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1 . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των 
προοπτικών τόσο της Εταιρίας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤ Α  Α .Ε.Γ.Ε." (εφεξής η "Εταιρία" ή “ΣΕΛΟΝΤΑ”)σε μητρικό 
επίπεδο ,όσο και του Ομίλου (εφεξής °ΌΜΙΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ  Α .Ε.)σε ενοποιημένο επίπεδο , από τους επενδυτές και 
τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες: 
Στα γραφεία της Εταιρίας, Ναυάρχου Νικοδήμου 30 Αθήνα , τηλ. 210 3724900 Τμήμα  Μετόχων (υπεύθυνος κ. Β. 
Πίπας). 
 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τ ο 
περιεχόμενο του Δελτίου καλύπτει της ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 
5/204/14.11.2000 και 7/372/15.2.2006 αποφάσεις  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Υ πεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: 
 
Γιάννης Στεφανής, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Αθηνών,        τηλ. 210 37 24 900 
Γιάννης Ανδριανόπουλος, Γενικός Διευθυντής, κάτοικος Αθηνών,                       τηλ. 210 37 24 900 
Ευάγγελος Πίπας, Ο ικονομικός Διευθυντής, κάτοικος Αθηνών,                           τηλ. 210 37 24 900  
 
Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του 
παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 
 
α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 
β. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων 
θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο 
Δελτίο. 
γ. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση. 
 
Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τ ον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη 
βάση που έληξε στις 31.12.2005, διενήργησε o ορκωτός ελεγκτής κος. Αναστάσιος Επαμ. Κερατσής (Α.Μ.ΣΟΕ 
10871) της εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α .Ε.Ο.Ε.» (διεύθυνση: Φ ωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλέφωνο: 2108629835).  
 
Τ ο Ετήσιο Δελτίο καθώς επίσης και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005, τα πιστοποιητικά 
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Όμιλο Σελόντα, όσον 
αφορά την χρήση 2005 έχουν αναρτηθεί στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας   w w w .selo nd a.comw w w .selo nd a.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.selonda.com
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας και την επωνυμία  “ΙΧΘΥ ΟΤΡΟΦ ΕΙΑ 
ΣΕΛΟΝΤΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ ΑΙΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤ ΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” (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 Εταιρία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων, Αττικής, διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 30 και η διάρκειά της αρχικά 
ορίσθηκε σε 50 έτη. Οι εγκαταστάσεις των ιχθυογεννητικών σταθμών της Εταιρίας βρίσκονται στον όρμο της 
Σελόντα της Κοινότητας Σοφ ικού Κορινθίας, 118χλμ. από την Αθήνα και 35χλμ από την Κόρινθο , στην περιοχή 
Μανάγουλη του Ν. Φωκίδος (πρώην RIOPESCA AE.B.E.), 520χλμ. από την Αθήνα και στην περιοχή Λωρίδα 
Σαγιάδας του Ν. Θεσπρωτίας (πρώην Τ ΡΙΤ ΩΝ Α.Ε.Ι) και από το 2005 στα Ψαχνά Ευβοίας στις εγκαταστάσεις της 
AQUA HELLAS ΑΕ. Ο ι θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής βρίσκονται στον Όρμο Σελόντα, Νήσο Πέτρο, Νήσο 
Οβριό  (Νομού Κορινθίας), Όρμο Βουρλιάς (Νομού Αργολίδας) ,στη θέση Ορθολίθι, Φουσκί και Καλαμάκι (Νομού 
Αρκαδίας), στον Όρμο Κούραμο, Παγανιά και Χαλκιά  (Νομού Θεσπρωτίας) και στον Αστακό ( Νομού 
Α ιτολωακαρνανίας). Λ όγω των κοινών εκτροφών με άλλους παραγωγούς έχει αναπτύξει μονάδες εκτροφής στον 
Αστακό – Αιτωλοακαρνανίας, στην Νήσο Πλατιά  – Αργολίδος  στην Κάλυμνο και στην Εύβοια. 
  
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, σκοπός της εταιρίας 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 αγορά, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων. 
γ) η συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση έργων αξιοποίησης, τουρισμού και αναψυχής. 
δ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την οργάνωση 
και διοίκηση επιχειρήσεων στους  τομείς  δραστηριότητας της εταιρίας. 
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: 
α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επιδιώκει έναν από τους παραπάνω σκοπούς. 
β) να συμμετάσχει σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με όμοιο ή 
παρεμφερή σκοπό. 
 
Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου, αριθμός ΜΑΕ 23166/06/Β/90/01. 

