές πω λήσεις
Κέρδη εκμέταλλευσης
Επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων
Κόστος υλικών/αποθεμάτων
Παροχές στο προσωπικό
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και
απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά έξοδα
Λ ειτο υργικό αποτέλεσμα το μέα
Άλλα έσοδα/έξοδα
Λ οιπά Χρηματοο ικονομικά απο τελέσματ α
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων
Μερίδιο της οικονοµικής οντότητας από κέρδη /ζημίες από
εταιρείες που παρακολουθούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης
Ζημιές από Πώληση Συμμετοχών
Κέρδη/ζημιές αποτίμησης στην Εύλογη αξία Χρηματοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη Προ Φόρω ν
Φ όρος Εισοδήματος/Αναβαλλόμενοι φόροι
Κέρδη περιόδου

Περιουσιακά στο ιχεία και υπο χρεώ σεις την 31/12/2011

Εμπο ρία

Ιχθυοτροφ ές

Σύνολο
214.736.545
-93.568.090
121.168.455
7.791.879
-68.355.562
-16.705.474

-3.822.843

-160.192

-911.485

-284.823

-5.179.343

-22.854.174
5.410.080
-578.224

-1.703.119
3.166.250
10.778

-1.930.061
3.689.269
1.112.152

-749.930
-782.928
-123.133

-27.237.284
11.482.671
421.573

384.569
-8.318.528
-1.294.831

0
-3.421

145.929
-2.720.866

129
-92.814
-10.916

530.626
-11.135.630
-1.305.747

-15.216

0

0

-15.216

8.400

-4.403.750
-836.802
-5.240.552

Ιχθυοκαλλιέργεια

8.400

3.173.607
-38.901
3.134.706

Εμπο ρία

2.226.483
-1.165.208
1.061.275

Ιχθυοτροφ ές

-1.009.662
300.890
-708.772
Λο ιπές
Υπηρεσίες

-13.323
-1.740.021
-1.753.344
Συνεχιζό μενες
Δραστηριό τητες

Περιουσιακά στοιχεία τομέα
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες/συγγενείς
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο & λοιπά χρηματ/κά στοιχεία του
ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑ Χ
Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία
Σύνο λο περιουσιακώ ν στο ιχείω ν

42.231.178
15.415.706

143.023

11.886.245

20.611.843
951.860

74.872.290
16.367.566

180.344.057
247.301.425

1.121.075
1.641.515

67.651.909
79.488.034

3.382.650
21.985.788

252.499.691
350.416.762

Υποχρεώσεις
Μη κατανεμόμενες υποχρεώσεις
Σύνο λο υπο χρεώ σεω ν

186.935.686

1.195.552

67.994.795

5.493.722

261.619.754

0

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς
Η έδρα του Ομίλου είναι η Ελλάδα.

Οι περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι η Ελλάδα, χώρες της

Ευρωζώνης και Αμερική, Τουρκία και λοιπές χώρες.
Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και για
την χρήση του 2010 αναλύονται ως εξής :

01.01.2011 -31.12.2011
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Σύνολο

ΓΟΝΟΣ

01.01.2010 -31.12.2010

ΓΟΝΟΣ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Σύνολο

14.750
6.553.948
769.800
7.338.498

ΙΧΘΕΙΣ
85.022.191
13.964.200
9.506.846
108.493.237

ΙΧΘΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ
ΤΡΟΦΕΣ
0
12.819.003
0
12.819.003
ΟΜΙΛΟΣ
ΤΡΟΦΕΣ

ΛΟΙΠΑ
1.891.616
449.791
110.827
2.452.234

ΣΥΝΟΛΟ
86.928.557
33.786.942
10.387.473
131.102.972

ΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

0
5.053.793
378.454

77.175.543
12.659.049
11.364.458

0
12.116.839
170

2.160.123
146.203
113.823

79.335.666
29.975.884
11.856.905

5.432.247

101.199.050

12.117.009

2.420.149

121.168.455
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01/01-31/12/2011
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΕΛ ΛΑΔΑ
Λ ΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Σύνολο

01/01-31/12/2010
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΕΛ ΛΑΔΑ
Λ ΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Σύνολο

ΓΟΝΟΣ
14.750
10.671.871
13.800
10.700.421

ΓΟΝΟΣ
0
7.403.262
378.454
7.781.715

ΙΧΘΕΙΣ
37.719.306
43.451.893
9.506.846
90.678.044

ΙΧΘΕΙΣ
35.787.806
36.911.538
11.327.321
84.026.665

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΕΣ
0
0
0
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΕΣ
0

0

Λ ΟΙΠΑ
2.272
1.868.027
110.827
1.981.126

ΣΥΝΟΛ Ο
37.736.328
55.991.791
9.631.472
103.359.592

Λ ΟΙΠΑ
59.270
1.067.025
113.993
290.641

ΣΥΝΟΛ Ο
35.847.076
45.381.825
11.819.767
93.048.668

Ο καθαρός εξαγωγικός χαρακτήρας στον βασικό τομέα δραστηριότητας, στην πώληση των ιχθύων, που φτάνει σε
ποσοστό πλέον 88% είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξης του Ομίλου και στην κρίσιμη για την
Ελληνική οικονομία συγκυρία.
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7. Γενικές Πληροφορίες
Η μητρική εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 με τη νομική μορφή της
ανώνυμης

εταιρίας

και

την

επωνυμία

“ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ

ΣΕΛΟΝΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” (ΦΕΚ 4511/31.12.90). Προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιριών “Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ
Ε.Π.Ε.” και “ΣΕΛΟΝΤΑ Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε.” και την ταυτόχρονη μετατροπή της κάθε μία από αυτές σε ανώνυμη
εταιρία. Η Εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων, Ναυάρχου Νικοδήμου 30, η διάρκειά της αρχικά ορίσθηκε σε 50
έτη, το site είναι www.selonda.com και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κατηγορία Μεσαίας και
Μικρής κεφαλαιοποίησης). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την
29.03.2012.
Η Διοίκηση της εταιρείας και οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας είναι στα γραφεία της Αθήνας στην Πλάκα,
Ναυάρχου Νικοδήμου 30.
Οι εγκαταστάσεις των ιχθυογεννητικών σταθμών της Εταιρίας βρίσκονται στην περιοχή Μανάγουλη του Ν. Φωκίδος
(πρώην RIOPESCA AE.B.E.), 520χλμ. από την Αθήνα, στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας του Ν. Θεσπρωτίας (πρώην
ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.Ι) και στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας.
Οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής βρίσκονται στον Όρμο Σελόντα, Νήσο Πέτρο, Νήσο Οβριό

(Νομού

Κορινθίας), Όρμο Βουρλιάς , Νήσου Πλατειά (Νομού Αργολίδας) ,στη θέση Ορθολίθι, Φουσκί και Καλαμάκι (Νομού
Αρκαδίας), στον Όρμο Κούραμο, Σαγιάδα και Παγανιά (Νομού Θεσπρωτίας) και στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.
Λόγω των κοινών εκτροφών με άλλους παραγωγούς έχει αναπτύξει μονάδες εκτροφής στον Αστακό –
Αιτωλοακαρνανίας, στην Κάλυμνο και στην Εύβοια.
Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και 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 εταιρείας logistic στον Ασπρόπυργο.
Η μητρική εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» με δραστηριότητα
την παραγωγή-εκτροφή και πώληση προϊόντων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (γόνο, ψάρι) έχει τις κατωτέρω
θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες :
AQUAVEST

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100% . Η εταιρεία Η AQUAVEST ιδρύθηκε το 1989. Βασική
δραστηριότητά της αποτελεί η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η υλοποίηση επενδύσεων σε εταιρίες
ιχθυοκαλλιεργειών
SELONDA INTERNATIONAL LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. H εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 ως
ιδιωτική εταιρία σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιριών και με έδρα τη νήσο Jersey (Τζέρσεϋ) στην περιοχή των
Channel Islands του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντικείμενο της είναι η πραγματοποίηση οποιονδήποτε επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α.Ε. με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 89,32% και έμμεσης 1,10%. H εταιρεία ιδρύθηκε το 1999. Η
δραστηριότητα της εταιρείας σήμερα είναι η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες του κλάδου ή η ίδρυση κοινοπραξιών, και
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οι μελέτες για την ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας στην ιχθυοκαλλιέργεια.
SELONDA UK LTD , με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 50%. H εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 και έχει έδρα το East
Riding of Yorkshire της Ουαλίας. Η Selonda UK είναι εταιρία παραγωγής ιχθύων σε χερσαίες εγκαταστάσεις και
γενικού εμπορίου, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες. Η εταιρεία με την πώλησή της συμμετοχής της
προχώρησε στην τρέχουσα χρήση σε διακοπή της δραστηριότητας στην Selonda UK Ltd.
BLUE WATER FLAT FISH LTD (Β.F.F.) με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 72,40% και έμμεσης 10,29%. H εταιρεία
ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα στο North Linconshire της Ουαλίας. Η BFF είναι παραγωγική εταιρία εκτροφής του
ψαριού με την ονομασία «turbot- Kαλκάνι» και λαβρακιού καθώς και παραγωγής γόνου.
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 69,30%. H εταιρεία ιδρύθηκε το 1986.
Αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκμετάλλευση ακινήτων και η εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων.
FISH FILLET ΑΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 90,59%. H εταιρεία ιδρύθηκε 2001. Αντικείμενο των εργασιών
της είναι συσκευασία, μεταποίηση και εμπορία αλιευμάτων και άλλων τροφίμων.
INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 36,34%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1994
(Φ.Ε.Κ. 5596/03.10.1994) με αντικείμενο εργασιών την λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας για την εκτροφή και
διάθεση μεσογειακών ειδών ψαριών καθώς και την παραγωγή γόνου.
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 και
αγορά εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ξενοδοχείων, μοτέλς, μπανγκαλόους, κάμπινγκς,
διαμερισμάτων και βιλλών επί ιδιόκτητων ή μη ακινήτων όπως ειδικότερα περιγράφεται στο καταστατικό της.
INTERNATIONAL AQUA TECH LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 82,32%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1992, έχει
έδρα στην Αγγλία-Ουαλία και είναι εταιρεία μελετών, κατασκευής - λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων νερού.
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) καθώς και την εμπορία αυτών, καθώς και την εκμετάλλευση
ιχθυοτροφείων.
ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 89,59%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2007 με δραστηριότητα κύρια την
παραγωγή-εκτροφή ιχθύων μεσογειακών ειδών σε θαλάσσιες εκτάσεις.
ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΑΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100,00%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2007. μετά την μετατροπή της
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΕΠΕ. με δραστηριότητα κύρια την παραγωγή-εκτροφή ιχθύων μεσογειακών ειδών σε
θαλάσσιες εκτάσεις.
ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100%. Η Εταιρία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 μετά από
την μετατροπή της ατομικής «Χατζηλίας Ηλίας». με δραστηριότητα κύρια την παραγωγή-εκτροφή ιχθύων
μεσογειακών ειδών σε θαλάσσιες εκτάσεις στην περιοχή της Λέρου.
FJORD MARIN TURKEY με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 35,01%. Η Εταιρία, ιδρύθηκε το 1995 και έχει έδρα το
Bodrum στην Τουρκία με αντικείμενο την εκτροφή και διάθεση μεσογειακών ειδών ψαριών καθώς και την παραγωγή
γόνου.
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EUROFISH GB LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 30,00%. Η Εταιρία έχει έδρα στην Αγγλία-Ουαλία και είναι
εμπορίας ιχθύων και τροφίμων γενικότερα.
BLUE FIN TUNA HELLAS ΑΕ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 25,00%. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2003 με αντικείμενο
την συλλογή ζωντανών ψαριών τόνου και την εκτροφή-πώληση του ψαριού τόννου.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 95,00%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2005
με έργο την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 99,90%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2004 με έργο
την εκμετάλλευση και διαχείριση μονάδας εκτροφής ιχθύων.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ με ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 30%. Η Κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2010 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.
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8 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις (Ομίλου και εταιρείας) έχουν συνταχθεί με βάσει την αρχή του ιστορικού κόστους, την
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο ρευστότητας όπως αυτός
περιγράφεται στην Έκθεση του Δ.Σ. και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των
ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης της
διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την
εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων του Ομίλου έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 06
Απριλίου 2012.
8.1

Εφαρμογή νεοεκδοθέντων και αναθεωρηθέντων λογιστικών προτύπων

8.1.1

Πρότυπα τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα

τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί
Η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν
είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.
•

ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα – Ταξινόμηση και Επιμέτρηση

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Όπως έχει εκδοθεί το
ΔΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Η Φάση 1 του
ΔΠΧΑ 9 θα έχει σημαντική επίπτωση (i) στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και (ii) σε αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες που έχουν χαρακτηρίσει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
χρησιμοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας Μέσω Αποτελεσμάτων. Στις επόμενες φάσεις το ΣΔΛΠ θα ασχοληθεί
με τη λογιστική αντιστάθμιση και την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση
του έργου αυτού αναμένεται κατά το πρώτο μισό του 2012. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το
πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές της
καταστάσεις.
•

ΔΛΠ

12 Φόροι

Εισοδήματος

(τροποποίηση)

–

Αναβαλλόμενος

φόρος

Ανάκτηση

των

υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Το
ΔΛΠ 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά τη αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με ένα πάγιο περιουσιακό
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στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση αναμένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να πραγματοποιηθεί από τη
χρήση του στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε
εύλογες αξίες πολλές φορές η εκτίμηση του τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη
και υποκειμενική. Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων
περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρετε ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού
στοιχείου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή
του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
•

ΔΠΧΑ

7

Χρηματοοικονομικά

Μέσα:

Γνωστοποιήσεις

(τροποποίηση)

–

Εμπλουτισμένες

απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011. Η τροποποίηση αυτή
απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αλλά δεν
έχουν αποαναγνωριστεί για να καταστήσουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν
τη σχέση με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί καθώς και τις συνδεόμενες υποχρεώσεις.
Επιπρόσθετα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη εμπλοκή στα αποαναγνωρισμένα
περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να υπολογίζουν τη φύση της συνεχιζόμενης εμπλοκής της
εταιρείας στα αποαναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και το κίνδυνο που συνδέεται με αυτή. Ο Όμιλος
εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
•

ΔΠΧΑ

7

Χρηματοοικονομικά

Μέσα

:

Γνωστοποιήσεις

(τροποποίηση)

Συμψηφισμός

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η τροποποίηση
εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η
οποία είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής επίδρασης κατά των συμψηφισμό διακανονισμών
στην κατάσταση οικονομικής θέσης μιας εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 έχουν αναδρομική ισχύ. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου
προτύπου δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
•

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη Διερμηνεία 12
«Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου
που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να
βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να
πραγματοποιεί μια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για
τις μη ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

54

αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στον
Όμιλο.
•

ΔΠΧΑ 11 Από κοινού Συμφωνίες

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες
οικονομικές οντότητες – Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 απαλείφει την επιλογή
της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόμενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες
οι οποίες πληρούν τον ορισμό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσεις το πρότυπο αυτό. Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στον
Όμιλο.
•

ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οικονομικές οντότητες

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 27 και σχετίζονταν με τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού
συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το
πρότυπο αυτό. Το ανωτέρω πρότυπο θα εξεταστεί κατά την εφαρμογή εάν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
•

ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
ΔΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη
αξία. Το ΔΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιμοποιήσει την
εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιμέτρησης της εύλογης αξίας στα ΔΠΧΑ όταν η εύλογη αξία
απαιτείται ή επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η
εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
•

ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση)

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το
ΔΛΠ 27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες
παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν
έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
•

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)
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Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Ο
σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν
λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να
καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της μεθόδου της καθαρής θέσης. Προγενέστερη εφαρμογή
του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Το ανωτέρω
πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
•

ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση)

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Το
ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεμελιώδεις
αλλαγές όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως «μέθοδος περιθωρίου».