2.2 Σύντομο Ιστορικό 

 
Τ ο 1981 ιδρύθηκε η εταιρία Ιχθυοτροφεία Σελόντα Ε.Π.Ε. με σκοπό να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της 
εντατικής εκτροφής θαλασσινών ψαριών. Ξεκινώντας την δραστηριότητα της στον τομέα της εκτροφής των 
ευρύαλων ψαριών, η Ιχθυοτροφεία Σελόντα Ε.Π.Ε. αποτέλεσε την πρώτη Ελληνική επιχείρηση του κλάδου των 
ιχθυοκαλλιεργειών η οποία υπέβαλλε επενδυτικό πρόγραμμα η επιδότηση, του οποίου εγκρίθηκε από το Γεωργικό 
Τ αμείο της Κοινότητας (FEOGA ) το  1982. 
Τ ο 1983 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των εγκαταστάσεων αγκυροβόλησης και εγκαταστάθηκαν οι 6 πρώτοι 
ιχθυοκλωβοί συνολικής χωρητικότητας 720m³ στον όρμο Σελόντα του Νομού Κορινθίας. Το 1985 η εταιρία 
πραγματοποίησε τις πρώτες εξαλιεύσεις και πωλεί τους πρώτους 5 τόνους έτοιμου ψαριού. 
Τ ο 1986 ιδρύθηκε η Σελόντα Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε. και δύο χρόνια αργότερα ξεκίνησε η σχεδίαση και κατασκευή 
της πρώτης φάσης του ιχθυογεννητικού σταθμού η οποία ολοκληρώθηκε το 1989 με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η 
λειτουργία του σταθμού. 
Τ ο 1990 δημιουργήθηκε η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ  Α .Ε.Γ.Ε. από την συγχώνευση των εταιριών Ιχθυοτροφεία 
Σελόντα Ε.Π.Ε. και Σελόντα Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε. Την ίδια χρονιά ολοκληρώθηκε ο πρώτος παραγωγικός κύκλος 
του ιχθυογεννητικού σταθμού ο οποίος απέδωσε 1,3εκατομμύρια ιχθύδια. 
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Τ ο 1991 υλοποιήθηκε η κατασκευή της δεύτερης φάσης του ιχθυογεννητικού σταθμού. Με την ολοκλήρωσή της, 
η παραγωγική δυνατότητα του ιχθυογεννητικού σταθμού σχεδόν τριπλασιάστηκε. Το 1992, η Εταιρία εξαγόρασε 
την εταιρία “Α κουαλαϊφ Ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε.” στην νήσο Πέτρο του Ν. Κορινθίας η οποία προσέφερε νέες 
προοπτικές παραγωγικής διεύρυνσης. Από την ίδια χρονιά η Εταιρία άρχισε να συμμετέχει στο δίκτυο διανομής 
νωπών ψαριών της εταιρίας “ΑΣΤΑΡΤ Η Α.Ε.” το οποίο δραστηριοποιείται στον Ελληνικό χώρο. 
Τ ο 1993 η συνολική χωρητικότητα των πλωτών εγκαταστάσεων της εταιρείας στον όρμο Σελόντα και στην νήσο 
Πέτρο του Ν. Κορινθίας ανήλθε σε 40.000m³. Η Εταιρία μετά από σειρά κερδοφόρων χρήσεων πραγματοποίησε 
σημαντική αύξηση καθαρών κερδών σε 525εκ. δρχ. και ανακηρύχθηκε η μονάδα της χρονιάς, κερδίζοντας το Α ' 
βραβείο από την Ένωση Ειδικών Επιστημόνων Υδατοκαλλιεργειών Ελλάδας. 
 
Τ ο 1994 η Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α .Ε.Γ.Ε. εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 
Αποτέλεσε την πρώτη Ελληνική εταιρία του κλάδου και μία από τις ελάχιστες σε διεθνές επίπεδο, που η μετοχή 
τους διαπραγματευόταν σε Χρηματιστήριο Αξιών. Τ ην ίδια περίοδο με την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. υλοποιήθηκε η 
εξαγορά της εταιρίας “Υ δατοκαλλιέργειες Δυτικής Ελλάδος Α .Ε.Β.Ε. – RIOPESCA” κατά 70%,  η οποία συνετέλεσε 
στην δημιουργία ισχυρού Ομίλου εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας. Επιπλέον, η Εταιρία εξαγόρασε το 51% της “Biomar 
Hellenic ABEEI.” (πρώην Aqualim Ελληνική Α .Ε.), η οποία αποτελεί την πρώτη εταιρία στη διακίνηση ιχθυοτροφών 
στην Ελλάδα και μέλος του ευρύτερου Δανικού Ομίλου Biomar S.A., του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού 
συγκροτήματος παραγωγής ιχθυοτροφών  και πρωτοπόρου στην έρευνα του διαιτολογίου των ποικιλόθερμων 
ψαριών. Τ ην ίδια χρονιά η εταιρία συμμετείχε στην ίδρυση της Eurofish Hellas A .E. με σκοπό την εμπορία και 
διανομή ψαριών στην Ευρωπαϊκή Αγορά. 
 
Τ ο 1995 υλοποιήθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας Α κουαλάϊφ ιχθυοτροφική Ε.Π.Ε., και η εξαγορά του 
67,53% της AQUAVEST A .E.  η οποία κατείχε το 99% της Ιχθυοτροφεία Αργολίδας Α.Ε., το 44,14% της 
Ιχθυοτροφεία Οβριού Α .Ε., το 10% της Α νεμόεσσα Α .Ε. και το 7% της Αστάρτη Α .Ε. Παράλληλα, η Εταιρία μέσω 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της AQUAVEST  AE που πραγματοποιήθηκε το 1995, αύξησε τη συμμετοχή της 
σε 84,2%. 
 
Τ ην ίδια χρονιά ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ της εμπορικής εταιρίας Eurofish Hellas – Αστάρτη Α.Ε. του Ομίλου 
ΣΕΛΟΝΤΑ  και της ιχθυοτροφικής εταιρίας Bubiyan Fisheries στο Κουβέιτ με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας, 
την ανάληψη της διαχείρισης και την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης εταιρίας. 
 
Τ ο 1996 η Εταιρία αύξησε τη συμμετοχή της σε 85,1% στην Aquavest A.E. και προχώρησε στην απορρόφηση της 
Ιχθυοτροφεία Αργολίδας Α .Ε. Τ ην ίδια χρονιά η εταιρεία Eurofish Hellas A .E. απορρόφησε την Αστάρτη Α .Ε. και 
έτσι δημιουργήθηκε η εταιρεία Eurofish Hellas - Αστάρτη Α.Ε. στην οποία η Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α .Ε.Γ.Ε. 
συμμετέχει με ποσοστό 30,74% και η Aquavest A.E. με ποσοστό 2,6%. Η Eurofish έχει δύο αλλοδαπές θυγατρικές 
εταιρίες, στην Α γγλία (Eurofish G.B. Ltd) και στη Γερμανία (Eurofish G.m.b.h.). Παράλληλα, η Εταιρία πούλησε το 
ποσοστό συμμετοχής της 51% που είχε στην Biomar Ελληνική Α.Ε. στο συνέταιρο Biomar France S.A . του 
ευρύτερου Δανικού Ομίλου Biomar S.A. καθώς η διατήρηση της συμμετοχής αυτής δεν εντασσόταν στο 
στρατηγικό σχεδιασμό της. 
 