Επίσης

μεταβολές από

επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα
καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα παρέχονται
επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής στα εν
λόγω σχέδια. Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει
την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει επίδραση στις
οικονομικές της καταστάσεις.
•

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχείων
του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος

Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012. Η
τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα
στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν στα Αποτελέσματα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον θα
παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει
επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
•

ΔΛΠ

32

Χρηματοοικονομικά

Μέσα

:

Παρουσίαση

(τροποποίηση)

-

Συμψηφισμός

Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και Χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2014. Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ακόμη
υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει επίδραση
στις οικονομικές της καταστάσεις.
•

Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου
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Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η διερμηνεία αυτή
εφαρμόζεται μόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας
στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τις δραστηριότητες
αποκάλυψης θεωρείται ότι δημιουργούν δύο πιθανά οφέλη α) την παραγωγή αποθεμάτων κατά την παρούσα χρήση
και β) βελτιωμένη πρόσβαση σε μετάλλευμα που θα εξορυχτεί στο μέλλον (περιουσιακό στοιχείο από τη
δραστηριότητα αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν μπορούν να κατανεμηθούν συγκεκριμένα μεταξύ
των αποθεμάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και του περιουσιακού στοιχείου από την
δραστηριότητα αποκάλυψης, η διερμηνεία 20 απαιτεί από την εταιρεία να χρησιμοποιήσει μια βάση κατανομής η
οποία βασίζεται σε μια μονάδα μέτρησης σχετικής παραγωγής. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή ένωση
δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

8.1.2

Πρότυπα Τροποποιήσεις και Διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε

ισχύ και δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο.
Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2010 αλλά δεν έχουν εφαρμογή
στην Εταιρεία.
•

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Εταιρίες που
Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην επιμέτρηση στοιχείων του
ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις
εργασίες του Ομίλου.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών μεταξύ Εταιριών του ιδίου Ομίλου και πως αυτές αντιμετωπίζονται στις
ατομικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών Εταιριών. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 δε
θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου.
•

Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθεωρημένου
ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε
θυγατρικές»

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία
πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην
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εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27
απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή
θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται
από θυγατρική Εταιρεία καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω
προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους
μειοψηφίας. Τα αναθεωρημένα πρότυπα θα εξεταστούν κατά την εφαρμογή τους εάν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο.
•

ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του ΔΛΠ 39
για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό
και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου.
Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
•

ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του
ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα
μερίσματα.
Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει
τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές
μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων
μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα.
•

ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες

Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18
αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα
πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων (οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό) τον οποίο η επιχείρηση θα
πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να
αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή την κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με
το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η
Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, την
αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η
εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

58

τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που λαμβάνονται από τους
πελάτες.
Τροποποιήσεις, Βελτιώσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα
•

ΕΔΔΠΧΑ 14 Προκαταβολές ελάχιστων κεφαλαιακών εισφορών

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του
ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προκαταβολές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου
να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου
δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
•

ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) - Ταξινόμηση Εκδόσεων
Δικαιωμάτων σε Μετοχές

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να
ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχών για την απόκτηση
συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας, για ένα συγκεκριμένο ποσό
οποιουδήποτε νομίσματος, αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα
δικαιώματα αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων συμμετοχικών τίτλων.
Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
Ετήσιες αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ Μάιος 2010
Κατά το 2010 η IASB (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) προέβη στην έκδοση των ετήσιων βελτιώσεων στα
ΔΠΧΑ για το 2011 –μια σειρά προσαρμογών σε 11 Πρότυπα (ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 3, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 32,
ΔΛΠ 39, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31) και μία Διερμηνεία (ΕΔΔΠΧΑ 13)

– που αποτελεί μέρος του

προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων της IASB στοχεύει στο
να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος
κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται.
Οι σημαντικότερες από αυτές τις βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα:
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3
(2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών
πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης,
συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή
εκούσια αντικαταστάθηκαν.
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ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών
μέσων.
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.
ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την
αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.
ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με
σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια
έκθεση.
•

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης
χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (01
Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί
τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη
ημερομηνία μετάβασης. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει επίδραση στις
οικονομικές της καταστάσεις.
•

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) - Υπερπληθωριστικές Οικονομίες.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011. Η
Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο παύσης, οφειλόμενη στο
ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής Οικονομίας.
Προγενέστερη εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν
θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
•

ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)
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Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη
δημοσίου (government – related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα,
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των
συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του
συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων
ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές της
καταστάσεις.
•

ΕΔΔΠΧΑ 19 Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς Τίτλους

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα
εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες
ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ο Όμιλος εκτιμά ότι
η εφαρμογή του ανωτέρου προτύπου δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις.
8.1.2

Αντικείμενο Δραστηριότητας

Σκοπός της εταιρίας με βάση το άρθρο 3 του καταστατικού είναι:
1)Σκοπός της εταιρείας είναι:
α)Η εκτροφή ιχθύων σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό,
η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση γόνου ιχθύων και κάθε άλλη
δραστηριότητα που σχετίζεται με ιχθυοκαλλιέργειες.
β) Η παραγωγή ιχθυοτροφών σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών εντός της Ελλάδος και στο
εξωτερικό, η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς 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:
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

61

α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
επιδιώκει έναν από τους παραπάνω σκοπούς.
β) να συμμετάσχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό.
γ) να παρέχει εγγυήσεις προς πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων του Ομίλου
εταιρειών.
8.2 Σημαντικά γεγονότα
Ο Όμιλος Σελόντα στην χρήση του 2011, διανύοντας την χρηματοοικονομική κρίση προέβη, σε ενέργειες μείωσης
του κόστους, στην κατάργηση προβληματικών δραστηριοτήτων, την επανεκτίμηση περιουσιακών του στοιχείων και
επενδύσεων, αλλά παράλληλα διατηρεί την δεσπόζουσα θέση στην αγορά της ιχθυοκαλλιέργειας. Σημαντικά
γεγονότα της χρήσης του 2011 ήταν:
1). Η έγκριση των όρων της συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες) από την ανώνυμη εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (απορροφώσα), με βάση τα οικονομικά στοιχεία
(ισολογισμός μετασχηματισμού) της 30-06-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 68 παρ. 2 , 69-77α του ΚΝ
2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 , με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.
2). Η σημαντική μείωση ποσού 40,6 εκ και 25,2 εκ ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία, της αποτίμησης των
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το ΔΛΠ 41 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, συνέπεια της
μείωσης της παραχθείσας βιομάζας, των χαμηλότερων τιμών αποτίμησης, των απώλειας βιομάζας από έκτακτα
γεγονότα, του επαναπροσδιορισμού των μεθόδων εκτίμησης και του υπολογισμού των αποκλίσεων μεταξύ των
πραγματικά αλιευμένων ποσοτήτων σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσότητες που αναμένονταν να αλιευθούν βάσει
προηγούμενης εκτίμησης υπολογισμού βιομάζας. Η ανάλυση των βιολογικών αποθεμάτων γίνεται στην σημείωση
8.15 των οικονομικών καταστάσεων.
3). Οι εξελίξεις στην επένδυση της Εταιρείας στην αγγλική εταιρεία Selonda UK, όπου μετά το διοικητικό και
διαχειριστικό αδιέξοδο που είχε δημιουργήσει η στάση της Σαουδαραβικής εταιρείας Jazan, η οποία κατείχε το 50%
της Selonda UK, η «Selonda UK» ενεργοποιήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στην αγγλική νομοθεσία για την
ανάληψη της διαχείρισης της Selonda UK από ειδικό εκκαθαριστή με σκοπό την αναζήτηση νέου στρατηγικού
επενδυτή. Η διαδικασία ήταν η πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Selonda UK από τον εκκαθαριστή στην
εταιρεία Anglesey Aquaculture Ltd, έναντι μηδενικού τιμήματος για τους μετόχους, αλλά καταβάλλοντας με την
καταβολή ποσού 1.200.000 Gbp για την κάλυψη υποχρεώσεων της Selonda UK προς τράπεζες και λοιπούς τρίτους
προμηθευτές. Συνέπεια της διαδικασίας αυτής ήταν στην παρούσα χρήση να προκύψουν ζημιές ποσού 8,8 εκ ευρώ
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στην Εταιρεία και ποσού 6,8 εκ ευρώ στον Όμιλο συμπεραλαβομένων

και των αποτελεσμάτων από τις

διακοπτόμενες δραστηριότητες της χρήσης του 2011 για την αγγλική εταιρεία.
4). Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αναδιοργάνωσης των δανείων του Ομίλου, μετά τα προβλήματα που άφησε η
μεγάλη κρίση της ιχθυοκαλλιέργειας και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Ο όμιλος εξετάζοντας τα νέα
οικονομικά δεδομένα κάνοντας συνεχής ενέργειες μείωσης κόστους, έχει υποβάλλει στις τράπεζες συνολικό σχέδιο
αναδιοργάνωσης των δανείων με παράταση αποπληρωμής δανείων, αλλαγή των όρων συμβάσεων δανείων καθώς και
την υπογραφή νέων δανειακών συμβάσεων.
8.3 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις.
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα
δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων.
Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης
οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου . Τα πραγματικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται
στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για
μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με
την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση του Ομίλου (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με εκτιμήσεις οι
οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:
Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως τη
λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη
προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν
πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να
τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των
επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και
αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους
λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.
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Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Το κόστος περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην
παρούσα θέση και κατάσταση. Για την εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η διοίκηση λαμβάνει υπ’ όψιν
την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιμη τη στιγμή που πραγματοποιείται η εκτίμηση. Τα αποθέματα
βοηθητικών υλών αποτιμώνται στην μέση τιμή κτήσης τους. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο
του μέσου σταθμικού κόστους.
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού - Αποθέματα
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. Τα
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας γόνο – ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην
παραγωγική διαδικασία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού
µετασχηματισμού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε επιπρόσθετα
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και φυτά υπό τη διαχείριση µίας
επιχείρησης, ενώ το γεωργικό προϊόν αποτελείται από τη συγκομιδή του προϊόντος των βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης, η οποία προορίζεται για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. Το δικαίωμα της διαχείρισης
των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νομικής πράξης.
Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιμάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ημερομηνία
κάθε ισολογισμού στην εύλογη αξία του µείον το εκτιμώμενο στον τόπο της πώλησης κόστος, εκτός από την
περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση τις
τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων δηλαδή με βάση την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων.
Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι επικρατούσες τιμές
σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. Αν µία
επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιμοποιεί την περισσότερο σχετική. Αν µία επιχείρηση
έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιμοποιήσει την τιμή που υπάρχει στην αγορά που αναμένεται να
χρησιμοποιηθεί.
Η εταιρία μετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιμά κατά την ημερομηνία
κάθε μεταγενέστερου ισολογισμού στην εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα μέχρι την πώλησή τους κόστη. Κέρδος ή
ζημία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου και την
μεταγενέστερη αποτίμηση του (µείον τις εκτιμώμενες δαπάνες πώλησης και στις δύο περιπτώσεις),καταχωρούνται
στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος μπορεί να προκύπτει και κατά την αρχική
καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε
υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριμότητας ώστε να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να
ενημερωθούν για το χρόνο των μελλοντικών ταμιακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την
εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων.
Ο διαχωρισμός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στον Ισολογισμό, γίνεται με βάση το μέσο βάρος των
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αποθεμάτων ιχθύων και, κατατάσσονται τα κάτω των 200 γραμμαρίων ψάρια και ο γόνος προς ιδιόχρηση σε
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού, και τα άνω των 200 γραμμαρίων ψάρια και ο γόνος προς
πώληση, σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.
Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων
Η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο
για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους.
Κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή
χρηματοδοτική.
Η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην
αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαμβάνονται υπόψη
γεγονότα όπως ο χρόνος της μίσθωσης, η υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράγοντες.
Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας καταστάσεις καθώς και τις σχετικές
γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες
δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Μία
λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της
εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά
ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι
αβέβαιες. Ο όμιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος
και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις
συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.
•

Φόροι εισοδήματος. Η αξιόπιστη επιμέτρηση των φόρων εισοδήματος βασίζεται σε εκτιμήσεις τόσο του
τρέχοντος όσο και του αναβαλλόμενου φόρου. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για
αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται
επιπλέον φόροι.

•

Επισφαλείς απαιτήσεις. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των στατιστικών
στοιχείων που διατηρεί η εταιρεία και ο Όμιλος, αναφορικά με τον κίνδυνο απαιτήσεις να μην ανακτηθούν ή
σε γεγονότα ειδικών και πολύ αναλυτικών ελέγχων των πελατών μας από τμήμα πιστωτικού ελέγχου.

•

Ενδεχόμενα γεγονότα. Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη
πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την
οικονομική θέση του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

65

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

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων. Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων
στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2011 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές
αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα
αναλύονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, ωστόσο,
είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το
μηχανογραφικό εξοπλισμό.

8.4 Σύνοψη Λογιστικών Πολιτικών
8.4.1 Γενικά
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Αξίζει να σημειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω ότι χρησιμοποιούνται λογιστικές εκτιμήσεις και
υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.
8.4.2 Ενοποίηση
(α)

Θυγατρικές

Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές και
επιχειρηματικές πολιτικές. Η Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συμμετέχει με ποσοστό
μεγαλύτερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου ή όταν κατέχει ποσοστό λιγότερο του 50% αλλά έχει τον έλεγχο
της διοίκησης και ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην πολιτική των αγορών-εξόδων και εσόδων των εταιρειών .
Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο η Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. ασκεί έλεγχο στα δικαιώματα ψήφου μιας άλλης
οικονομικής οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν
να εξασκηθούν ή να μετατραπούν.
Όλες οι θυγατρικές του Ομίλου έχουν ως ημερομηνία κλεισίματος οικονομικής χρήσης την 31 Δεκεμβρίου 2011.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής εταιρείας όπως επίσης και των οικονομικών οντοτήτων οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο με πλήρη
ενοποίηση.
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Οι θυγατρικές ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος
αποκτά τον έλεγχο, ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να υπάρχει ο έλεγχος.
Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείμενες στην εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς. Αυτή
περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής, κατά την ημερομηνία της
απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν την
απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής
περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό στα αναπροσαρμοσμένα ποσά, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται ως
βάση για την μετέπειτα επιμέτρηση τους σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του ομίλου. Η υπεραξία
αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του κόστους κτήσης πάνω από την εύλογη αξία του μεριδίου του ομίλου στα
αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου της αποκτώμενης θυγατρικής κατά την απόκτησή της. Εάν το κόστος
απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης θυγατρικής,
η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στο αποτέλεσμα.
Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές παρουσιάζουν το μέρος των κερδών ή των ζημιών και των net assets τα οποία δεν
ανήκουν στον Όμιλο. Αν οι ζημιές μιας θυγατρικής που αφορούν σε δικαιώματα μειοψηφίας υπερβαίνουν τα
δικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, το υπερβάλλον ποσό επιμερίζεται στους μετόχους της
μητρικής εκτός από το ποσό για το οποίο η μειοψηφία έχει μια υποχρέωση και είναι ικανή να καλύψει τις ζημιές
αυτές.
Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να είναι
συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όμιλο.
Ενδοεταιρικοί λογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές έσοδα και έξοδα καθώς και μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές μεταξύ των εταιρειών απαλείφονται.
Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις :
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει
σημαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία. Σημαντική επιρροή είναι η
εξουσία να συμμετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές
της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σημαντική επιρροή συνήθως υπάρχει όταν η Σελόντα
Α.Ε.Γ.Ε κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% με 50% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω κυριότητας μετοχών ή μέσω άλλου
είδους συμφωνίας.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης
χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της
επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης.
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Όλες οι μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης
αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του ομίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα κέρδη ή τις
ζημιές οι οποίες δημιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση καταχωρούνται στο λογαριασμό “ Αποτελέσματα
Επενδυτικών Δραστηριοτήτων” στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. και
συνεπώς επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου. Κατά την ενοποίηση μεταβολές οι οποίες έχουν
απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια της συγγενούς επιχείρησης και σχετίζονται με αποτέλεσμα, για
παράδειγμα που προκύπτουν από τη λογιστική αντιμετώπιση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων της
συγγενούς επιχείρησης, αναγνωρίζονται στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του ομίλου. Οποιεσδήποτε μεταβολές που
αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται με αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα η διανομή
μερισμάτων ή άλλες συναλλαγές με τους μετόχους της συγγενούς επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής
αξίας της συμμετοχής. Καμιά επίδραση στο καθαρό αποτέλεσμα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο
αυτών των συναλλαγών. Παρόλα αυτά, όταν το μερίδιο ζημιών του ομίλου σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή
υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιοδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων
απαιτήσεων, ο όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί με δεσμεύσεις ή
έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης.
Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο προκειμένου να
διασφαλιστεί συνέπεια με τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον όμιλο.
Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το
λειτουργικό νόμισμα και της μητρικής εταιρείας.
Κάθε εταιρεία του Ομίλου καθορίζει το λειτουργικό της νόμισμα και τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στις
οικονομικές καταστάσεις αυτής. Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που ενοποιούνται, οι
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα κάθε μεμονωμένης οντότητας χρησιμοποιώντας
τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις ημερομηνίες των συναλλαγών.
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν
στις ημερομηνίες των συναλλαγών. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές
και από τη μετατροπή των υπολοίπων λογαριασμών με συναλλαγματικές ισοτιμίες τέλους χρήσης αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα στο κονδύλι “λοιπά έσοδα” ή “λοιπά έξοδα”, αντίστοιχα εκτός από το σκέλος του κέρδους ή της ζημίας
του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση και αναγνωρίζεται απευθείας στα
ίδια κεφάλαια μέσω της κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα που κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς
πώληση διακρίνονται σε μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μεταβολή του
αποσβεσμένου κόστους του χρεογράφου και σε λοιπές μεταβολές της λογιστικής αξίας των χρεογράφων. Διαφορές
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από τη μετατροπή που σχετίζονται με μεταβολές στο αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, και
άλλες μεταβολές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.
Διαφορές από τη μετατροπή μη νομισματικών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων
καταχωρούνται ως μέρος των κερδών ή ζημιών εύλογης αξίας. Διαφορές από τη μετατροπή μη νομισματικών
στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων όπως περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως μέρος των κερδών ή ζημιών από την εύλογη αξία. Διαφορές από τη μετατροπή
μη νομισματικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατατάσσονται
ως διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνονται στο αποθεματικό ιδίων κεφαλαίων που αφορά τα διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όλες οι ατομικές οικονομικές
καταστάσεις των θυγατρικών και οι από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες, οι οποίες αρχικά παρουσιάζονται
σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του ομίλου, έχουν μετατραπεί σε ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις έχουν μετατραπεί σε ευρώ με τις ισοτιμίες κλεισίματος που υπάρχουν κατά
την ημερομηνία ισολογισμού.
Έσοδα και δαπάνες έχουν μετατραπεί στο νόμισμα παρουσίασης του ομίλου με τις μέσες ισοτιμίες κατά την περίοδο
αναφοράς, εκτός κι αν υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στις ισοτιμίες οπότε τα έσοδα και οι δαπάνες
μετατρέπονται με την ισοτιμία κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών.
Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία έχουν μεταφερθεί στο αποθεματικό μετατροπής
ισολογισμού στα ίδια κεφάλαια.
Η υπεραξία και οι προσαρμογές στην εύλογη αξία οι οποίες προκύπτουν κατά την απόκτηση μιας οικονομικής
οντότητας στο εξωτερικό θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οικονομικής οντότητας στο
εξωτερικό και μετατράπηκαν σε ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος.
Κατά την ενοποίηση, συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τη μετατροπή της καθαρής επένδυσης σε
εκμεταλλεύσεις του εξωτερικό, καθώς και από δάνεια και άλλα νομισματικά μέσα τα οποία έχουν καθορισθεί
αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω της
κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.
Όταν μια εκμετάλλευση στο εξωτερικό έχει μερικώς διατεθεί ή πωληθεί, οι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες είχαν
καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο της διάθεσης ή πώλησης ως
μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση.

Πληροφόρηση κατά τομέα
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
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τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate). Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι
οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή
των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία
ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα εκτός των περιπτώσεων που αφορούν συναλλαγματικές διαφορές
που προκύπτουν από την αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται ως μέσα
αντιστάθμισης ταμειακών ροών. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της
εύλογης αξίας.
Ενσώματα πάγια
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους ή στο κόστος
μειωμένο κατά τις συσσωρεμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει
όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί
να επιμετρηθεί αξιόπιστα.

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν

πραγματοποιούνται καθώς επίσης και το κόστος των καθημερινών συντηρήσεων.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την
σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτίρια

20 - 40 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός

5- 12 έτη

Αυτοκίνητα

3 – 5 έτη

Λοιπός εξοπλισμός

3 - 5 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση)
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
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Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό
διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.
Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγματοποιούνται.
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της
καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού
αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας
Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, μετά από την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα
αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση
ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία
επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης
και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης

αποτελεσμάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα
παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή
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δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου
από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).
- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με
αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης με την προυπόθεση ότι πληρούνται τα
κριτήρια που θέτει η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Επιλογή της Εύλογης Αξίας».

ii) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές,
τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν
περιλαμβάνονται
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων
χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες
των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία
του ενεργητικού.

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.
Ο όμιλος δεν κατέχει επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη.
iv) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την
κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά
πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.
Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, που είναι και η
ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται
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στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές
στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή
μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η
ιδιοκτησία.
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και λογιστική αντιστάθμισης
Τα παράγωγα αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου των
παραγώγων και μεταγενέστερα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα παράγωγα απεικονίζονται ως απαιτήσεις όταν
η εκτιμώμενη εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμώμενη εύλογη αξία τους είναι αρνητική.
Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών, ο Όμιλος προσπαθεί να καλύψει τους κινδύνους που προκαλούν
μεταβολή στις ταμειακές ροές και προέρχονται από μία υποχρέωση ή μία μελλοντική συναλλαγή και η μεταβολή αυτή
θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της χρήσης.
Η μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους η ζημίας που προκύπτει εξαρτάται από το αν το παράγωγο ταξινομείται ως
μέσο αντιστάθμισης και από τη φύση των στοιχείων που αντισταθμίζονται. Ο Όμιλος ταξινομεί συγκεκριμένα
παράγωγα ως αντιστάθμιση ταμειακών ροών, η οποία προέρχεται από αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση ή από προβλεπόμενη συναλλαγή. Η λογιστική αντιστάθμισης χρησιμοποιείται για παράγωγα που έχουν
ταξινομηθεί κατά αυτό τον τρόπο εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια.
Ο Όμιλος καταγράφει κατά τη σύναψη των συναλλαγών τη σχέση μεταξύ των στοιχείων αντιστάθμισης και των
αντισταθμισμένων στοιχείων καθώς και τους κινδύνους και τη στρατηγική διαχείρισης των συναλλαγών
αντιστάθμισης. Μετά τη σύναψη της σύμβασης και σε τακτά χρονικά διαστήματα καταγράφεται η εκτίμηση του
Ομίλου αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης για τις αντισταθμίσεις ταμειακών ροών.
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών. Η μεταβολή της εύλογης αξίας του αποτελεσματικού μέρους των παραγώγων
που έχουν κατηγοριοποιηθεί και χαρακτηρισθεί ως αντιστάθμιση ταμειακών ροών καταχωρούνται στην καθαρή θέση.
Τα κέρδη ή ζημιές που αφορούν το μη αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης καταχωρούνται κατευθείαν στα
αποτελέσματα. Τα ποσά που έχουν σωρευτεί στα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως κατά τη
στιγμή που τα αντισταθμισμένα στοιχεία επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Όταν ένα προϊόν αντιστάθμισης λήγει ή
πωλείται ή όταν η αντιστάθμιση δεν πληροί τα κριτήρια της αντισταθμιστικής λογιστικής, τα σωρευμένα κέρδη ή
ζημίες που υφίστανται στα ίδια κεφάλαια εκείνη τη στιγμή παραμένουν στα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν η προβλεπόμενη συναλλαγή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Όταν η συναλλαγή δεν
προβλέπεται ότι θα συμβεί, τα σωρευμένα κέρδη ή ζημίες μεταφέρονται στα αποτελέσματα.
Μεταγενέστερη Αποτίμηση
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης
αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα
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αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες
προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων
που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί
τίτλοι που ταξινομούνται στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η
εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών
που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική
ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η
σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται
στα αποτελέσματα.
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων απεικονιζόμενα στο αποσβεσμένο κόστος
Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις ή διακρατούμενες
μέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της ζημίας επιμετράται ως η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμιακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί)
προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το πραγματικό επιτόκιο που
υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα μειώνεται είτε απευθείας
είτε μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Ο Όμιλος αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξίας μεμονωμένα για
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από μόνα τους σημαντικά και μεμονωμένα ή συλλογικά για
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα τους. Αν ο Όμιλος προσδιορίσει ότι δεν
υπάρχει αντικειμενική απόδειξη της ύπαρξης απομείωσης αξίας για χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που
αξιολογήθηκε μεμονωμένα, είτε είναι σημαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί για
απομείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για απομείωση μεμονωμένα και για τα
οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση
για απομείωση.
Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση σχετίζεται εξ’
αντικειμένου με γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της απομείωσης η ζημία απομείωσης που είχε
αναγνωριστεί προηγουμένως θα αναστρέφεται. Το ποσό της αναστροφής αναγνωρίζεται στην Κατάσταση
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Αποτελεσμάτων στον βαθμό που η λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει το
αποσβεσμένο κόστος κατά την ημερομηνία αναστροφής της ζημιάς της απομείωσης.
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού είναι τα ζωντανά αποθέματα πριόντων ιχθυοκαλλιέργειας γόνος και
ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία και αποτιμώνται στην τρέχουσα καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
τους. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. Ως
γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού µετασχηματισμού
των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και φυτά υπό τη διαχείριση µίας επιχείρησης, ενώ το
γεωργικό προϊόν αποτελείται από τη συγκομιδή του προϊόντος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης, η οποία προορίζεται για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. Το δικαίωμα της διαχείρισης των
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νομικής πράξης.
Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιμάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ημερομηνία
κάθε ισολογισμού στην εύλογη αξία του µείον το εκτιμώμενο στον τόπο της πώλησης κόστος, εκτός από την
περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση τις
τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων δηλαδή με βάση την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων.
Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι επικρατούσες τιμές
σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. Αν µία
επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιμοποιεί την περισσότερο σχετική. Αν µία επιχείρηση
έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιμοποιήσει την τιμή που υπάρχει στην αγορά που αναμένεται να
χρησιμοποιηθεί. Η εταιρία μετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιμά κατά
την ημερομηνία κάθε μεταγενέστερου ισολογισμού στην εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα μέχρι την πώλησή τους
κόστη. Κέρδος ή ζημία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου και την µμεταγενέστερη αποτίμηση του (µείον τις εκτιμώμενες δαπάνες πώλησης και στις δύο
περιπτώσεις),καταχωρούνται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος μπορεί να προκύπτει
και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου.
Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το
κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους για τις πρώτες ύλες. Το κόστος των ετοίμων
προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και
αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής.
Εμπορικές απαιτήσεις
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Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά
μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσματα.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο καθώς και
βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις με
ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηματαγοράς είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά που
απεικονίζονται στη εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Για τον σκοπό των ενοποιημένων Καταστάσεων Ταμιακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να
περιλαμβάνονται τα εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts).
Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές
μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας.
Έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του
προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών,
απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών
τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά
οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές
σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της
περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην
οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της
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περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το
έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων.

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.

Ο αναβαλλόμενος φόρος

προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και
μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να
επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις
σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών
διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο μέλλον. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την
ημερομηνία του ισολογισμού.

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους
α)

Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών
που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων
κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις
οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σημείωση 8.23.2 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας
την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά
κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη
ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν
δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης
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υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη
προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του
προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην
μέση υπολειπόμενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν
μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10%
της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν
χρηματοδοτούνται.
β)

Κρατικά Ασφαλιστικά Ταμεία

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό
τομέα (ΙΚΑ) και τον (ΟΓΑ) για τους εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας επειδή θεωρείται αγροτική εκμετάλλευση, που χορηγεί
συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το
μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την
συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους
εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών
παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.
Επιχορηγήσεις
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί µε τους όρους
της επιχορήγησης και
β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται
µε τρόπο συστηματικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη
τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως
έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.
Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις αναγνωρίζονται όταν:
(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων
(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης
(3) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
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Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση
προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η
πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί
να είναι μικρή.
Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται να
αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι κατ’ ουσίαν βέβαιο
ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί ως
ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της
πρόβλεψης.
Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για
την αποζημίωση.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν
την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να
προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, με βάση τα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία
Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία
των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του
χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι
μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι
ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος στα αποτελέσματα.
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις.
(α)

Δικαίωμα αδείας

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζομένων αναγνωρίζονται όταν
αυτά προκύπτουν.

Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της αδείας

μακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσμα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του ισολογισμού.

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν λογαριασμούς υπεραναλήψεως (overdraft),
εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος
συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν ο Όμιλος
απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
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Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.
Τα μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις” , όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς
και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.
Αναγνώριση εσόδων και δαπανών
Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική
οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο
προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός του Ομίλου.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Πώληση αγαθών
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των
αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των αγαθών.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το
επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της
αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή
λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή τις υποχρέωσης.
Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί μείωση της αξίας, ο Όμιλος μειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που αναμένεται να
ανακτηθεί, και το οποίο είναι οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο του μέσου, και συνεχίζει την προεξόφληση αναγνωρίζοντας έσοδο από τόκους. Έσοδα από τόκους σε δάνεια
τα οποία έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.
Έσοδα από δικαιώματα
Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, ανάλογα με
την ουσία της σχετικής σύμβασης.
Έσοδα από μερίσματα
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Τα έσοδα από τα μερίσματα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους
μετόχους.
Αναγνώριση εξόδων
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα
από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
Μισθώσεις
Η εκτίμηση του κατά πόσο μία συμφωνία περιέχει μία μίσθωση πραγματοποιείται κατά την έναρξη της συμφωνίας,
λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες. Η επαναξιολόγηση μετά την έναρξη της συμφωνίας
πραγματοποιείται όταν κάποιο από τα παρακάτω συμβαίνει:
a) ●

Υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει

τη συμφωνία
b) ●

Ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της

παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο
c) ●

Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο περιουσιακό

στοιχείο.
d) ●

Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την ημερομηνία που η
μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγονται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) & (δ), και από την ημερομηνία της ανανέωσης
ή της παράτασης για την περίπτωση (β).
Ο όμιλος ως μισθωτής
Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται ουσιαστικά
στο μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλειες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία του μισθωμένου περιουσιακού
στοιχείου. Το σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαμηλότερη, η παρούσα αξία των καταβολών μισθωμάτων
πλέον κάποιων επιπρόσθετων μισθωμάτων, εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό
αναγνωρίζεται ως μια υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές
μισθωμάτων είναι προκαταβολικά πληρωτέες κατά την έναρξη της μίσθωσης.
Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν

αποκτηθεί με συμβάσεις

χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ μέθοδοι απόσβεσης και ωφέλιμες ζωές, αντιστοιχεί σε αυτή που εφαρμόζεται σε
συγκρίσιμα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία. Η αντίστοιχη υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση μειώνεται με
τις καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδα στα
χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο
στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της υποχρέωσης από τη χρηματοδοτική μίσθωση.
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Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Επομένως οι συμφωνίες μισθώσεων όπου
ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µία συμφωνημένη χρονική
περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου,
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως
έξοδο στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο. Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση,
αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν πραγματοποιούνται.
Ο όμιλος ως εκμισθωτής
Οι μισθώσεις στις οποίες ο όμιλος δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του περιουσιακού
στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τους εκμισθωτές στη
διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του μισθωμένου
περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης.
8.5 Μεταβολή Ποσοστού σε Θυγατρικές
Κατά την διάρκεια της χρήσης είχαμε τις εξής μεταβολές ποσοστών σε θυγατρικές:
•

Πώληση ποσοστού 6,46% της θυγατρικής εταιρεία Interfish AE , πλέον το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται
σε 36,34%.

•

Εξαγορά ποσοστού 8,99% στην θυγατρικής εταιρεία Φαραδονήσια ΑΕ, πλέον το ποσοστό συμμετοχής
ανέρχεται σε 100%.

•

Διακοπή λειτουργίας στην κατά 50% θυγατρική Selonda UK Ltd. Σημείωση 8.37 αναφορικά με τις
διακοπτόμενες δραστηριότητες

•

Συμμετοχή με 30% κατά την ίδρυσης της Κοινοπραξίας Μαρμάρι

8.6 Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι εξής:
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Ποσοστά Συμμετοχής
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ά μεσα

ΕΔΡΑ

Έμμεσα

Σύνολο

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μητρική

Ολική Ενοποίηση

36,34%

36,34%

Ολική Ενοποίηση

Ζευγολατιό, Κορινθίας

41,34%

41,34%

Ολική Ενοποίηση

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

100,00%

100,00%

Ολική Ενοποίηση

89,32%

1,10%

90,42%

Ολική Ενοποίηση

69,30%

69,30%

Ολική Ενοποίηση

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ
AQUAVEST A.E.
AQUANET A.E.

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε.

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

FISH FILLET AE

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

90,59%

90,59%

Ολική Ενοποίηση

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

100,00%

100,00%

Ολική Ενοποίηση

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

90,94%

90,94%

Ολική Ενοποίηση

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΙΝΑΔΕΣ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

100,00%

100,00%

Ολική Ενοποίηση

ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

89,59%

89,59%

Ολική Ενοποίηση

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

100,00%

100,00%

Ολική Ενοποίηση

SELONDA INTERNATIONAL LTD

Channel Islands, UK

100,00%

100,00%

Ολική Ενοποίηση

BLUEWATER FLATFISH LTD

North Linconshire, WALES

72,40%

82,69%

Ολική Ενοποίηση

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD

North Linconshire, WALES

82,32%

82,32%

Ολική Ενοποίηση

FJORD MARIN DENIZ

Bodrum – Turkey

35,01%

35,01%

Καθαρή Θέση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ι

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

95,00%

95,00%

Καθαρή Θέση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

90,33%

Καθαρή Θέση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙ

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα

30,00%

30,00%

Καθαρή Θέση

EUROFISH GB Ltd

Hull , Wales

30,00%

30,00%

Καθαρή Θέση

ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ

Πυλαρινού 11, Κόρινθος

35,00%

35,00%

Καθαρή Θέση

BLUEFIN TUNA HELLAS A.E.

Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη

25,00%

25,00%

Καθαρή Θέση

10,29%

90,33%

Στον πίνακα αναφέρεται η επωνυμία και η κατασταστική έδρα για κάθε μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική
συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο.
8.7 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Οικόπεδα
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η
Ιανουαρίου 2011
Κόστος κτήσης διακοπτόμενων δραστηριοτήτων την
31η Δεκεμβρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφ ές
Μεταφ ορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση
Συναλλαγματικές διαφορές
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την
31η Δεκεμβρίου 2011
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2011
Συσσωρευμένες αποσβέσεις διακοπτόμενων
δραστηριοτήτω ν την 31η Δεκεμβρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφ ές
Μεταφ ορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση
Συναλλαγματικές διαφορές
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου
2011
Λογιστική αξία 31/12/2011

Κτίρια

Μηχ/κος
εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Επιπλα &
λοιπός
Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση &
προκ.κτησεως
παγίω ν

Σύνολο

5.169.987,36

40.162.924,49

53.753.197,39

8.556.468,92

5.930.486,50

650.206,05

114.223.270,71

0,00
0,00
-106.220,83
0,00
0,00

-11.489.210,57
46.266,25
-113.697,33
0,00
-7.939,98

-2.648.052,28
970.821,39
-927.762,94
26.294,53
80.990,28

-19.169,33
46.629,06
-90.197,43
0,00
2.023,99

-10.144,64
146.643,25
-337.089,20
0,00
0,00

0,00
52.457,89
0,00
-26.294,53
0,00

-14.166.576,82
1.262.817,84
-1.574.967,73
0,00
75.074,29

5.063.766,53 28.598.342,86

51.255.488,37

8.495.755,21

5.729.895,91

676.369,41

99.819.618,29

0,00

-9.389.829,41

-35.022.672,65

-6.553.874,90

-5.222.867,26

0,00

-56.189.244,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

900.753,99
-930.967,12
56.691,63
0,00
0,00

532.286,96
-3.260.318,53
813.549,46
0,00
0,00

11.318,04
-606.171,95
89.926,71
0,00
-1.197,22

8.855,07
-216.734,44
329.568,69
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.453.214,06
-5.014.192,04
1.289.736,49
0,00
-1.197,22

-7.059.999,32 -5.101.177,94
1.435.755,89
628.717,97

0,00
676.369,41

-58.461.682,93
41.357.935,36

0,00 -9.363.350,91 -36.937.154,76
5.063.766,53 19.234.991,95 14.318.333,61
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ΟΜΙΛΟΣ
Οικόπεδα
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η
Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφές
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση
Συναλλαγματικές διαφορές
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την
31η Δεκεμβρίου 2010
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφές
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση
Συναλλαγματικές διαφορές
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2010
Λογιστική αξία 31/12/2010

Κτίρια

5.169.987,36
0,00
0,00
0,00
0,00

Μηχ/κος
εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Επιπλα &
λοιπός
Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση &
προκ.κτησεως
παγίω ν

Σύνολο

38.644.169,18
1.109.643,04
0,00
10.000,00
399.112,27

52.774.376,41
1.302.707,28
-520.382,96
8.632,87
187.863,79

8.444.812,83
207.959,99
-176.492,28
75.606,26
4.582,12

5.804.751,93
158.276,02
-32.965,39
0,00
423,94

940.957,06
30.687,48
-227.199,36
-94.239,13
0,00

111.779.054,77
2.809.273,81
-957.039,99
0,00
591.982,12

5.169.987,36 40.162.924,49

53.753.197,39

8.556.468,92

5.930.486,50

650.206,05

114.223.270,71

-31.682.168,33
-3.619.541,74
346.350,73
0,00
-67.313,31

-5.983.058,92
-689.289,10
119.079,82
0,00
-606,70

-4.912.419,56
-320.269,31
10.144,69
0,00
-323,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-50.548.641,33
-6.019.479,43
475.575,24
0,00
-96.698,69

-6.553.874,90 -5.222.867,25
2.002.594,02
707.619,25

0,00
650.206,05

-56.189.244,21
58.034.026,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-7.970.994,52
-1.390.379,28
0,00
0,00
-28.455,61

0,00 -9.389.829,41 -35.022.672,65
5.169.987,36 30.773.095,08 18.730.524,74

Η μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται και στο γεγονός ότι η θυγατρική εταιρεία Selonda UK
Ltd, εμφανίζεται ως διακοπτόμενη δραστηριότητα και άρα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της δεν
ενοποιήθηκαν κατά την 31.12.2011.
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η
Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφές
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση
Επανεκτίμηση
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την
31η Δεκεμβρίου 2011

Οικόπεδα

Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την 1η
Ιανουαρίου 2010
Επενδύσεις σε ακίνητα
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφές
Μεταφορές σε επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση
Κόστος κτήσης(τεκμαιρόμενο κόστος κτήσης) την
31η Δεκεμβρίου 2010
Συσσω ρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφές
Συσσω ρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2010
Λογιστική αξία 31/12/2010

Μηχ/κος
εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση &
προκ.κτησεως
παγίων

Σύνολο

1.992.624
0
-106.221
0
0

10.550.175
4.150
-113.037
0
0

15.506.004
641.182
-734.488
26.295
0

4.415.826
39.199
-11.328
0
0

3.231.095
96.099
-326.860
0
0

47.612
4.386
0
-26.295
0

35.743.336
785.016
-1.291.934
0
0

1.886.403

10.441.288

15.438.993

4.443.697

3.000.334

25.703

35.236.418

0
0
0

-4.445.758
-390.483
56.467

-11.213.477
-1.002.305
663.913

-3.389.787
-232.988
11.328

-2.839.502
-99.002
325.028

0
0
0

-21.888.524
-1.724.778
1.056.736

0
1.886.403

-4.779.774
5.661.513

-11.551.869
3.887.123

-3.611.446
832.250

-2.613.475
386.858

0
25.703

-22.556.565
12.679.851

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μειώσεις/Διαγραφές
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2011
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011

Κτίρια

Επιπλα &
λοιπός
Εξοπλισμός

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχ/κος
εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Επιπλα &
λοιπός
Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση &
προκ.κτησεω ς
παγίω ν

Σύνολο

1.992.624
0
0
0
0

10.535.432
0
14.743
0
0

15.194.549
0
519.245
-216.423
8.633

4.284.010
0
120.844
-64.634
75.606

3.143.935
0
89.620
-2.460
0

112.414
0
30.687
-11.251
-84.239

35.262.964
0
775.139
-294.768
0

1.992.624

10.550.175

15.506.004

4.415.826

3.231.095

47.612

35.743.334

0
0
0

-4.051.928
-393.830
0

-10.377.349
-1.046.368
210.239

-3.202.098
-252.323
64.634

-2.668.699
-171.616
814

0
0
0

-20.300.074
-1.864.137
275.687

0
1.992.624

-4.445.758
6.104.417

-11.213.477
4.292.527

-3.389.787
1.026.039

-2.839.502
391.593

0
47.612

-21.888.523
13.854.811
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Οι επενδύσεις περιόδου 01/01–31/12/2011 του ομίλου ανέρχονται σε € 1.263 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία
ανέρχονται σε € 785 χιλ.
8.8 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για την δημιουργία εσόδων από ενοίκια ή κέρδους από την μεταπώληση τους.
Τα ακίνητα που αξιοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου δεν θεωρούνται επενδυτικά αλλά
λειτουργικά. Αυτό αποτελεί και το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών ακινήτων.
Τα επενδυτικά ακίνητα ως μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού εμφανίζονται στο Ιστορικό κόστος κτήσεως μετά
από την αφαίρεση των σωρευμένων αποσβέσεων και ζημίας απομείωσης εκτός από την κατηγορία Γήπεδα –
Οικόπεδα όπου απεικονίζεται στο ιστορικό κόστος κτήσεως απαλλαγμένο από τυχόν ζημία απομείωσης. Τα έσοδα από
τα ενοίκια καταχωρούνται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Η κίνηση του λογαριασμού επενδύσεις σε ακίνητα αναλύεται ως εξής :
Όμιλος – Ακίνητα των

Αξία κατά

Κέρδη/(Ζημιές)

Αξία κατά την

εταιριών

την

απομείωσης

31.12.2011

31.12.2010
Πολεμάρχα Επίδαυρος Α.Ε.

11.700.000

(1.300.000)

10.400.000

4.358.697

(1.582.000)

2.776.697

16.058.697

(2.882.000)

13.176.697

Βίλλα Περσιέ Α.Ε.
Σύνολο

Κατά την διάρκεια την χρήσης ο Όμιλος προέβη σε αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων, από την οποία προέκυψε
ζημιά απομείωσης ποσού € 2,882 εκ. Το ανωτέρω ποσό επιβάρυνε την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου.
8.9 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των αποθεμάτων ιχθύων αξίας 15 εκ. ευρώ για τον όμιλο και 9 εκ. ευρώ για την εταιρεία έχει γραφεί ενέχυρο για
εξασφάλιση ισόποσων κοινοπρακτικών δανείων.
Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου που αφορούν την θυγατρική Περσεύς ΑΒΕΕ υπάρχουν υποθήκες και
προσημειώσεις ως εξής:της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εγγραφεί υποθήκη
υπέρ των τραπεζών MILLENNIUM BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού € 17.500.000 για εξασφάλιση δανειακών
υποχρεώσεων.
Στην Εταιρεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών της στοιχείων.
8.10 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
8.10.1 Άυλα περιουσιακά στοιχεία - Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Η κίνηση των αύλων περιουσιακών στοιχείων στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και τα οποία
αφορούν άδειες-δικαιώματα εταιρειών που έχουν απορροφηθεί σε προηγούμενα χρόνια για τη χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 έχει ως κάτωθι:
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ΟΜΙΛΟΣ

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2010 από συγχώνευση εταιρειών
Προσθήκες
Από εξαγορά νέων εταιρειών
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2010
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2011
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2011 από συγχώνευση εταιρειών
Προσθήκες
Από εξαγορά νέων εταιρειών
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2011

Δικαιώματα-Άδειες
930.780
0
6.140
-2.830
-154.524
779.566
779.566
0
6.283
0
-239
-111.440
674.170

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔικαιώματαΆδειες
397.579
0
0
0
0
-6.129
391.450
391.450
0
6.283
0
0
-7.386
390.347

8.10.2 Υπεραξία επιχειρήσεων
Η κίνηση της υπεραξίας στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2011 και 2010 έχει ως κάτωθι:

Υπόλοιπο
κατά την
31/12/2010

Κέρδη/(Ζημιές)
απομείωσης

Υπόλοιπο
κατά την
31/12/2011

Υπεραξία

4.391.506

(2.131.658)

2.259.847

Σύνολο

4.391.506

(2.131.658)

2.259.847

Κατά την 31.12.2011 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας, την οποία εμφανίζει ο Όμιλος και προέρχεται
από την συγχώνευση της εταιρίας Ιχθυοκαλλιέργειες Λέσβου Α.Ε. από την θυγατρική εταιρεία Interfish.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36 "Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων", η υπεραξία που είχε προκύψει
από την απόκτηση του ελέγχου των δραστηριοτήτων της εταιρίας Ιχθυοκαλλιέργειες Λέσβου Α.Ε κατά την χρήση
2008, επιμερίσθηκε στον συγκεκριμένο κλάδο ο οποίος συγχωνεύτηκε με τις διατάξεις του Ν. 2166/93. Ο κλάδος
αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο παρακολουθείται η υπεραξία για διοικητικούς σκοπούς
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36, το ανακτήσιμο ποσό του κλάδου με υπεραξία, προσδιορίσθηκε βάσει της
αξίας χρήσης του. Η αξία χρήσης προσδιορίστηκε βάσει της παρούσας αξίας των προβλεπόμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιήσει ο κλάδος από 1.1.2012 έως το διηνεκές.
Για τον υπολογισμό, τόσο των προβλεπόμενων ταμειακών ροών, όσο και των κατάλληλων προεξοφλητικών
επιτοκίων του κλάδου έχουν ληφθεί υπόψη οι υπάρχουσες επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες καθώς και οι
προοπτικές του τα επόμενα χρόνια.
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Το ανακτήσιμο ποσό (αξία χρήσης κατά την εν λόγω ημερομηνία) ήταν μικρότερο της λογιστικής αξίας του κλάδου
κατά € 2.131.658,75. Το ανωτέρω ποσό επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων του Ομίλου.
Οι βασικότερες παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας είναι οι εξής :
2012

2013

2014

2015

2016

15,86%

15,86%

15,86%

15,86%

15,86%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

10,50%

9,50%

8,50%

7,50%

6,50%

ΕΠΙΠΛ ΕΟΝ ΠΡΙΜ ΚΙΝΔΥ ΝΟΥ

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ΚΟΣΤ ΟΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛ Α ΙΩΝ

29,21%

28,40%

27,59%

26,78%

25,97%

ΚΟΣΤ ΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

8,50%

ΚΟΣΤ ΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (μετά φόρων)

6,80%

6,80%

6,80%

6,80%

6,80%

13,40%

13,16%

12,93%

12,69%

12,45%

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥ ΝΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥ ΝΟΥ Α ΓΟΡΑΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥ ΝΟΥ ΧΩΡΑ Σ

ΜΕΣΟ ΣΤΑ ΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤ ΟΣ ΚΕΦ Α ΛΑ ΙΟΥ

8.11 Επενδύσεις σε Θυγατρικές και Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις της εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες έχουν ως εξής:

Αρχή περιόδου
Προσθήκες
Πωλήσεις
Διακοπτόμενη λειτουργία
Μεταφορά σε μακροπροθεσμες υποχρεώσεις
Μεταφορά σε/από συνδεδεμένες
Προσαρμογή σε εύλογη αξία
Υπόλοιπο λήξης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010
33.051.741
32.858.012
315.000
281.528
-629.322
-337.800
-5.556.335
0
0
250.000
-222.449
0
26.958.635 33.051.741

Κατά την διάρκεια της περιόδου, η εταιρεία πραγματοποίησε τις ακόλουθες συναλλαγές :
Προέβη στην αγορά ποσοστού 8,9% από τους μετόχους της μειοψηφίας της κατά 91,1% θυγατρικής εταιρείας
Φαραδονήσια, έναντι € 315.000. Πλέον το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται στο 100%.
Προέβη στην πώληση 1.859.541 μετοχών της θυγατρικής εταιρίας Ιnterfish AE, συνολικής αξίας κτήσεως €
629.322,29 έναντι τιμήματος € 242.130,33. Από την πώληση σε επίπεδο εταιρίας προέκυψε ζημία ποσού €
387.191,26. Πλέον το ποσοστό συμμετοχής στην Interfish ανέρχεται στο 36,34%.
Αποφάσισε την διακοπή της συνέχισης της δραστηριότητας στην κατά 50% θυγατρική εταιρεία Selonda UK, από την
οποία προέκυψε ζημιά € 5.556.334,63. Ανάλυση παρατίθεται στην σημείωση 8.37 «Διακοπείσες Δραστηριότητες».
Προχώρησε σε απομείωση των συμμετοχών στις θυγατρικές Κούμαρος Α.Ε. και Bluewater Flat Fish ποσού € 212.040
και € 10.408,60 αντίστοιχα.
Οι επενδύσεις της εταιρείας σε συνδεδεμένες-συγγενείς έχουν ως εξής :
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Αρχή περιόδου
Μερίδιο κέρδους /ζημιάς (μετά φορολογίας
δικαιωμάτων μειοψηφίας)
Προσθήκες
Αναγνώριση μεριδίου σε συγγενή σε εύλογη αξία
Μεταφορά από/σε θυγατρικές
Πωλήσεις /Διαγραφές
Υπόλοιπο λήξης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
14.592.269
15.342.869
και
9.000
-1.250.000
0
0
13.351.269

0
0
-250.000
-500.600
14.592.269

Κατά την διάρκεια της περιόδου, η εταιρεία πραγματοποίησε τις ακόλουθες συναλλαγές :
Συμμετείχε με ποσοστό 30% στην κοινοπραξία Μαρμάρι έναντι, € 9.000. Προχώρησε σε απομείωση των συγγενών
εταιρειών Blue Fin Tuna Ελλάς Α.Ε. και Αστραία Α.Β.Ε.Ε. ποσού € 650.000 και € 600.000 αντίστοιχα.
Η κίνηση των επενδύσεων σε Συγγενείς σε επίπεδο Ομίλου αναλύεται ως εξής :

Αρχή περιόδου
Μερίδιο κέρδους /ζημιάς (μετά φορολογίας και δικαιωμάτων
μειοψηφίας)
Προσθήκες
Αναγνώριση μεριδίου σε συγγενή σε εύλογη αξία
Μεταφορά από/σε θυγατρικές
Πωλήσεις /Διαγραφές
Υπόλοιπο λήξης

ΟΜΙΛ ΟΣ
31/12/2011 31/12/2010
16.367.566
16.529.234
-3.878.373
9.000
-1.250.000

338.932
-500.000

0
11.248.193

-600
16.367.566

Το αποτέλεσμα από τις επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες το οποίο αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων ανήλθε σε € (3.817.953), εκ των οποίων ποσό € (2.579.169) προήλθε από την συγγενή εταιρεία
FJORD MARIN.
Να σημειωθεί πως η θυγατρική FJORD MARIN προχώρησε σε μείωση της αξίας αποτίμησης των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων της εντός της χρήσης 2011 κατά περίπου € 5,7 εκατ. Από την ημερομηνία 12.10.2009 η
εταιρία FJORD MARIN αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Σελόντα ΑΕΓΕ με την μέθοδο της
καθαρής θέσης (μερίδιο συμμετοχής 35,1%). Για τον λόγο αυτό το αποτέλεσμα της διαγραφής περιουσιακών
στοιχείων αναγνωρίστηκε απευθείας στο κονδύλι Κέρδη (Ζημιές) από Συγγενείς Επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή άλλες δεσμεύσεις (π.χ. κεφαλαίου) σχετικά με τις
επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
8.12 Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση
Η μητρική εταιρία δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία να αναγνωρίζονται ως επενδύσεις διαθέσιμες προς
πώληση. Σε επίπεδο Ομίλου το ποσό των Επενδύσεων Διαθεσίμων προς πώληση ανέρχεται σε € 1.578.895 μειωμένο
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κατά € 854.590 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Με το ανωτέρω ποσό επιβαρύνθηκε και η Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων του Ομίλου.