Τ ην ίδια χρονιά, ιδρύθηκε με συμμετοχή 100% από την Εταιρεία, η Selonda International Ltd με έδρα το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Η εταιρία αυτή θα αναλάβει την  παροχή υδατοκαλλιεργητικών / διοικητικών υπηρεσιών (μεταφορά 
τεχνογνωσίας) σε διεθνές επίπεδο (Κουβέιτ, Σιγκαπούρη, Ιταλία), εξασφαλίζοντας την δυνατότητα διεύρυνσης της 
συμμετοχής του Ομίλου σε ιχθυοκαλλιεργητικά αναδυόμενες αγορές παγκοσμίως. Η θυγατρική της εταιρία 
Selonda International Ltd, υπέγραψε συμφωνία διαχείρισης (management contract) με την ιχθυοτροφική εταιρία 
Bubiyan Fisheries, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 55% ο Κρατικός Επενδυτικός Οργανισμός του Κουβέϊτ 
(ΚΙΑ ), με σκοπό την ανάληψη του management, τη μεταφορά τεχνογνωσίας (know-how), την προμήθεια γόνου 
και την εμπορική εκμετάλλευση της εταιρίας Bubiyan Fisheries έναντι αμοιβής για την παροχή των ανωτέρω 
υπηρεσιών (management fee). 
 
Τ ο 1997 η Εταιρία απέκτησε το 99,9% της εταιρίας Αφανίτσες Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕΙ η οποία διαθέτει μονάδα 
εκτροφής, με δυναμικότητα 160 τόνους, στον Όρμο Βουρλιάς Αργολίδας. Επίσης, την ίδια χρονιά απέκτησε το 
40% της εταιρίας ΟΣΤΡΙΑ Α.Ε., μίας εν λειτουργία εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας (μονάδα εκτροφής) στον όρμο 
Βουρλιάς την οποία μεταπώλησε σε σύντομο χρόνο. Επιπλέον, αύξησε την θέση της σε 92,4% στην εμπορική 
εταιρία Eurofish Hellas - Αστάρτη Α .Ε. Η Εταιρία υπέγραψε συμφωνία με μετόχους της ιταλικής εταιρίας Marina 
Maricoltura A lto Adriatico Spa (ΜΜΑΑ ) για τη συμμετοχή της κατά ποσοστό 40% στην εν λόγω εταιρία. Η Εταιρία 
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άσκησε το δικαίωμα πώλησης στους μετόχους της ΜΜΑΑ  δεδομένου ότι δεν τηρήθηκαν ορισμένες προϋποθέσεις 
που ορίζονταν στη συμφωνία πώλησης. 
 
Τ ην ίδια χρονιά πραγματοποίησε μία βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στην διεύθυνση των παραγωγικών κλάδων με 
στόχο την ένταξη των ιχθυογεννητικών σταθμών και των μονάδων εκτροφής  κάτω από ενιαία, για τον κάθε 
κλάδο διοίκηση.  
 
Μέσω της θυγατρικής της Selonda International Ltd και στα πλαίσια της συμφωνίας διαχείρισης (management 
contract) με την Seabass Farm Pty (SBF), η οποία ανήκει κατά 100% στο Technology Development Fund της 
Σιγκαπούρης, η Εταιρία προμήθευσε και εγκατέστησε για λογαριασμό της προαναφερθείσας εταιρίας SBF πλωτές 
εγκαταστάσεις στην μονάδα εκτροφής St John’s Island στη Σιγκαπούρη. 
 
Τ ον Ιανουάριο του 1999, οι μετοχές της Εταιρίας μετατάχθηκαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου  Αξιών Αθηνών. 
 
Κατά το έτος 1999 είχαμε τα παρακάτω σημαντικά γεγονότα για τον Όμιλο: 
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρίας RIOPESCA A.E.B.E. από την 
Εταιρία. 
 
Η Εταιρία σε συνεργασία με την πολυεθνική εταιρία ιχθυοτροφών Biomar ίδρυσε γραφείο με την επωνυμία Biomar 
& Selonda Representative Office στην Κίνα. Σκοπός του γραφείου είναι να επεξεργαστεί σε βάθος ένα 
επιχειρησιακό σχέδιο για καθετοποιημένη επένδυση στον κλάδο θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Η επένδυση 
αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2000 με στόχο αφενός την εσωτερική αγορά της Κίνας και αφ’ ετέρου την 
αγορά της Ιαπωνίας με αντίστοιχη συμμετοχή του νέου σχήματος σε μεγάλα δίκτυα διακίνησης και εμπορίας 
ιχθυηρών. 
 
Προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής κατά 40% εταιρείας «Blue Water Flat Fish Ltd»(Β.F.F.) στην Ουαλία. Η 
BFF είναι παραγωγική εταιρία εκτροφής του ψαριού με την ονομασία «turbot- Kαλκάνι». Τ ο ψάρι αυτό είναι από 
τα πιο εμπορικά είδη ψαριών στην βόρεια Ευρώπη. Η εκτροφή του ψαριού θα γίνει σε χερσαίες εγκαταστάσεις 
χρησιμοποιώντας την τελειότερη τεχνολογία κλειστών κυκλωμάτων νερού. Είναι μια επένδυση που σίγουρα θα 
επηρεάσει την πορεία της ιχθυοκαλλιέργειας τα επόμενα χρόνια. 
 
Τ ον Ιούνιο 1999, απέκτησε μέσω της θυγατρικής της Selonda International Ltd, συμμετοχή 10% στην εταιρία Sea 
Farm Ionian, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Α ξιών Αθηνών και κατατάσσεται μεταξύ των 
μεγαλυτέρων εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. 
 
Κατά το έτος 2000 είχαμε τα παρακάτω σημαντικά γεγονότα για τον Όμιλο: 
Ο Όμιλος απέκτησε, πάλι μέσω της θυγατρικής της κατά 100% Selonda International LT D, επιπλέον ποσοστού 
10% περίπου στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο ΧΑΑ  εταιρίας του κλάδου Sea Farm Ionian AE. Συνολικά 
ο Όμιλος κατέχει ποσοστό περίπου 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο ΧΑΑ  εταιρίας του κλάδου Sea 
Farm Ionian AE. Η επένδυση αυτή έγινε στα πλαίσια της αύξησης των στρατηγικών πλεονεκτημάτων που είχε η 
ήδη υπάρχουσα συνεργασία των δύο εταιριών. 
 
Προέβη στην εξαγορά κατά 100% της παραγωγικής εταιρίας «Ιχθυοτροφεία Οβριού Α .Ε.». Η εταιρία διαθέτει 3 
άδειες εκτροφής ιχθύων στην περιοχή του Σαρωνικού. Είναι μια καλά οργανωμένη και σύγχρονη  μονάδα 
πάχυνσης η οποία θα υποστηρίζεται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρωνικού. 
 
Είχαμε την συμμετοχή του Ομίλου Σελόντα κατά 13,55% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο Χ.Α .Α . 
εταιρίας του κλάδου «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.». Ο Όμιλός μας εκτιμώντας ότι πάντα είναι πρωτοπόρος στις 
εξελίξεις που διαδραματίζονται στο κλάδο στην Ευρώπη, θεώρησε ότι η επέκταση θα υπάρξει με την δημιουργία 
πολύ μεγάλων και ισχυρών ομίλων. Ο Όμιλος Σελόντα ενόψει του εντονότατου  ανταγωνισμού  και την πίεση στις 
τιμές προϊόντος, που αυτός προκαλεί, στις χώρες της Ευρώπης, που είναι οι κύριες αγορές μας και ενόψει των 
σημαντικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην συγκέντρωση του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, 
έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της στρατηγικής ως προς την προσέγγισή της. Έτσι προχώρησε στην εξαγορά 
ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου  της «Νηρεύς Α .Ε». 
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Ολοκληρώθηκε η παραμετροποίηση και τέθηκε σε εφαρμογή το  2001 το νέο μηχανογραφικό  πρόγραμμα ERP 
της Oracle. Με την λειτουργία του νέου ERP ο Όμιλος θα μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα και αξιόπιστα στις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες των τεχνολογικών εξελίξεων, που ήδη εφαρμόζονται στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα παγκόσμια.  
 
Μέσα στο 2001 λειτούργησε πλήρως σε όλες τις οικονομικές ενότητες το νέο ERP  ολοκληρώθηκε η δορυφορική 
σύνδεση όλων των μονάδων παραγωγής online με το διοικητικό κέντρο και μέσα στο 2002 θα ολοκληρωθεί και θα 
τεθεί σε εφαρμογή και το πρόγραμμα της παραγωγής. 
 
Έγινε η εξαγορά του 34% της Αγγλικής εταιρείας  «International Aqua T ech Ltd»(Ι. Α . Τ  .). Η Ι. Α .Τ . διαθέτει το 
αποτελεσματικότερο Know-How στην εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων  διαχείρισης νερού , τεχνολογία 
για την λειτουργία ιχθυοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις , η οποία ήδη έχει θεαματικά παραγωγικά 
αποτελέσματα στην θυγατρική μας εταιρεία στην Ουαλία, Blue Water Flat Fish Ltd»(Β.F.F.) .  
Επίσης, το 2001 τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ» και «Ιχθυοτροφεία Οβριού  
Α .Ε.» αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο εταιριών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η εταιρία 
«Ιχθυοτροφεία Οβριού ΑΕ» ήταν θυγατρική κατά 100% της «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ». Η διαδικασία της 
συγχώνευση εγκρίθηκε με την Κ2-17179/31-12-01 απόφαση του Υ πουργείου Α νάπτυξης. Ο ι εγγραφές 
συγχώνευσης έγιναν με ημερομηνία 31/12/2001. 
 
Στο 2001 η συμμετοχή του Ομίλου έφτασε το ποσοστό 15,01% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο Χ.Α .Α . 
εταιρίας του κλάδου, «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε». 
 
Τ έλος, το 2001 έγινε η εξαγορά του 20,10%  της εταιρίας «Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου Α.Ε.».  
 
Μέσα στο 2002 με την απόφαση της από 29/10/2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, 
αποφασίστηκε η συγχώνευση της ΣΕΛΟΝΤΑ  Α .Ε. με την «Τ ΡΙΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», με 
απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις και τις απαλλαγές των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει 
σήμερα και με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2001. 
Οι εγγραφές συγχώνευσης έγιναν με ημερομηνία 31/12/2002. 
 
Στις 17 Ιουνίου 2002 ιδρύθηκε η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ Τ ΟΝΟΣ» με διακριτικό τίτλο «MEDTUNA  
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» στην οποία συμμετέχουν από κοινού η Σελόντα ΑΕ και η Νηρεύς ΑΕ  με ποσοστό 50% η κάθε 
μία. 
Έδρα της κοινοπραξίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου, 1ο χλμ Λεωφ. Βάρης Κορωπίου και σκοπός της είναι η 
εκτροφή και εμπορία τόνου. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η Κοινοπραξία θα συλλέγει και θα εισάγει 
ζωντανούς τόνους σε κλωβούς στις μονάδες που διαθέτει στην Δυτική Ελλάδα,  τους οποίους θα εκτρέφει μέχρι 
το κατάλληλο εμπορεύσιμο μέγεθος. 
 