8.13 Λοιπές Μακροπρόθεσμές Απαιτήσεις
Στο συγκεκριμένο λογαριασμό παρακολουθούνται οι δοσμένες εγγυήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και το
μακροπρόθεσμο τμήμα των επιταγών εισπρακτέων. Η κίνηση του συγκεκριμένου λογαριασμού έχει ως εξής:

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά λοιπών επιχειρήσεων
Δοσμένες εγγυήσεις
Υπόλοιπο λήξης

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
0
0
920.238
857.168
4.099.161
5.106.694
750.000
0
202.307
204.079
110.698
106.683
4.301.468
5.310.773
1.780.936
963.850

Στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται απαιτήσεις από την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ προήλθε από την πώληση ιχθυοτροφών και ανέρχονταν κατά την ημερομηνία υπαγωγής
της στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 στο ποσό € 4,9 εκ περίπου. Η Διοίκηση της
Εταιρείας σύναψε συμφωνία με την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ με την οποία διακανονίζεται η είσπραξη
του συνόλου της οφειλής. Ως εκ τούτου η Εταιρεία προέβη σε προεξόφληση της απαίτησης με επιτόκιο 5% από την
οποία προέκυψε ποσό € 307 χιλ περίπου που επιβάρυνε τα χρηματοοικονομικά έξοδα προηγουμένων χρήσεων ενώ
στην παρούσα χρήση ωφελήθηκαν τα χρηματοοικονομικά έσοδα κατά € 65.348,47.
Από το συνολικό υπόλοιπο της απαίτησης κατά την 31.12.2011 ποσό 888.855,72 που αφορά τις βραχυπρόθεσμες
δόσεις (1.01.2012 έως 31.12.2012) εμφανίζεται στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.
Η ανωτέρω απαίτηση εξυπηρετείται κανονικά από την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ.

8.14 Αναβαλλόμενη φορολογία
Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο επίπεδο της κάθε
επιμέρους εταιρείας του Ομίλου και, στο βαθμό που προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, συμψηφίζονται
μεταξύ τους (στο επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρείας).Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια
φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
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ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
Απαίτηση
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση
Από Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης που δεν αναγνωρίζονται
σαν Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώ σεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο

19.481
0

1.393.781
73.062
197.206
132.313
1.815.842

4.977.198
39.832
4.980.695
89.623

10.087.348

0
0
1.101.693
218.442
207.124
1.642.771
3.170.030

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
Απαίτηση
Υποχρέωση Απαίτηση
Υποχρέωση

481.507
5.062.051
13.733

40.119

11.770.270

0
17.327.560

1.162.507
84.809

76.144
0
0

0
1.198.094
88.291

0
0
0

3.502.920
-192.408
-50.780

0
0
0

7.842.254
-43.266
-35.323

105.195

0
0
4.507.048

95.313
1.630.000
1.801.457

0
0
9.050.050

145.314

Το ποσό του φόρου που αναγνωρίστηκε (έσοδο) στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης 2011 για τον Όμιλο
και την Εταιρεία ανήλθε σε € 5.886.024 και € 2.886.859.
Στην παρούσα χρήση και εφόσον εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση θυγατρικών εταιρειών από την Σελόντα,
προβήκαμε σε μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας σε έκαστη εταιρία προς συγχώνευση αφού σύμφωνα με τις
φορολογικές διατάξεις οι φορολογικές ζημιές έκαστης δεν μεταφέρονται για συμψηφισμό και άρα δεν μπορούμε να
έχουμε την αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Επίσης μειώθηκε η αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση κύρια λόγω της μείωσης της διαφοράς μεταξύ της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων σύμφωνα με
τα ΔΛΠ και της φορολογικής αποτίμησης.
Ο συντελεστής φορολογίας της χρήσης 2011 των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στο
Ηνωμένο Βασίλειο είναι επίσης 20%.

8.15 Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. Τα
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας γόνο – ψάρι που είναι σε εξέλιξη στην
παραγωγική διαδικασία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και είναι τα αποθέματα γόνου , ψαριών, γεννητόρων που
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής σε εξέλιξη. Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών
στοιχείων της 31/12/2011 και συγκριτικός της 31/12/2010:

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2010
Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση
Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2011
Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/12/2011

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικού
Σύνολο Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
31/12/2011
-167.551.308
-753.419
92.700.902
126.858.093
51.254.268

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
31/12/2011
42.142.536
84.715.557
126.858.093
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Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες
31/12/2011
-1.908.006
-266.392
2.246.388
0
71.991

ΟΜΙΛΟΣ
Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες
31/12/2011
0
0
0

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
31/12/2010
-160.648.635
-725.271
82.982.326
167.551.308
89.159.728

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
31/12/2010
32.130.310
135.420.998
167.551.308

Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες
31/12/2010
-1.018.799
-347.521
2.178.247
1.908.006
2.719.933

Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες
31/12/2010
0
1.908.006
1.908.006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011
-101.729.525
-2.453.876
66.552.715
76.451.675

31/12/2010
-92.422.486
-1.664.708
52.041.995
101.729.525

38.820.989

59.684.327

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2011
27.790.622
48.661.053
76.451.675

31/12/2010
22.572.160
79.157.365
101.729.525
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Λόγω της διακοπής της δραστηριότητας στην τρέχουσα χρήση της Selonda UK Ltd γίνεται ξεχωριστή απεικόνιση των
βιολογικών αποθεμάτων στις δραστηριότητες για συγκρίσιμους λόγους (να διευκρινιστεί πως οι κάτωθι μεταβολές
έχουν υπολογιστεί για το σύνολο των βιολογικών αποθεμάτων από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες).
Τα συνολικά βιολογικά αποθέματα μειώθηκαν συγκρινόμενα με το έτος 2010 κατά € 40,7.εκατ. και 25,2 εκ. €
αντίστοιχα για τον Όμιλο και την Εταιρία. Η μείωση αυτή των αποθεμάτων οφείλεται:
α.

στη μειωμένη παραγωγή κατά το 2011 σε σχέση με το 2010 λόγω μικρότερης εισαγωγής γόνου το 2009. Οι

τοποθετήσεις γόνου προς πάχυνση το 2009 ήταν κατά 24,29% λιγότερες από αυτές του 2008 με συνέπεια η
παραχθείσα βιομάζα, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο παραγωγής των 2 χρόνων, να υπολείπεται σε σχέση με τις
προηγούμενες χρήσεις.
β.

στην μείωση των τιμών αποτίμησης στην

εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την

31.12.2011 σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές αξίες (η επίδραση από την μεταβολή της τιμής προσδιορίζεται
περίπου στο ποσό των 3,9 εκ. € σε επίπεδο εταιρίας.
γ.

στις μεγαλύτερες του αναμενομένου απώλειες βιομάζας λόγω χαμηλών αναπτύξεων, οι οποίες αποδίδονται

στις χαμηλές θερμοκρασιακές συνθήκες στις αρχές και στα τέλη του 2011 (συνεπικουρούμενες από τα ιδιάζοντα
ακραία καιρικά φαινόμενα), στην αναστολή ανάπτυξης των ιχθύων λόγω προσβολής από παράσιτα. Τα ανωτέρω
είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση του μέσου βάρους των αποθεμάτων αλλά και της αύξησης του αριθμού απωλειών.
Αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα ότι στην τρέχουσα χρήση είχαμε σημαντικά μειωμένα αποθέματα ιχθύων της
κατηγορίας 400-600 γρ. και 600-800 γρ., που συμμετείχαν γενικά με ψηλό συντελεστή στην αποτίμηση κατά αξία
των αποθεμάτων στα προηγούμενα χρόνια , ενώ αντίστοιχα έχουμε αυξημένα αποθέματα ιχθύων της κατηγορίας 0200 γρ. δηλαδή αποθέματα μικρότερης αξίας.
δ.

παράλληλα κρίθηκε αναγκαία και λόγω των συνθηκών επιβεβλημένη, ο επαναπροσδιορισμός των μεθόδων

εκτίμησης, μετά από πιο εξειδικευμένες και εντατικές μεθόδους απογραφής που εφαρμόστηκαν κατά τη χρήση του
2011 και των αρχών του 2012 και του υπολογισμού των αποκλίσεων μεταξύ των πραγματικά αλιευμένων ποσοτήτων
σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσότητες που αναμένονταν να αλιευθούν βάσει προηγούμενης εκτίμησης υπολογισμού
βιομάζας με άμεση συνέπεια απομείωση των εκτιμούμενων αποθεμάτων λήξης της χρήσης.
Επί των αποθεμάτων ιχθύων αξίας 15 εκ. ευρώ για τον όμιλο και 9 εκ. ευρώ για την εταιρεία έχει γραφεί ενέχυρο για
εξασφάλιση ισόποσων κοινοπρακτικών δανείων.

8.16 Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
5.132.700
74.277
169.966
81.773
2.674.338
8.133.054

Πρώτες και Βοηθητικές Ύ λες
Εμπορεύματα
Αναλώσιμα και λοιπά αποθέματα
Υ λικά συσκευασίας
Αποθέματα ιχθυοτροφών
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

31/12/2010
3.805.074
160.256
149.351
100.292
1.388.719
5.603.692

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
2.491.415
2.119.987
25.906
99.911
130.403
99.004
0
0
2.647.724

2.318.903

Τα αποθέματα για τον όμιλο και την εταιρεία αφορούν πρώτες ύλες της παραγωγικής διαδικασίας ιχθυοκαλλιέργειας
όπως τροφές και λοιπά αναλώσιμα, και πρώτες ύλες παραγωγής ιχθυοτροφών (ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, δημητριακά).
Η απόκλιση οφείλεται στο πρόγραμμα αποθεματοποίησης α & β υλών, στην χαμηλή κατανάλωση ιχθυτροφών από τις
παραγωγής λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του νερού και στην ψηλότερη μέση τιμή αποτίμησης των
αποθεμάτων. Δεν συντρέχουν αίτια για την απομείωση των αποθεμάτων της εταιρίας και του ομίλου.
8.17 Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι Πελάτες και οι λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
27.943.251
29.476.074
2.727.407
2.675.595
106.989
911.627
13.236
13.236
2.459.219
1.252.137
10.023.370
10.493.795
-8.224.841
-9.301.674
35.048.630
35.520.789

Πελάτες
Επίδικοι Πελάτες
Επισφαλείς Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές/Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές Εισπρακτέες
Μείον;Προβλέψεις Απομειώσεις
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010
15.674.976
17.474.229
1.231.780
1.245.968
106.989
150.371
13.236
13.236
116.396
95.188
4.120.719
4.802.756
-1.164.646
-315.774
20.099.450 23.465.973

Κατά την διάρκεια της χρήσης η Εταιρεία και ο Όμιλος προέβησαν σε απομειώσεις και προβλέψεις απαιτήσεων
συνολικού ποσού € 4.186.248 και € 5.154.671 αντίστοιχα. Από ανωτέρω ποσό των απομειώσεων και προβλέψεων
ποσό € 3.200.000 περίπου αφορούσε απομείωση απαιτήσεων από την θυγατρική Selonda UK. Τα ποσά των
προβλέψεων επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης.
Η ληκτότητα των απαιτήσεων του Ομίλου παρουσιάζεται αναλύεται ως εξής :

Εμπορικές Απαιτήσεις

Από 0 έως 3
μήνες
11.936.898

Από 3 έως 6
μήνες
19.348.867

Από 6 έως 9
Από 9 έως 12
μήνες
μήνες
1.004.403
1.630.975

Μεγαλύτερα των 12
μηνών αλλά
απομειωμένα
1.127.487

Σύνολο
35.048.630

Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων έχει ως εξής:
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Υπόλοιπο ανοίγματος

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
9.301.674

Διαγραφή απαιτήσεων
Πρόσθετες προβλέψεις

31/12/2010
10.721.014

(3.040.012)
1.963.178

(1.966.267)
546.927

8.224.841

9.301.674

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
315.774

(173.812)
1.022.684

739.447

(739.447)
315.774

Αναταξινόμηση στις λοιπές προβλέψεις
Υπόλοιπο κλεισίματος

1.164.646

315.774

8.18.1 Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Παρακρατηθέντες φόροι
Διάφοροι Χρεώστες
Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Απαιτήσεις κατά λοιπών μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Προπληρωμένα έξοδα χρήσης
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
10.414.841
406.800
4.217.048
0
2
12.257
1.572.186
16.623.134

31/12/2010
8.135.058
342.913
3.828.180
0
26
20.977
4.377.356
16.704.510

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
4.407.837
3.074.108
10.784
6.626
944.121
1.952.583
3.239.486
3.357.334
0
0
4.612
18.504
0
8.606.841
8.409.154

Δεν συντρέχουν λόγοι για την απομείωση των παραπάνω απαιτήσεων.
8.18.2 Προκαταβολές
Ο λογαριασμός Προκαταβολές του Ομίλου και της Εταιρείας αφορά κύρια προκαταβολές αγοράς αποθεμάτων
αναλύεται ως εξής:

Έξοδα επομένων χρήσεων
Προκαταβολές για Αγορές αποθεμάτων
Λογαριασμός προκαταβολών και Πιστώσεων
Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
182.822
4.181.701
146.554
9.764
4.520.841

31/12/2010
224.641
6.432.661
727.132
14.426
7.398.861

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
160.115
185.725
2.910.528
3.725.797
136.317
716.816
9.088
13.640
3.216.048
4.641.978

Οι προκαταβολές αφορούν κύρια συμφωνίες αγοράς πρώτων υλών της παραγωγής και ιχθύων στα πλαίσια της
κάλυψης απαιτήσεων παλιών οφειλών.
8.19 Επενδύσεις Κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς
Ο συγκεκριμένος λογαριασμός περιλαμβάνει κύρια μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι οποίες
αποτιμώνται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η κίνηση των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
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Υ πόλοιπο Έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις -Διαγραφές
Αποτίμηση Χρηαμτοοικονομικών στοιχείων
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
82.284
0
0
82.284

31/12/2010
766.266
30.447
-716.057
1.629
82.284

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
69
523.341
0
30.447
0
-553.647
0
-71
69
69

31/12/2010
182.349
8.667.162
1.125.000
11.474
9.985.985

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
28.889
24.973
2.489.929
1.604.201
1.125.000
1.125.000
27.369
11.474
3.671.187
2.765.648

8.20 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν τα εξής:

Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Προθεσμιακές καταθέσεις
Καταθέσεις σε Ξ.Ν.
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
147.800
4.488.002
1.125.000
227.153
5.987.955

Τα διαθέσιμα του ομίλου και της εταιρίας δημιουργούνται από τον σχεδιασμό της ταμειακής ρευστότητας για την
κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης του επόμενους μήνες. Η μείωση οφείλεται στις καθυστερήσεις είσπραξης
απαιτήσεων από το δημόσιο, καθώς και της μείωσης των εισροών που οφείλεται σε

μειωμένες πωλήσεις το

τελευταίο τρίμηνο του έτους.
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8.21 Μετοχικό κεφάλαιο
8.21.1 Μετοχικό κεφάλαιο
To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 29.281.594 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 1,00 €
ανά μετοχή.
Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιούνιο του 1994. Η μετοχή της Εταιρίας
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. έχει καταχωρηθεί στον κλάδο «Ιχθυοτροφεία» του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α. Το υπέρ το
άρτιο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της
ονομαστικής τους αξίας.
8.21.2 Μερίσματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εταιρείας για την οικονομική χρήση
του 2011 θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος.

8.22 Δανειακές Υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής :

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011

31/12/2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

93.905.468
93.905.468

113.289.211
113.289.211

34.794.874
34.794.874

45.688.212
45.688.212

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικές υπεραναληψεις
Μέρος μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέων στην επόμενη χρήση
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

68.255.981
23.152.953
91.408.934

77.290.708
7.187.579
84.478.287

37.247.034
13.215.785
50.462.818

39.862.658
3.024.327
42.886.985

85.257.692

88.575.198

Σύνολο Δανείων

185.314.402

197.767.498

Με βάση την διάρκεια αποπληρωμής των κεφαλαίων των δανείων του Ομίλου και της εταιρείας έχουμε τα εξής:
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Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Έως 1 έτος
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

ΧΡΗΣΗ 2011
Μακροχρόνιος Δανεισμός
Βραχυχρόνιος Δανεισμός
Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
0
42.216.858
51.688.610
93.905.468

ΟΜΙΛΟΣ
Έως 1 έτος
0
68.255.981
23.152.953
91.408.934

31/12/2010
56.592.399
56.696.812
113.289.211

από 2-5 έτη
42.216.858
0
0
42.216.858

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
0
8.550.000
26.244.874
34.794.874

31/12/2010
16.300.000
29.388.212
45.688.212

Άνω των 5 ετών
Σύνολο
51.688.610
93.905.468
0
68.255.981
0
23.152.953
51.688.610
185.314.402

Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor
ΧΡΗΣΗ 2010
Μακροχρόνιος Δανεισμός
Βραχυχρόνιος Δανεισμός
Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση

ΟΜΙΛΟΣ
Έως 1 έτος
0
77.290.708
7.187.579
84.478.287

από 2-5 έτη
56.592.399
0
0
56.592.399

Άνω των 5 ετών
Σύνολο
56.696.812
113.289.211
0
77.290.708
0
7.187.579
52.284.312
197.767.498

Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor
ΧΡΗΣΗ 2011
Μακροχρόνιος Δανεισμός
Βραχυχρόνιος Δανεισμός
Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έως 1 έτος

από 2-5 έτη
8.550.000
0
0
8.550.000

Άνω των 5 ετών
Σύνολο
26.244.874
34.794.874
0
37.247.034
0
13.215.785
26.244.874
85.257.693

16.300.000
0
0
16.300.000

Άνω των 5 ετών
Σύνολο
29.388.212
45.688.212
0
39.862.658
0
3.024.327
26.713.212
88.575.197

0
37.247.034
13.215.785
50.462.819

Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor
ΧΡΗΣΗ 2010
Μακροχρόνιος Δανεισμός
Βραχυχρόνιος Δανεισμός
Δάνεια μακροπρόθεσμα πληρωτέα στην επόμενη χρήση

ΕΤΑΙΡΙΑ
Έως 1 έτος
0
39.862.658
3.024.327
45.561.985

από 2-5 έτη

Όλα τα δάνεια είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor

Από τις δανειακές συμβάσεις απορρέουν για τον Όμιλο υποχρεώσεις και περιορισμοί, οι σημαντικότεροι των οποίων
συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να διατηρεί σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια των δανείων, ασφαλιστήρια
συμβόλαια ιχθυοπληθυσμού κυριότητάς του, τα οποία θα καλύπτουν κατά ποσοστό 100% το εκάστοτε υπόλοιπο του
δανείου, (ii) υποχρέωση να υποβάλει στη διαχειρίστρια τράπεζα, εντός 6 και 3 μηνών από το κλείσιμο της χρήσης την
οποία αφορούν, τις ετήσιες και εξαμηνιαίες, αντίστοιχα, ενοποιημένες και μη, οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από
ορκωτούς ελεγκτές, συνοδευόμενες κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, και (iii) υποχρέωση να διατηρεί
καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς, οικονομικούς δείκτες, υπολογιζόμενους επί των
ετήσιων και εξαμηνιαίων, ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές, ενοποιημένων και μη, οικονομικών καταστάσεων για
όλη τη διάρκεια του δανείου.
Το γεγονός ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατάφεραν να καλύψουν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες οι οποίοι
απορρέουν από την σύμβαση των Κοινοπρακτικών Δανείων και δεν είχανε λάβει παρέκκλιση (waiver) έως την
31.12.2011, είχε ως αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα κοινοπρακτικά δάνεια να δύναται να καταστούν ληξιπρόθεσμα και
απαιτητά.
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Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έλαβαν από τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα
waiver, με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας αναφοράς και συγκεκριμένα στις 6 Απριλίου 2012, στο οποίο
αναφέρεται ότι παρά το γεγονός ότι ο όμιλος και η εταιρία δεν τηρούν τους συμφωνημένους στις συμβάσεις
οικονομικούς δείκτες οι οποίοι προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011, για
κοινοπρακτικές δανειακές υποχρεώσεις ποσού 90,7 εκ. € και 31,9 εκ. € για τον όμιλο και την εταιρία αντίστοιχα, τα
αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα προβούν σε καταγγελία των δανειακών συμβάσεων.
Η Διοίκηση του Ομίλου, κατά την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων βρίσκεται σε
συζητήσεις αναδιαπραγμάτευσης συνολικά των δανείων της με τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να καταλήξουν
σε συμφωνία αναφορικά με τροποποίηση των όρων των συμβάσεων με την αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής
και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και την μετατροπή βραχυπρόθεσμων δανείων σε
μακροπρόθεσμα. Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων, η
διαμόρφωση χρηματοοικονομικών δεικτών που να μπορούν να τηρηθούν στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής
συγκυρίας καθώς και η μείωση του κόστους δανεισμού. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει την πεποίθηση ότι η όλη
διαδικασία θα ολοκληρωθεί με επιτυχία μέσα το πρώτο εννεάμηνο του 2012.
Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν προχώρησαν κατά την 21 Δεκεμβρίου 2011, στην καταβολή των
δόσεων ποσού €1,25 εκ. και € 2,1 εκ. καθώς και δανείων € 9 εκ η Εταιρεία και € 15 εκ. ο Όμιλος, τα οποία ήταν
πληρωτέα κατά την 15 Μαρτίου 2012. Για τα ανωτέρω ποσά των δόσεων, η Εταιρεία και ο Όμιλος έχει πάρει
παρέκκλιση (waiver) για παράταση αποπληρωμής μέχρι την 15η Απριλίου 2012. Συγκεκριμένα,:
1.

το ποσό των δανείων 9 εκ και € 15 εκ. της Εταιρείας και του Ομίλου, τα οποία ήταν πληρωτέα κατά
την 15 Μαρτίου 2012, αποτελεί , σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, μέρος της συνολικής
επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών υποχρεώσεων. Τα ανωτέρω ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι
των οικονομικών καταστάσεων «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόμενη Χρήση» και
αναμένεται να αναγνωρισθούν στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις με την ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες.

2.

Για το ποσό των δόσεων 1,25 εκ και € 2,1 εκ. της Εταιρείας και του Ομίλου τα οποία ήταν πληρωτέα
κατά την 21 Δεκεμβρίου 2012, έχει ολοκληρωθεί ο διακανονισμός τους.

8.23 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις & Επιχορηγήσεις
8.23.1 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε € 2.291.963 και αφορούν κυρίως σε υποχρεώσεις
των θυγατρικών εταιριών εξωτερικού Bluewater Flat Fish και International Aquanet προς τους μετόχους της
μειοψηφίας για ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
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8.23.2 Υποχρεώσεις Παροχών στο Προσωπικό
Σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη βάσει των IAS 19 τα στοιχεία που προκύπτουν είναι:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
971.441
153.333
-135.337
989.438

Υπόλοιπο αρχής χρήσεω ς
Προσθήκες
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις
Υπόλοιπο τέλους χρήσεω ς

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
1.003.382
476.566
404.651
38.379
141.365
121.067
-70.320
-91.958
-49.152
971.441
525.973
476.566

Οι κυριότερες παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης είναι οι εξής :

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός

31/12/2011 31/12/2010
4,90%
4,40%
3,00%
3,00%
2,00%
2,00%

Αριθμός Απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τον όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται 995 και 383 αντίστοιχα και
αναλύεται:
Εταιρία
Θυγατρικές
Συγγενείς
Σύνολο

31.12.2011
383
379
233
995

31.12.2010
393
385
217
995

Το κόστος της μισθοδοσίας του ομίλου και της εταιρείας είναι:
ΟΜΙΛΟΣ

Μισθοί και ημερομίσθια
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων παροχών
Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Αποζημιώσεις απόλυσης
Έξοδα προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων αγοράς
μετοχών στο προσωπικό
Κόστος εργαζομένων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κόστος εργαζομένων από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο κόστους εργ αζομένων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €
Ποσά σε €
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
12.108.808
11.997.942
7.755.169
7.997.326
2.686.324
2.397.208
1.701.183
1.727.677
172.583
356.290
157.362

121.536
484.636
47.676

141.365
371.964

90.318
402.142

15.481.367
0
15.481.367

15.048.998
0
15.048.998

9.969.681
0
9.969.681

10.217.463
0
10.217.463
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8.23.3 Έσοδα Επομένων Χρήσεων
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
9.645.767
0
0
-696.688
-5.483.540
5.252
3.470.791

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
Προσθήκες από συγχωνεύσεις/ενοποιήσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

31/12/2010
10.408.803
0
0
-880.601
-78.205
195.770
9.645.767

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010
1.058.619
1.241.996
0
0
-105.173
-105.173
-78.205
-78.205
875.241

1.058.619

Η μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι η θυγατρική εταιρεία Selonda UK Ltd,
εμφανίζεται ως διακοπτόμενη δραστηριότητα και άρα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της δεν
ενοποιήθηκαν κατά την 31.12.2011.
8.24 Προμηθευτές
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
13.223.759
2.912.704
10.571.399
26.707.862

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
15.331.352
21.822.301
19.553.713
1.720.475
2.517.982
1.594.773
8.916.884
14.201.287
16.447.540
25.968.712 38.541.570 37.596.025

8.25 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα των τα τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
Υποχρεώσεις από φόρους
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
40.682
440.000
511.421
992.103

31/12/2010
174.910
448.455
733.996
1.357.362

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010
0
0
150.000
150.000
157.423
241.793
307.423
391.793

Για τη χρήση 2011 η εταιρία και οι λοιπές θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες που φορολογούνται στην Ελλάδα δεν
έχουν αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του ομίλου κατά την 31.12.2011 παρατίθεται στην σημείωση
8.33.
8.26 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Διάφοροι πιστωτές
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Μερίσματα
Δεδουλευμένα έξοδα
Υ ποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
2.038.139
451.341
69.532
782.116
1.120.915
4.462.043

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
2.546.264
363.042
450.288
82.250
380.245
73.323
71.129
23.183
29.410
615.423
721.945
388.998
1.120.340
466.615
462.245
4.435.406
1.955.030
1.404.263

8.27 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Τα ποσά του ανωτέρω λογαριασμού περιλαμβάνονται στο πίνακα των δανείων παράγραφο 8.22, γιατί αφορούν ποσά
κεφαλαίου μακροπρόθεσμων δανείων, τα οποία ποσά είναι καταβλητέα στην επόμενη χρήση.
Η ουσιαστική αλλαγή οφείλεται στην μεταφορά μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων σε πληρωτέες στην
επόμενη χρήση, περίοδο όπου έχουμε λήξη των ανωτέρων δανείων.

8.28 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Η συνολική θέση του Ομίλου και της Εταιρίας σε παράγωγα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 αναλύεται ως
εξής:

Παράγ ωγ α Χρηματοοικονομικά μέσα
Interest Rate Swap - Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
Παράγ ωγ α Χρηματοοικονομικά μέσα (υποχρέωση)

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
1.182.732
1.182.732

31/12/2010
453.017
453.017

Στις 22/12/2011 έληξε το παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν (Interest Rate Swap) που υπήρχε στο κονδύλι
«Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα (υποχρέωση)» την 31/12/10. Το σχετικό παράγωγο ικανοποιούσε τις
προϋποθέσεις αντισταθμιστικής λογιστικής και είχε αποτιμηθεί στην εύλογη αξία μέσω της Καθαρής Θέσης.
Ο Όμιλος εντός της χρήσης 2011 σύναψε νέα σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap). Οι εύλογες αξίες
των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση (mark to market). Η μεταβολή της
εύλογης αξίας των παραγώγων που δεν πληρούν τη λογιστική αντιστάθμισης αναγνωρίζεται άμεσα στα
αποτελέσματα. O όμιλος και η εταιρία δεδομένου ότι χρησιμοποιούν συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων προκειμένου
να αντισταθμίσουν τις ενδεχόμενες μεταβολές επιτοκίου οι οποίες ενώ χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικά μέσα
αντιστάθμισης, βάσει των πολιτικών του Ομίλου, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά για αντισταθμιστική λογιστική
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 39 και ως εκ τούτου κέρδη και ζημίες από την αποτίμηση στην αγοραία αξία
αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
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Το αποτέλεσμα (ζημία) για τον Όμιλο από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των παραγώγων που αφορούν
αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, ανέρχεται σε €1.182 χιλ. και
περιλαμβάνεται στα «Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων» της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
Οι ζημίες (πληρωμές) για τον Όμιλο που προέκυψαν από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων που έλαβαν
χώρα κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονται σε € 645.274 περίπου και
περιλαμβάνονται στα «Τόκοι & έξοδα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων». (Σημείωση 8.30).

.

8.29 Κύκλος Εργασιών
Η ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2011 και το 2010 έχει ως ακολούθως :

Πωλησεις
Πωλήσεις
Πωλήσεις
Πωλήσεις

Βιολογικών Προιόντων
Ιχθυοτροφών
Εμπόρευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
Υπηρεσιών

ΟΜΙΛΟΣ
2011
2010
92.700.901
82.982.326
11.025.456
11.058.262
24.247.708
24.705.603
730.584
244.017
128.704.649
118.990.208

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2011
2010
66.552.715
52.041.995
0
0
36.567.347
40.797.268
239.530
209.405
103.359.592
93.048.668

8.30 Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Τα υπόλοιπα των συγκεκριμένων λογαριασμών εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Εσοδα επενδύσεων SWAPT S
Εσοδα προθεσμ.καταθ.σε Ξ.Ν
Εσοδα από παράγωγα
Υπόλοιπο τέλους χρήσεω ς
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Τόκοι & έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Τόκοι & έξοδα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά Τ ραπεζικά έξοδα
Συν/κές διαφορές
Υπόλοιπο τέλους χρήσεω ς
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ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
181.431
517.725
539
567
0
12.335
0
0
181.970
530.626

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010
47.620
321.437
539
567
0
12.335
0
48.159
334.338

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
4.521.334
3.542.392
8.555.573
6.509.618
6.731
7.156
57.453
208.723
107
867.740
13.141.197
11.135.630

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011 31/12/2010
2.633.344
2.408.712
3.303.805
2.638.839
5.109
5.267
19.771
34.778
0
867.740
5.962.029
5.955.335
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Η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους οφείλεται στην αύξηση του περιθωρίου επιτοκίου των κοινοπρακτικών
δανείων από 3,5% σε 4,25% και των λοιπών βραχυπρόθεσμων γραμμών χρηματοδότησης, καθώς και σε αυξημένα
έξοδα διαχείρισης των δανείων.
8.31 Λοιπά έσοδα & Λοιπά Έξοδα
Τα υπόλοιπα των συγκεκριμένων λογαριασμών των Λοιπών Εσόδων εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Συν/κές διαφορές πιστωτικές
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Έκτακτα κέρδη
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
102.390
293.510
246.133
335.129
44.031
210.773
1.945.159
966.795
108.989
66.142
13.955
7.846
2.460.657
1.880.194

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
0
201.033
0
60.281
44.031
201.810
6.741
23
101.781
25.293
7.914
3.823
160.467
492.263

Τα υπόλοιπα των συγκεκριμένων λογαριασμών των Λοιπών Εξόδων εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Έκτακτα -Ανόργανα έξοδα
Συν/κές διαφορές χρεωστικές
Έκτακτες ζημιές
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
107.699
3.948
849.602
645.228
3.331.405
578.495
105.002
92.479
1.907.507
320.098
6.301.214
1.640.249

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
139.544
5.193
82.079
3.324
3.436.664
4.247
54.008
537.662
1.001.320
315.774
4.713.614
866.198

Η διαφορά οφείλεται κύρια τόσο στην εταιρεία όσο και στον όμιλο στις έκτακτες ζημιές όπου περιλαμβάνει διαφραφή
απαιτήσεων κύρια της Selonda UK Ltd ποσού 3,3 εκ ευρώ, καθώς και αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες της
μεσογείου.