Τ ο 2003 ιδρύθηκε σε αντικατάσταση της ανωτέρω κοινοπραξίας η εταιρεία «BLUEFIN TUNA HELLAS AE» με την 
συμμετοχή κατά 50% της ΑUSTRALIAN FISHING ENTERPRISES με έδρα την Αυστραλία, η οποία εξειδικεύεται ήδη 
επί σειρά ετών στην εκτροφή και εμπορία τόνου με σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα αυτό της αυστραλιανής 
εταιρείας, ποσοστό 25% της ΣΕΛΟΝΤΑ  ΑΕ και ποσοστό 25% της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.  
Ήδη το 2003 ενεργοποιήθηκε η μονάδα εκτροφής στον Αστακό ,και εκτρέφονται οι πρώτοι τόνοι που αλιεύτηκαν 
στην Λ ιβύη και μεταφέρθηκαν εν πλώ στην μονάδα του Αστακού. Είναι η πρώτη μικρή παραγωγική διαδικασία που 
θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2004 με την τεχνική υποστήριξη των Αυστραλών και στόχος είναι, μετά 
και την πρώτη εμπειρία, το 2004-2005 να έχουμε μια πλήρη παραγωγική χρονιά. 
 
Τ ο 2003 ο Όμιλος Σελόντα, μετά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του Ομίλου Seafarm Ionian με  αντίκτυπο 
και στην παραγωγική διαδικασία και  με στόχο την από κοινού δυνατότητα συγκέντρωσης της δραστηριότητάς 
τους σε ενιαίο σχήμα, έκανε συζητήσεις με τις Τ ράπεζες και την διοίκηση της Seafarm για την δυνατότητα η 
Σελόντα να αναλάβει, ως στρατηγικός επενδυτής την  διοίκηση  και το παραγωγικό management του Ομίλου 
Seafarm Ionian. H Σελόντα στα πλαίσια της ανάπτυξης του Ομίλου και της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης  
και της προστασίας μίας μεγάλης εταιρείας του κλάδου , στην οποία είναι και μέτοχος, δέχτηκε την πρόκληση των 
Τ ραπεζών. Η προαναφερόμενη διαδικασία και η άμεση εμπλοκή της Σελόντα, τελεί υπό την αίρεση της επίτευξης 
συμφωνίας με τις δανείστριες τράπεζες περί αναδιάρθρωσης της οικονομικής κατάστασης και κύρια των 
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υποχρεώσεων των εταιρειών του Ομίλου  «SEAFARM IONIAN A.E.» και της χρηματοδότησης της κοινής δράσης. 
Παράλληλα ο Όμιλος Σελόντα ήδη υποστηρίζει την παραγωγική διαδικασία των μονάδων του Ομίλου Seafarm 
Ionian AΕ, με βασικό στόχο την διατήρηση των αποθεμάτων και την συνέχιση της λειτουργίας του ομίλου μετά 
την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στο οικονομικό πρόβλημα του ομίλου της Seafarm Ionian. 
 
Τ ο 2004 ο Όμιλος Σελόντα , μετά από την υπαναχώρηση των βασικών μετόχων της SFI, αποχώρησε από την 
προσπάθεια αναδιάρθρωσης της οικονομικής κατάστασης και κύρια των υποχρεώσεων των εταιρειών του Ομίλου  
«SEAFARM IONIAN A.E.» και της διαχείρισης της παραγωγής. Είχε όμως ήδη αγοράσει το 60% περίπου  των 
ψαριών που εκτρέφονταν στις εγκαταστάσεις των μονάδων του ομίλου SFI. Έ τσι μεταφέροντας τα ψάρια σε άλλα 
παραγωγικά πάρκα διεύρυνε την παραγωγική δυναμικότητα των μονάδων της.  
Παράλληλα, λόγω της κρίσης του κλάδου, πολλοί παραγωγοί με οικονομικά προβλήματα συνεργάζονται με το 
Όμιλο Σελόντα διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις τους και την διαχείριση της παραγωγής τους με άμεσο αποτέλεσμα 
της αύξηση της παραγωγής των ιδιοπαραγώμενων ιχθύων. Η Σελόντα έχει ήδη την διαχείριση τέτοιων εκτροφών 
σε Εύβοια, Αργολίδα, Αστακό, Κάλυμνο. 
 
Τ ο 2004 ολοκληρώθηκε η πρώτη εκτροφή του τόνου μέσω της εταιρείας «BLUEFIN TUNA HELLAS AE» με μεγάλη 
επιτυχία, αλιεύοντας-πουλώντας 605 τόνους τόνοι και έτσι η εταιρεία θα ξεκινήσει την δεύτερη παραγωγική 
δράση με αύξηση της παραγωγής περίπου 840 τόνους τόνων και με στόχους να επεκταθεί η δράση της εκτροφής 
του τόνου γενικότερα στην Ελλάδα αλλά και με συνεργασίες στην Μεσόγειο.  
 
Τ ο 2005 ήταν χρονιά ανάπτυξης του Ομιλου. Μετά την πώληση της συμμετοχής που κατείχε στην εταιρία 
«Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α .Ε» προχώρησε στην εξαγορά του  75% της εταιρίας Υδατοκαλλιέργειες Κορωνίς 
Α .Ε., του 100% της Ιχθυοκαλλιέργειες Σελάνα Α.Ε., του 99% της Πάρκο Πέρδικα ΑΕ, του  50,01% της FISH 
FILLET AE, του 44,14% με option για το 49,84% της εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρείας INTERFISH 
ΙΧΘΥ ΟΚΑΛΛ ΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ. Παράλληλα το 2005 ιδρύθηκε η εταιρία Καταδυτικά Πάρκα ΑΕ ,όπου θα 
δραστηριοποιηθεί στον τουρισμό.  
Με τις αναφερόμενες εξαγορές και κινήσεις ο Όμιλος θα φτάσει άμεσα στην παραγωγή των 15.000 τόνων ιχθύων 
και 90 εκ. ιχθυδίων  σημαντικά και κρίσιμα πλέον μεγέθη στο κλάδο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ε.Ε. 