8.32 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν

επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών

οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της

8.33 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
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8.33.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Για τη χρήση 2011 η εταιρία και οι εταιρίες του ομίλου που η δραστηριότητα τους φορολογείτε στην Ελλάδα, με
εξαίρεση την θυγατρική εταιρεία Περσέας, δεν έχουν αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις
προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.
Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας καθώς επίσης και των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιριών δεν έχουν ελεγχθεί
από τις φορολογικές αρχές, μέχρι και την χρήση 2010, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό των προβλέψεων, για
διαφορές φορολογικού ελέγχου, που αναγνώρισε η Εταιρεία και ο Όμιλος στις οικονομικές τους καταστάσεις για
φορολογικές διαφορές ανέρχεται σε € 280 χιλ. και 704 χιλ. αντίστοιχα.
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών του Ομίλου:
Α ν έλ εγ κτες
Φ ο ρο λ ο γ ικ ά
ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ
Χ ρή σ ε ις
ΙΧ Θ ΥΟ Τ ΡΟ Φ Ε ΙΑ Σ ΕΛ Ο ΝΤ Α Α .Ε .Γ .Ε .
2 007 -201 1
INT ER F IS H ΙΧ Θ ΥΟ ΚΑ Λ Λ ΙΕ ΡΓ Ε ΙΕΣ Α Ε
2 008 -201 1
ΠΕΡΣΕ ΥΣ Α ΒΕ Ε
2 009 -201 1
A Q UA V ES T A .E.
2 003 -201 0
A Q UA NET A .E .
2 010 -201 1
ΠΟ Λ Ε Μ Α Ρ Χ Α ΕΠΙΔ Α ΥΡ Ο Σ Α .Ε.
2 010 -201 2
F IS H F ILLET A E
2 010 -201 3
ΒΙΛ Λ Α ΠΡ ΕΣΙΕ Α Ε
2 010 -201 4
ΚΑ Τ Α Δ ΥΤ ΙΚΑ ΠΑ Ρ ΚΑ Α Ε
2 010 -201 5
ΙΧ Θ ΥΟ ΚΑ Λ Λ ΙΕ ΡΓ Ε ΙΕΣ ΕΧ ΙΝΑ Δ Ε Σ Α Ε
2 010 -201 6
ΚΟ ΥΜ Α ΡΟ Σ ΙΧ Θ ΥΟ ΚΑ Λ Λ ΙΕ ΡΓ Ε ΙΕΣ Α Ε
2 010 -201 7
ΙΧ Θ ΥΟ ΚΑ Λ Λ ΙΕ ΡΓ Ε ΙΕΣ Φ Α Ρ Α Δ Ο ΝΗΣΙΑ Α Ε 2 010 -201 8
S ELO NDA INT ER NA T IO NA L LT D
BLUEW A T ER F LA T F IS H LT D
INT ER NA T IO NA L A Q U A T EC H LT D
F JO R D M A R IN DE NIZ
ΚΟ ΙΝΟ ΠΡΑ ΞΙΑ ΝΟ Τ ΙΟ Υ ΕΥΒΟ ΙΑ Σ Ι
2 010 -201 1
ΚΟ ΙΝΟ ΠΡΑ ΞΙΑ ΚΑ Λ ΥΜ ΝΟ Υ
2 010 -201 1
ΚΟ ΙΝΟ ΠΡΑ ΞΙΑ Μ Α ΡΜ Α ΡΙ
EU R O F IS H GB Ltd
BLUEF IN T UNA HE LLA S A .E.
2 007 -201 1
Α ΣΤ ΡΑ ΙΑ Α ΕΒΕ
2 010 -201 1

Π ΟΣ Ο Σ Τ Ο Α Μ ΕΣ ΗΣ
& ΕΜ Μ ΕΣ Η Σ
Σ ΥΜ Μ ΕΤ ΟΧΗ Σ

Μ ητρ ική
3 6,3 4%
4 1,3 4%
1 00,0 0%
9 0,4 2%
6 9,3 0%
9 0,5 9%
1 00,0 0%
9 0,9 4%
1 00,0 0%
8 9,5 9%
1 00,0 0%
1 00,0 0%
8 2,6 9%
8 2,3 2%
3 5,0 1%
9 5,0 0%
9 0,3 3%
3 0,0 0%
3 0,0 0%
2 5,0 0%
3 5,0 0%

8.33.2 Δεσμεύσεις Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2011 είχαν συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση
μεταφορικών μέσων και ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το 2018.
Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων και ακινήτων βάσει μη
ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης έχουν ως ακολούθως για τον όμιλο και την εταιρία αντίστοιχα:
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31/12/2011 31/12/2010
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις

658.649,82
733.205,43
2.510.472,52 2.611.809,05
136.825,39
269.147,50
3.305.948
3.614.162
31/12/2011 31/12/2010

Δεσμεύσεις από λειτ ουργικές μισθώσεις
Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Ά νω των 5 ετών
Σύνολο δεσμεύσεων από λειτ ουργικές μισθώσεις

557.567

553.107

2.023.111

2.124.448

26.240

66.140

2.606.919

2.743.695

Επιπλέον ο Όμιλος και η Εταιρεία στα πλαίσια λειτουργίας τους έχουν χορηγήσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καθώς
και εγγυήσεις για αποπληρωμή δανεισμού ποσού € 63.950.400 και € 59.455.071 αντίστοιχα.

8.34 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της εταιρείας με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου έχουν ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
Εισροές
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

Εκροές
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
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0
0
3.844.850
0
4.612.497
600
8.457.947
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
0
0
773.760
0
8.006.616
307.881
9.088.258

31/12/2010
0
0
2.974.398
0
4.186.588
1.200
7.162.185

31/12/2010
0
0
1.477.887
0
5.976.426
289.382
7.743.695

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
0
35.933.958,01
3.070.850
0
1.074.843
600
40.080.251
ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
0
48.291.612
773.760
0
4.321.240
307.881
53.694.493

31/12/2010
0
29.618.239
2.943.098
0
594.060
1.200
33.156.596

31/12/2010
0
50.940.743
614.952
0
2.961.156
289.382
54.806.232
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Απαιτήσεις
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

Υποχρεώσεις
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης
Μητρική
Θυγατρικές
Συγγενείς
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελεχη (Μικτές αποδοχές+Λοιπές Αμοιβές)
Κοινοπραξίες
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
0
0
2.887.261
5.169
6.639.046
1.476
9.532.951

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
0
0
93.001
21.218
3.006.677
1.193
3.122.090

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
0
0
0
1.577.914
0
1.577.914

31/12/2010
0
0
15.000
0
5.523.829
0
5.538.829

31/12/2010
0
0
16.712
0
787.434
1.193
805.339

31/12/2010
0
0
0
1.700.936
0
0
1.700.936

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011

31/12/2010

0
9.492.631
2.331.261
5.169
1.272.731
10.625
13.112.416

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011

0
12.395.113
3.950.800
0
769.492
4.332
17.119.737

31/12/2010

0
25.743.460
45.640
21.218
1.735.384
0
27.545.701

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011

0
26.266.193
16.712
0
749.462
0
27.032.367

31/12/2010

0
0
0
890.850
0
890.850

0
0
0
925.947
0
0
925.947

Οι συναλλαγές προς τις θυγατρικές εταιρείες αφορούν πωλήσεις γόνου, ιχθύων και ιχθυοτροφών, ενώ προς τις
συνδεδεμένες αφορούν πωλήσεις γόνου ιχθύων και ενοίκια κτιριακών εγκαταστάσεων.
Τέλος οι συναλλαγές (αμοιβές) των διευθυντικών στελεχών και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των
εταιριών του Ομίλου ήταν για την διαχειριστική χρήση 2011 1.577.915 € έναντι 1.700.936 € της προηγούμενης
χρήσης.

8.35 Φόροι εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος όπως και ο αναβαλλόμενος φόρος έχουν υπολογιστεί επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας
ή της κάθε θυγατρικής του Ομίλου και αναλύεται, ως εξής για τον όμιλο και την εταιρία αντίστοιχα:
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Φόρος Χρήσης
Αναβαλλόμενος Φόρος
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011
31/12/2010
46.386,01
725.819,00
-5.886.024,00
-59.503,00
419.194,00
-5.839.637,99
1.085.510,00

Κέρδη προ Φόρων (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Συντελεστής Φόρου
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
20.894
-2.886.859
40.471
6.353
-2.886.859,14
67.718,00

-52.096.674

1.760.043

-35.474.538

20%

20%

20%

207.750
20%

-10.419.335

352.009

-7.094.908

41.550

14.843.279

7.020.305

12.719.450

5.436.035

-8.512.138

-5.279.683

Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία
- Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε
αναβαλ.φορολ.απαίτ.
Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς
σκοπούς
- Απομείωση υπεραξίας
- Μη εκπιπτώμενες δαπάνες
- Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή
- Διαφορές φόρου προηγούμενων χρήσεων
- Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
- Συμπληρωματικός φόρος ακινήτων
- Λοιπά

Σύνολο φόρου συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων)

0

-131.992

-10.160.996

-6.500.770

-131.992

-123.092

0

0
2.670

310.239
0

0

0

736

1.808

736

1.808

-2.886.859,11

67.718,31

17.100

33.912

-5.839.637,99

1.085.510,00

8.36 Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών στο μέσο σταθμισμένο αριθμό
των μετοχών.
ΌΜΙΛΟΣ
31.12.2011

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα σε :
Ιδιοκτήτες της μητρικής :
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη /(ζημιές) χρήσης αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

-1,2771
-0,0586
-1,3357

31.12.2010

0,0241
-0,0415
-0,0173

ΌΜΙΛΟΣ
31.12.2011 31.12.2010

-1,1129

0,0048

-1,1129

0,0048

8.37 Διακοπείσες Δραστηριότητες
Με απόφαση της διοίκησης του Ομίλου της 29ης Δεκεμβρίου 2011, αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας στην
κατά 50%, θυγατρική εταιρεία Selonda UK η οποία ενοποιούταν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην εν λόγω εταιρία ανερχόταν αρχικά στο 100% ενώ μετά από αύξηση
κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε την χρήση 2005 στην οποία συμμετείχε μόνο η Σαουδαραβική εταιρία JAZAN, το
ποσοστό της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ανήλθε στο 50%.
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Η Εταιρεία συνέχισε να ενοποιεί την εν λόγω εταιρία με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, δεδομένου ότι ήταν η
μόνη επιχείρηση του ομίλου της οποίας το management ήταν σχετικό με την συγκεκριμένη δραστηριότητα και
υπερίσχυε στη δυνατότητα κατεύθυνσης των επιχειρηματικών πολιτικών της επιχείρησης ενώ και το μέγεθος της
εταιρίας ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ήταν το μεγαλύτερο από τις συναφείς με τον κλάδο εταιρίες που είχαν συμμετοχική σχέση
με την εταιρία Selonda UK.
Κατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρία Selonda UK βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις τόσο με τους βασικούς μετόχους
JAZAN και ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. για την ενίσχυση των κεφαλαίων της με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών
σε κεφάλαια κίνησης λόγω της αύξησης της παραγωγικής της δράσης, καθώς και με πιστώτριες τράπεζες με σκοπό
την χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού. Εν τέλει η Σαουδαραβική εταιρία JAZAN, το ποσοστό της οποίας
ανερχόταν στο 50% στα τέλη του έτους αποφάσισε να μην συμμετέχει στην ενίσχυση των κεφαλαίων της εταιρίας
ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει με την Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. για τους όρους της αύξησης γεγονός το οποίο αποτελούσε και
βασική προϋπόθεση και για την συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στην αύξηση της χρηματοδότησης της
εταιρείας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω γεγονός σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομική
συγκυρία, έχοντας παράλληλα εξαντλήσει όλες τις δυνατές εναλλακτικές επιχειρηματικές ενέργειες, αποφάσισε να
ενεργοποιήσει την δυνατότητα που δίνει ο αγγλικός νόμος για ανάλογες περιπτώσεις, οδηγώντας την εταιρεία με
ταχύρυθμες διαδικασίες σε ανεξάρτητο στρατηγικό επενδυτή στις αρχές του 2012.
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του αποτελέσματος της περιόδου από τις διακοπείσες
δραστηριότητες.
31.12.2011
Ευλογ ή Αξία Βιολογ ικών περιουσιακών στοιχείων

-1.908.005,82

31.12.2010
-1.018.799,17

Θνησιμότητες/Ιδιοπαραγωγή

Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12.2011/31.12.2010

0,00

-347.520,52
2.178.246,53
1.908.005,82

Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογ η Αξία των Βιολογ ικών
περιουσιακών στοιχείων 31/12/2011/31/12/2010

71.990,51

2.719.932,66

1.044,18

Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήση
Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης

-266.392,01
2.246.388,34

-151.846,20

0,00
0,00
-1.803.940,13
-721.487,69
-1.735.758,42
-20.067,84
-393.672,48
181.627,11

-3.431.325,97

-1.773.366,79

Φόρος εισοδήματος

0,00

Αναβαλλόμενος Φόρος

0,00
0,00

0,00
-654.511,33
0,00

-3.431.325,97

-2.427.878,12

Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Κόστος Αναλώσεων Α΄& Β΄υλών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Διάφορα Έξοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Αποσβέσεις
Άλλα λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα)
Α ναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος

Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) Από Διακοπτόμενες
Α ποτέλεσμα Διακοπτόμενης
Συνολικά Αποτελέσματα
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-1.231.650,12
-585.566,27
-1.368.840,81
-34.318,38
-283.029,04

-173.896,74
-3.605.222,71
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καθαρές ταμιακές ροές από Λειτουργικές, Επενδυτικές και
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες που αφορούν την διακοπείσα δραστηριότητα.

8.38 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η εταιρία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς
(διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας

στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του ομίλου που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών
αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η εταιρία χρησιμοποιεί για ορισμένα
κεφάλαια συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων για να αντισταθμίσει την έκθεσή της σε ενδεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα ανάληψης
σε τράπεζες, βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην
χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές .
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος συμμετέχει σε εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουαλία και την Τουρκία. Οι βασικές συναλλαγές
αγορών α’ υλών και πωλήσεων της Τουρκίας, που θεωρούνται ως πιο επικίνδυνες συναλλαγές, γίνονται σε ευρώ και
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επομένως δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος από τις διαφορές ισοτιμιών. Ο όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συναλλαγές κατά βάση σε ευρώ, με συνέπεια ο συναλλαγματικός κίνδυνος των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων από την δραστηριότητά του να είναι ασήμαντος. Εκτός νομίσματος ευρώ έχει
απαιτήσεις από πωλήσεις στην Αμερική και την Αγγλία, για τις οποίες μέσω προγραμμάτων νομισματικής προστασίας
(forward) αντισταθμίζει τον όποιο μικρό κίνδυνο.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, μετατρεπόμενες σε
Ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος αναλύονται ως εξής:
31/12/2011
GBP

CHF

387.193

31/12/2010

JPY

USD

Λοιπά

GBP

CHF

JPY

USD

Λοιπά

Ονομαστ ικά ποσά
Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία

750.589

Χρημ/κές υποχρεώσεις

(41.302)

Βραχυχρόνια έκθεση

709.287

27

387.193

22.389

1.906.192

5

140.417

(23.486) (19.007)

(56.723)

(25.856)

(15.881)

1.849.469

44.884 (25.851)

124.536

(23.459)

3.381

-

-

44.884

-

-

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης και των Ιδίων Κεφαλαίων σε
σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, και τη συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ
έναντι των Ξένων Νομισμάτων.
Υποθέτουμε ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιείται μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ /
Ξένου Νομίσματος της τάξεως του +/-10%. Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα χρηματοοικονομικά εργαλεία σε
ξένο νόμισμα που κατέχει ο Όμιλος για κάθε περίοδο αναφοράς. Σε περίπτωση όπου το Ευρώ ανατιμηθεί ή
υποτιμηθεί κατά τα ανωτέρω ποσοστά, τότε η επίπτωση στο αποτέλεσμα της χρήσης και στα Ίδια Κεφάλαια έχει ως
ακολούθως:
Μεταβλητή
10%

Μεταβλητή

-10%

10%

-10%

Μεταβλητή
10%

-10%

Μεταβλητή
10%

Μεταβλητή

-10%

10%

-10%

Μεταβλητή
10%

31/12/2011

Ποσά σε € '000
Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων)
Καθαρή Θέση

GBP

CHF

Μεταβλητή

-10%

10%

-10%

Μεταβλητή
10%

-10%

31/12/2010
JPY

USD

GBP

CHF

JPY

USD

(68.095)

83.227

(35.199)

43.021

2.133 (2.607)

(307)

376

(171.002)

209.002

(4.080)

4.987

2.350

(2.872)

(11.321)

13.837

(221.340)

222.214

(28.159)

34.417

1.706 (2.085)

(246)

301

(2.360.734)

1.626.795

(3.264)

3.990

1.880

(2.298)

(9.057)

11.070

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου
Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά
τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η Δεκεμβρίου 2011, ο όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της
αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό
επιτοκίου. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι
λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά ποσοστά.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε
μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%.
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31.12.2011
€
1.853.144
1.445.452

Αποτέλεσμα χρήσης (+/-)
Ίδια κεφάλαια (+/-)

31.12.2010
€
1.977.675
1.542.586

Πολιτική του Ομίλου είναι να αντισταθμίσει την ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων μέσω σύναψης συμβολαίων
ανταλλαγής επιτοκίων. Η ανωτέρω πολιτική ισχύει μόνο για τα ομολογιακά δάνεια.
Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα, με αυτήν μέρη. Ο
πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά
εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό
κίνδυνο από πελάτες.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Δεδομένης της
μεγάλης διεύρυνσης του πελατολογίου, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις
εμπορικές του απαιτήσεις μιας και αυτός διαχωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό πελατών. Ο Όμιλος παρακολουθεί μέσω
της διεύθυνσης credit control τις εμπορικές του απαιτήσεις και διασφαλίζει την είσπραξη τους, μέσω συμβολαίων
ασφάλισης. Δεν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για μη είσπραξη απαιτήσεων δεδομένου ότι η εταιρεία και ο Όμιλος
έχουν εφαρμόσει διαδικασίες αξιολόγησης με κριτήρια που ελαχιστοποιούν το κίνδυνο.
όμιλος

31/12/2011

31/12/2010

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων
Λοιπές Απαιτήσεις & προκαταβολές
Τ αμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

21.143.974

22.384.851

5.987.955

9.985.985

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

35.048.630

37.239.308

Σύνολο

62.180.560

69.610.144

Ιεραρχία 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
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Οι πίνακες που ακολουθούν απεικονίζουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που
επιμετρούνται στην εύλογη αξία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ομίλου
αποτιμώμενα σε εύλογ ες αξίες
Μετοχές
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία
Σύνολο
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία
Υπόλοιπα Έναρξης
Συνολικά αποτελέσματα από
Χρηματοοικονομικά Μέσα :
Στα κέρδη ή στις Ζημιές
Στα λοιπά συνολικά έσοδα
Αγορές
Πωλήσεις
Λοιπές Κινήσεις
Υπόλοιπα Λ ήξης
Παθητικό
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ομίλου
αποτιμώμενα σε εύλογ ες αξίες
Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων
Σύνολο

31.12.2011
82.284,10

Επίπεδο 1
82.284,10

1.578.894,81
1.661.178,91

1.578.894,81
1.661.178,91

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

2.433.484,75

-854.589,94

1.578.894,81

31.12.2011
1.182.732,35
1.182.732,35

Επίπεδο 1
1.182.732,35
1.182.732,35

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της
ανάπτυξης του Ομίλου. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών
διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.
Η κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, η κρίση ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα
όσο και στην οικονομία γενικότερα δημιούργησαν προβλήματα ρευστότητας στον Όμιλο, αν και το προϊόν είναι
εξαγώγιμο κατά 88%. Οι βασικότεροι λόγοι οι οποίοι επέτειναν τα προβλήματα ρευστότητας ήταν οι ακόλουθοι:
5. Η καθυστέρηση καταβολής επιστροφών ΦΠΑ από το Δημόσιο ύψους περίπου 5 εκ. ευρώ για κάθε χρήση,
6. η αναστάτωση που δημιουργήθηκε με τις απεργίες σε τελωνεία και μεταφορές με συνέπεια της ακύρωσης
πωλήσεων/εισπράξεων ποσού άνω των 5 εκ. ευρώ
7. η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, λόγω της γενικότερης χρηματοπιστωτικής κρίσης, από
πελάτες στην Ελλάδα, αλλά και την Μεσόγειο (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) και
8. η άρνηση των τραπεζών σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης των κεφαλαίων κίνησης για τις εταιρείες
του Ομίλου.
Ο Όμιλος έχοντας πάντα ως στόχο της μέγιστη δυνατή ρευστότητα έχει υποβάλλει από τον Σεπτέμβριο του 2011
αίτημα αναδιοργάνωσης των δανειακών υποχρεώσεων της, όσον αφορά τα Κοινοπρακτικά δάνεια της Σελόντα ΑΕ
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ποσού 40 εκ. και 9 εκ ευρώ

και Interfish AE ποσού 25 και 6 εκ ευρώ καθώς και βραχυπρόθεσμων γραμμών

χρηματοδότησης.
Παρά την δύσκολη συγκυρία ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της
συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,
καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Παράλληλα, ο
Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό
σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ των κεφαλαίων που απαιτούνται.
Η ανάλυση των υποχρεώσεων για τον Όμιλο για την χρήση του 2011 παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
Δάνεια μακροπρόθεσμα
Δάνεια βραχυπρόθεσμα
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Όμιλος
6 μήνες - 1 έτος
0
0
24.494.450
66.914.484
13.619.048
11.604.546
3.346.533
1.115.511
41.460.031
79.634.541

6 μήνες

1 έτος - 5 έτη
42.216.858

άνω από 5 έτη
51.688.610

1.484.267
43.701.125

51.688.610

Σύνολο
93.905.468
91.408.934
26.707.862
4.462.043
216.484.307

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αφορούν αλληλόχρεους λογαριασμούς χρηματοδότησης που ανανεώνονται ετήσια ως
κεφάλαια κίνησης.
Η εταιρία κατά την 31/12/2011 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ποσού 5,54 χιλ. €, καθώς οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της εταιρίας υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. Στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρίας περιλαμβάνονται δανειακές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου ποσού 9 εκ. € και
15 εκ. € για την εταιρία και τον όμιλο αντίστοιχα, τα οποία η εταιρεία εκτιμά ότι θα είναι στην συμφωνία του
ευρύτερου τραπεζικού διακανονισμού βελτιώνοντας την ρευστότητα του Ομίλου.
Η Διοίκηση του Ομίλου κατά τη ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων βρισκόταν σε
προχωρημένη διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης με τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία
αναφορικά με την αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου δανεισμού.
Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων και η διαμόρφωση
χρηματοοικονομικών δεικτών που να μπορούν να τηρηθούν στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας. Η
Διοίκηση του Ομίλου έχει την πεποίθηση ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί με επιτυχία εντός των επόμενων 6
μηνών (τέλη εννιαμήνου).
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος στα πλαίσια των δράσεων ενίσχυσης της ρευστότητάς του, πέραν του προγράμματος
εξοικονόμησης κόστους, της διεύρυνσης της εξαγωγικής του βάσης

και της είσπραξης ΦΠΑ, αναμένει και την

επίτευξη σημαντικών συνεργειών μέσω της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου, για την οποία
εκκρεμεί η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
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Οι στόχοι της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:

•

να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της και

•

να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους

•

τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου.

Η εταιρία

παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια μειωμένης

εξασφάλισης μείον τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό. Το
κεφάλαιο για τις χρήσεις 2011 και 2010 αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον: Δάνεια μειωμένης
εξασφάλισης
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πλέον: Δάνεια
Σύνολο κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

31.12.2010

38.168.357,08

88.797.007,89

170.314.401,67

182.767.497,66

5.987.955,19

9.985.984,89

202.494.803,56

261.578.520,66

38.168.357,08

88.797.007,89

170.314.401,67

182.767.497,66

208.482.758,75

271.564.505,55

0,97

0,96

8.39 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου και της εταιρείας είναι:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/11
31/12/10
Δεσμεύσεις από λειτουργ ικές μισθώσεις
Εντός 1 έτους
658.650
2.510.473
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
136.825
Άνω των 5 ετών
Βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις διακοπεισών
δραστηριοτήτων από λειτουργικές μισθώσεις
Μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις διακοπεισών
δραστηριοτήτων από λειτουργικές μισθώσεις
Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργ ικές μισθώ σεις3.305.948
31/12/11
Εγ γ υήσεις
Εγγυήσεις σε τρίτους εκ μέρους των θυγατρικών
0
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
143.057
Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εκτέλεσης όρων συμβάσεων
285.590
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή δανεισμού των θυγατρικών
58.436.492,22
Εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων 177.742
Εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων
867.698
Επιταγές/Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση απαιτήσεων612.041
Άλλες εγγυήσεις
427.820,78
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων3.000.000,00
63.950.440
Σύνολο εγ γ υήσεω ν
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31/12/2011
31/12/2010

733.205
2.611.809
269.147

557.567
2.023.111
26.240

553.107,37
2.124.447,70
66.139,54

3.614.162

2.606.919

2.743.695

31/12/10
0
131.486
285.590
60.461.257,19
1.424.196
5.366.312
802.041

31/12/2011

31/12/2010

8.520

8.520

58.436.492,22
174.360,98
835.697,51

60.461.257,19
1.424.196,41
5.354.311,86

59.455.071

67.248.285

427.820,78
3.003.380,96
71.902.084
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8.40 Γεγονότα μετά την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημαντικά Γεγονότα μετά την λήξη της Χρήσης 2011.
Στην χρήση του 2012 με την έγκριση από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 21.03.2012
ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ

ΕΧΙΝΑΔΩΝ

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες) από την ανώνυμη εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (απορροφώσα), με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμός μετασχηματισμού)
της 30-06-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 68 παρ. 2 , 69-77α του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του
ν. 2166/93.
Συνεπεία της έγκρισης της συγχώνευσης θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των ευρώ έξι εκατομμυρίων
εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (6.953.590,00€) ευρώ που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα
μετοχικά κεφάλαια των Απορροφούμενων Εταιρειών, αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας
στις Απορροφούμενες Εταιρείες ως εξής:
α)στην εισφερόμενη αξία των Απορροφούμενων Εταιρειών κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πεν΄ντα
τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ και σαράντα οχτώ λεπτών (6.953.588,48€) ευρώ, και
β)στην αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ένα και
πενήντα δύο ευρωλεπτών (1,52€) ευρώ.
Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά ως εξής:
(α) κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων οχτακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εφτά ευρώ και σαράντα
οχτώ λεπτών (6.805.337,48€) ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης
Απορροφούμενης Εταιρείας, (β) κατά το ποσό των εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα εντός
(148.251,00€) ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Τέταρτης
Απορροφούμενης Εταιρείας, γ) κατά το ποσό του ενός και πενήντα δύο λεπτών (1,52€) ευρώ, για λόγους
στρογγυλοποίησης με με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της απορροφώσας εταιρείας. Για την
απορρόφηση της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρείας και της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρείας δεν
πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, δεδομένου ότι η τελευταία ήδη κατέχει το
100% του μετοχικού κεφαλαίου τους και το σύνολο των μετοχών τους που κατέχει η Απορροφώσα Εταιρεία θα
ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Έτσι, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση θα αποφασίσει την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των ευρώ έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων
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πεντακοσίων ενενήντα (6.953.590,00€) ευρώ

που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των

Απορροφούμενων Εταιρειών, αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας στις Απορροφούμενες
Εταιρείες ως εξής:
α)στην εισφερόμενη αξία των Απορροφούμενων Εταιρειών κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα
τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ και σαράντα οχτώ λεπτών (6.953.588,48€) ευρώ, β)στην αύξηση, για
λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ένα και πενήντα δύο ευρωλεπτών
(1,52€) ευρώ.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τις ως άνω αυξήσεις θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των
τριάντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων

(36.235.184,00) ευρώ,

διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερεις (36.235.184)
ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν σε εφαρμογή
των ανωτέρω ως ακολούθως:
Ι) Οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης θα λάβουν κατά στρογγυλοποίηση 11.676.663 νέες μετοχές της Εταιρείας
και θα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 32,225%.
ΙΙ) Οι μέτοχοι της Τέταρτης Απορροφώμενης θα λάβουν κατά στρογγυλοποίηση 37.530 νέες μετοχές της Εταιρείας
και θα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 0,104% και
ΙΙΙ) Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας σε αντικατάσταση των υπαρχόντων θα λάβουν κατά στρογγυλοποίηση
24.520.991 νέες μετοχές της Εταιρείας και θα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 67,672%.
IV)Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το 100% της δεύτερης απορροφώμενης και της τρίτης απορροφώμενης,
δεν υφίσταται εύρος σχέσης αξιών των εν λόγω εταιρειών και σχέση ανταλλαγής των μετοχών τους
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα
ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης, της Τέταρτης Απορροφώμενης
και της Απορροφώσας Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών
Η αναφερόμενη αποτίμηση και η σχέση ανταλλαγής έχουν αξιολογηθεί από τον Αποτιμητή /Ανεξάρτητο
Εμπειρογνώμονα που ενεργεί ως ανεξάρτητος

εμπειρογνώμονας κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.3 του

Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, ως εύλογη και λογική.
Ο αριθμός των νέων μετοχών που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση να αναληφθούν από τους μετόχους των υπό συγχώνευση εταιρειών, προκύπτει έπειτα από την αποτίμηση
των υπό συγχώνευση εταιρειών. Βάσει των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτείνει να
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διανεμηθούν οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης επί τη βάσει της κατωτέρω σχέσης
ανταλλαγής :
Οι κάτοχοι μετοχών της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάξουν 1,575176400997440 παλαιές κοινές
μετοχές που κατέχουν προς 1 νέα κοινή μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας
Οι κάτοχοι μετοχών της Τέταρτης Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάξουν 1,316733280042630 παλαιές κοινές
μετοχές που κατέχουν προς 1 νέα κοινή μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας
Οι κάτοχοι μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανταλλάξουν 1,194143988715630 παλαιές κοινές μετοχές που
κατέχουν προς 1 νέα κοινή μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας
Οι νέες μετοχές που θα διανεμηθούν στους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών σύμφωνα με τις
προαναφερθείσες σχέσεις ανταλλαγής θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή κερδών της Εταιρείας από την
χρήση 1.1.2011 -31.12.2011. Η διαδικασία της συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί με την έγκριση των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης από τις αρμόδιες αρχές και η διαδικασία της διανομής και διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
εκτιμούμαι ότι θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Απριλίου 2012.
Επίσης στις αρχές του 2012 ολοκληρώθηκε η εξαγορά μέρος μετοχών της τουρκικής εταιρείας Fjord Marin Turkey
(Fjord Marin Deniz Ürunleri Üretim Ve Sanayi Ticaret A.Ş). ‘Ετσι το 79,10% του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής
Fjord Marin Turkey (Fjord Marin Deniz Ürunleri Üretim Ve Sanayi Ticaret A.Ş) κατέχει πλέον η ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ αφού
εξαγόρασε στις 12/1/2012 τη συμμετοχή της νορβηγικής εταιρείας Fjord Marin AS που ανερχόταν σε ποσοστό 44%
του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής εταιρείας. Το τίμημα της εξαγοράς του 44% της Fjord Marin Turkey ανήλθε
σε 2.550.000,00 ευρώ και θα καταβληθεί τμηματικά μέχρι της 15/12/2013 από τις αντίστοιχες καταβολές της Fjord
Marin Turkey στη Σελόντα ΑΕΓΕ, έναντι ισόποσου δανείου που είχε χορηγηθεί το 2010.
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, τα οποία να αφορούν
είτε τον Όμιλο είτε την εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Αθήνα 06 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ. &
Γενικός Διευθυντής

Το Μέλος του Δ.Σ. &
Οικονομικός Διευθυντής

Βασίλειος Στεφανής

Ιωάννης Στεφανής

Ιωάννης Ανδριανόπουλος

Ευάγγελος Πίπας

ΑΔΤ ΑΕ 019038

ΑΔΤ ΑΒ 296541

ΑΔΤ ΑΒ 521401

ΑΔΤ ΑΕ 138709
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες
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ΣΤ. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 που δημοσιεύτηκαν από την εταιρία κατά την χρήση 2011
Η ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2011 – 31/12/2011 έως και
σήμερα, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό της
τόπο www.selonda.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr.
Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α. Θέμα
5/1/2011 18:54 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007
12/1/2011 12:18 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Επιβεβαίωση - Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων
28/1/2011 14:40 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Επιβεβαίωση - Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων
25/2/2011 18:44 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ανακοίνωση
30/3/2011 16:00 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων
13/5/2011 13:39 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας
8/6/2011 12:44 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
30/6/2011 20:03 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
17:38 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για
15/7/2011 μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
09:02 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για
27/7/2011 μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
17:02 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση
3/8/2011 συναλλαγών
14:22 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για
28/9/2011 μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
25/11/2011 14:33 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.
9/12/2011 18:20 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.
19:59 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ,
13/12/2011 ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
15/12/2011 19:03 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
19:22 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ,
21/12/2011 ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
28/12/2011 13:17 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
5/1/2012 18:18 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
9/1/2012 19:52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
10/1/2012 13:54 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
16/1/2012 14:36 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
19/1/2012 19:05 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
10/2/2012 18:22 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
9/3/2012 18:58 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
21/3/2012 17:44 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
26/3/2012 12:04 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
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Ζ. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 έχουν αναρτηθεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.selonda.com .
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