2.3. Παραγόμενα προϊόντα – Παραγω γική Διαδικασία 

Η Εταιρία ασχολείται με την αναπαραγωγή, εκτροφή και επεξεργασία μεσογειακών ειδών ψαριών. Τα κύρια είδη 
που παράγονται είναι η τσιπούρα, το λαβράκι και η χιόνα. Δευτερεύοντα είδη αποτελούν το λυθρίνι, ο σαργός, o 
κέφαλος, το μουρμούρι, το μελανούρι και το φαγκρί  ενώ γίνονται σημαντικά βήματα στην έρευνα για ανάπτυξη 
και παραγωγή νέων ειδών όπως η συναγρίδα, ο σκορπιός,  το μαγιάτικο, ο ροφός  κ.λ.π.  
 
Η παραγωγική διαδικασία του γόνου πραγματοποιείται σε δεξαμενές, στις χερσαίες  εγκαταστάσεις των 
Ιχθυογεννητικών Σταθμών της Εταιρίας και ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 
 

(i) Τ ο στάδιο γεννητόρων και εκκόλαψης, όπου εκατομμύρια αυγά, προερχόμενα από τους γεννήτορες 
(μάνες) εκκολάπτονται και αναπτύσσονται ως λάρβες (πρώτο στάδιο ανάπτυξης ιχθυδίων). Ο ι 
λάρβες (μικροσκοπικά ψάρια) τρέφονται με ζωντανή τροφή, (η οποία καλλιεργείται σε ειδικούς 
χώρους των Ιχθυογεννητικών Σταθμών )  μέχρι τον απογαλακτισμό τους οπότε εθίζονται σε 
βιομηχανική τροφή 

(ii) Τ ο στάδιο προπάχυνσης, όπου τα ιχθύδια αναπτύσσονται αποκλειστικά με  βιομηχανική τροφή 
μέχρι το βάρος τους να φτάσει τα 1,5 - 2,0 γρ. οπότε και θεωρούνται έτοιμα για περαιτέρω 
εκτροφή σε θαλάσσιες εγκαταστάσεις . 

 
Η Εταιρία διαθέτοντας ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς επίσης και μοναδική 
εμπειρία στην επιλογή γεννητόρων, στις τεχνικές ανάπτυξης γόνου, στην  έρευνα ζωοτεχνολογίας, έχει 
κατορθώσει να παράγει μεγάλες ποσότητες γόνου υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που ανέρχονται  στα 65 
εκατ. ιχθύδια  ετησίως. 

 
Ο παραγόμενος γόνος είτε πωλείται σε πελάτες  είτε μεταφέρεται στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκτροφής ιχθύων 
της ίδιας της Εταιρίας. Τ α ιχθύδια εκτρέφονται στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις ( ιχθυοκλωβούς) με βιομηχανικές 
τροφές φυσικής προέλευσης (ιχθυέλαια, ιχθυάλευρα), μέχρι να φθάσουν το εμπορεύσιμο μέγεθος  των 330 γρ.  
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Ο παραγωγικός κύκλος εξυπηρετείται στο σύνολό του από   γραμμές παραγωγής της Εταιρίας με την εξής δομή : 
 
(ι) Τμήμα Παραγωγής Γόνου  

 
Η εταιρία διαθέτει τρεις (3) ιδιόκτητους Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς, στον Όρμο Σελόντα-Κορινθίας, στην 
Μανάγουλη-Φ ωκίδας και στην Σαγιάδα-Θεσπρωτίας  και ένα συνεργαζόμενο στα Ψαχνά Ευβοίας.  
Κάθε ιχθυογεννητικός σταθμός περιλαμβάνει 4 υπο-τμήματα:  
 

 το τμήμα γεννητόρων που διαχειρίζεται τις «μάνες» που γεννούν τα αυγά 
 το τμήμα λαρβών όπου εκκολάπτονται τα αυγά και εκτρέφονται οι «λάρβες» με ζωντανή τροφή  

μέχρι να συνηθίσουν την βιομηχανική τροφή 
 το τμήμα ζωντανής τροφής που διαχειρίζεται την τροφή των λαρβών (φυτοπλαγκτόν, αρτέμια, 

ζωοπλαγκτόν)  πριν από τον απογαλακτισμό τους 
 το τμήμα προπάχυσνης όπου γίνεται η τελική προετοιμασία του γόνου πριν από την είσοδό του στους 

ιχθυοκλωβούς για την τελική εκτροφή των ψαριών 
 
(ιι) Τμήμα Παραγωγής Ετο ίμου  
 
Περιλαμβάνει θαλάσσιες μονάδες εκτροφής με την μέθοδο των πλωτών κλωβών,  όπου γίνεται η εισαγωγή του 
γόνου  και η εκτροφή των ψαριών  μέχρι να εξαλιευθούν. Οι μανάδες παραγωγής ετοίμου είναι: 1 στον Όρμο 
Σελόντα Κορινθίας, 2 στη Νήσο Πέτρο Κορινθίας, 3 στη Νήσο Οβριό Κορινθίας ,από 1 στον Όρμο Βουρλιά, στη 
θέση Τ ραγοπήδημα και  στη θέση Αφανίτσες στην περιφέρεια Διδύμων Ν. Αργολίδας, από 1 στις θέσεις Ορθολίθι, 
Φ ουσκί και Καλαμάκι του Ν. Αρκαδίας,  2 στο ακρωτήριο Παγανιά , 2 τον όρμο Κούραμο και 2 στη θέση Χαλκιά 
στην Λωρίδα Σαγιάδας του Ν. Θεσπρωτίας, 1 στον Αστακό Αιτολωακαρνανίας, και 1 στην Κάλυμνο. 
 
 Η παραγωγική δυναμικότητα ανά  μονάδα και Ιχθυογεννητικό Σταθμό αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
 

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ ΔΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) 
ΟΡΜΟΣ ΣΕΛΟΝΤ Α 350 Τ σιπούρα, Λαυράκι,  
ΝΗΣΟΣ ΟΒΡΙΟΣ 450 Τ σιπούρα, Λαυράκι, Νέα είδη 
ΝΗΣΟΣ ΟΒΡΙΟΣ 270 Νέα είδη 
ΝΗΣΟΣ ΠΕΤ ΡΟΣ 150 +150 (νέα άδεια) Τ σιπούρα, Λαυράκι,  
ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΡΛΙΑ  
Τ ΡΑΓΟΠΗΔΗΜΑ 
ΑΦΑΝΙΤ ΣΕΣ 

360 
120 
160 

 
Τ σιπούρα, Λαυράκι,  

ΟΡΘΟΛΙΘΙ, Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 380 Τ σιπούρα, Λαυράκι,  
ΦΟΥΣΚΙ, Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 590 Τ σιπούρα, Λαυράκι, Νέα Είδη 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ, Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 474 Τ σιπούρα, Λαυράκι, Νέα Είδη 
ΛΩΡΙΔΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 250 Τ σιπούρα, Λαυράκι, Νέα Είδη 
ΟΡΜΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΣ  Ν. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

210 Τ σιπούρα, Λαυράκι, , Νέα 
Είδη 

ΑΚΡΩΤ ΗΡΙ ΠΑΓΑΝΙΑ -ΣΑΓΙΑΔΑ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

310 Νέα Είδη 

ΟΡΜΟΣ ΚΟΥΡΑΜΟΣ-
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ(ΕΥ ΒΟΙΑ) 

230 Τ σιπούρα, Λαυράκι, Νέα είδη 

ΜΟΝΑ ΔΑ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΕΣΗΣ ΓΟΝΟΣ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤ ΙΚΟΣ ΣΤ ΑΘΜΟΣ 
ΣΕΛΟΝΤ Α 

11.000.000 Γόνος 
Τ σιπούρα-Λαυράκι-Νέα Ειδη  

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Φ ΩΚΙΔΑΣ 

35.000.000 Γόνος 
Τ σιπούρα-Λαυράκι-Νέα Ειδη 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 

25.000.000 Γόνος 
Τ σιπούρα-Λαυράκι 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤ ΙΚΟΣ ΣΤ ΑΘΜΟΣ  
ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤ ΙΑΣ 

20.000.000 Γόνος 
Τ σιπούρα-Λαυράκι-Νέα Ειδη  
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Στους ανωτέρω πίνακες δεν περιλαμβάνονται για το 2005 οι νέες θέσεις και δυναμικότητες των εταιρειών που 
εξαγοράσαμε 
Οι ιχθυοκλωβοί απασχολούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας από 95% - 100% γιατί 
αποτελούν το χώρο όπου εκτρέφονται και αναπτύσσονται τα ψάρια. Τ ο υψηλό αυτό ποσοστό απασχόλησης 
οφείλεται στον καλό προγραμματισμό της παραγωγής γόνου - εισαγωγής γόνου - εκτροφής γόνου και εξαλίευσης 
όσο και στο γεγονός ότι σε περίπτωση που κάποιος κλωβός αδειάσει λόγω εξαλίευσης αραιώνεται κάποιος άλλος 
για να επιτευχθεί γρηγορότερη ανάπτυξη του αποθέματος. 
 
Η απασχόληση των ιχθυοδεξαμενών διαφοροποιείται  από τμήμα σε τμήμα ιχθυογεννητικού αλλά γενικά 
κυμαίνεται μεταξύ 50% - 100%.  
 
Σε σχέση με το προσωπικό, υπάρχει μία (1) κανονική βάρδια εργασίας & μία  (1) βάρδια φύλαξης. Το προσωπικό 
είναι μόνιμο κατά 100% εκτός από περιπτώσεις έξαρσης εργασιών όπου χρησιμοποιείται και έκτακτο.  
 
(ιιι) Τμήμα Συσκευασίας - Επεξεργασίας 
 
Αφού τα ψάρια εξαλιευθούν μεταφέρονται στο χώρο επεξεργασίας όπου διαλέγονται ανά μέγεθος, συσκευάζονται 
σε κιβώτια φελιζόλ ολόκληρα ή επεξεργασμένα. 
Η επεξεργασία αφορά την τυποποίηση του ετοίμου προϊόντος (ψάρι) και κατόπιν συσκευασία με πάγο. 
Συσκευαστήρια υπάρχουν επίσης στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας και στην Βουρλιά Αργολίδος, μικρότερης 
δυναμικότητας για την κάλυψη τοπικών αναγκών.  
 
 
Επιπλέον, η Εταιρία για την εξυπηρέτηση των παραγωγικών και λειτουργικών της αναγκών είναι επανδρωμένη από 
τα κάτωθι τμήματα: 
(i)  Τμήμα Προγραμματισμού 
Ενεργεί συντονιστικά στις κοινές εργασίες των προαναφερθέντων τμημάτων 
(ii) Τ μήμα Ποιοτικού Ελέγχου 
Εφαρμόζει τις υπάρχουσες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου 
(iii) Τ μήμα Ιχθυοπαθολογίας 
Ελέγχει την υγιεινή κατάσταση του αποθέματος και προβαίνει σε ενέργειες θεραπείας ή πρόληψης ασθενειών. 
 

2 .4   Ερευνητική Δραστηριότητα  

Η Εταιρία και σε ευρύτερη βάση ο Όμιλος εταιριών Σελόντα, έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δράση μέσα από 
μία Επιτροπή Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που απαρτίζεται επιστήμονες βιολόγους, ιχθυολόγους και 
ιχθυοπαθολόγους. Η Επιτροπή αυτή προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Εταιρία και τις εταιρίες του Ομίλου Σελόντα 
στους κρίσιμους τομείς της έρευνας για αναπαραγωγή και εκτροφή νέων ειδών (π.χ. λυθρίνι, σαργό, χιόνα, 
συναγρίδα, φαγκρί, Κέφαλο κ.λ.π.) αλλά και της αντιμετώπισης ασθενειών άγνωστων τις περισσότερες φορές 
αλλά ουσιαστικών όταν αφορούν μεγάλους πληθυσμούς με την ανάπτυξη εμβολίων και πρότυπων θεραπειών. 
Εχουν ολοκληρωθεί ή και βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για την αναγνώριση και διάγνωση της ασθένειας 
pasteurella piscicida με προωθημένες μεθόδους βιοχημείας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για 
την αναγνώριση της μοριακής βάσης του ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών με στόχο την αντοχή σε 
ασθένειες, σε συνεργασία μεταξύ άλλων με τα Πανεπιστήμια του Aberdeen Σκοτίας, της Upsala Σουηδίας και το 
Ινστιτούτο Γενετικής της Γαλλίας, για τις μεθόδους πρόληψης και θεραπείας των μυξοσποριδίων σε συνεργασία με 
το ΕΘΙΑΓΕ και το Ινστιτούτο Pasteur, για τη μελέτη της ανάπτυξης και παθολογίας του σαργού σε συνεργασία 
μεταξύ άλλων με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τ ΕΙ Ηπείρου και το ΕΛΚΕΘΕ, και διάφορα άλλα προγράμματα 
μελετών σκοπιμότητας, επίδειξης και ανάπτυξης λογισμικών προγραμμάτων διαχείρησης των παραγωγικών 
διαδικασιών της καλλιέργειας ιχθύων. 

Η ερευνητική ομάδα της εταιρείας έχει πλέον σαν άμεσο στόχο την βοήθεια προς την παραγωγή και κύρια των 
νέων ειδών, για την αποτελεσματικότερη και καλύτερα ποιοτικά απόδοσή της. 

Η αδιάκοπη ερευνητική προσπάθεια της Εταιρίας που συντελείται από την επιστημονική Επιτροπή σε συνεργασία 
με ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής, αποφέρει τεχνογνωσία που ενσωματώνεται 
στην ιδία παραγωγή αλλά εξάγεται και σε χώρες ιχθυοκαλλιεργητικά αναπτυσσόμενες..  
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2.5 Δίκτυο Πωλήσεων και Δ ιανομής 
 
Στα πλαίσια δραστηριότητας της Εταιρίας είναι η παραγωγή γόνου και έτοιμου προϊόντος. Ο  γόνος διατίθεται στην 
ελληνική αγορά σε ιχθυοτροφεία με ισόρροπη απορρόφηση. Για το δίκτυο διακίνησης του γόνου η Εταιρία έχει 
φορτηγά ειδικά διαμορφωμένα , με δεξαμενές για την μεταφορά του γόνου στις μονάδες παραγωγής. Όσον 
αφορά το έτοιμο προϊόν – ψάρι τη διακίνηση των προϊόντων τόσο της Εταιρίας όσο και των λοιπών εταιριών του 
Ομίλου Σελόντα μέσω δύο δικτύων εμπορίας, ένα εσωτερικού και ένα εξωτερικού.  
  
Τ ο εμπορικό δίκτυο του Ομίλου λειτουργεί κάτω από ξεκάθαρες και σταθερές αξίες και στόχους: 
 
 Ανάπτυξη νέων αγορών. 
 Επιλογή πελατολογίου με γνώμονα την μακροχρόνια επένδυση και φερέγγυες και αξιόπιστες 

πωλήσεις. 
 Υψηλότερες των μέσων επιπέδων τιμές. 
 Στήριξη των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου. 
 Διασπορά σε αγορές και πελατολόγιο. 

 
Εξαγωγική Δραστηριότητα  
Οι κύριες αγορές του εξωτερικού που καλύπτει το εμπορικό δίκτυο στο εξωτερικό είναι κύρια:  

 
 Ιταλία 
 Ισπανία – Πορτογαλία 
 Γαλλία 
 Μεγάλη Βρετανία (Α γγλία, Σκότια, Ιρλανδία). 
 Γερμανία 

 
και εισχώρησε ανοίγοντας δρόμους και θέτοντας πολύ καλές βάσεις στις νέες αγορές των: 
 
 Η.Π.Α. 
 Ρωσία 
 Ελβετία 
 Ουγγαρία. 
 Ρουμανία 

Όπου πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη εμπορική συνεργασία και επέκταση των πωλήσεών μας. 
  
Εθνικές Πωλήσεις  
Οι Εθνικές πωλήσεις το 2005 απευθύνονται κύρια στις μεγάλες αλυσίδες των Super Market όπου η εταιρεία μας με 
την δύναμη τις διανομής παραμένει  πρωταγωνιστής στην εγχώρια αγορά καλύπτοντας παράλληλα  στα τρία 
τμήματα της αγοράς: 

 

 Αλυσίδες Super Markets 
 Ιχθυοπωλεία & Χονδρέμποροι 
 Υ πόλοιπη Ελλάδα 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑ Ι ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡΙΑΣ 

3.1 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου  
Τ ο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΧΘΥ ΟΤΡΟΦ ΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ  Α .Ε.Γ.Ε ανέρχεται στο ποσό των € 29.281.594,00 
διαιρούμενο σε 29.281.594 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 έκαστη. 
Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Τρόπος Αύξησης (σε δρχ.) 

 
Ημερ/νία 
Γενικής 

Συνέλευσης 

Αρ. ΦΕΚ 
& Ημ/νια 

Αύξηση με 
Μετρητά 

Αύξηση με 
Κεφαλ/ποίηση 
Αποθεματικών 

Συνολικό Μετοχικό  
Κεφάλαιο 

 (σε δρχ./ €) 

Συνολικός 
Αριθμός 
Μετοχών 

Ονομαστι
κή 

Αξία 
Μετοχής 
(σε δρχ/ 

€) 

Ίδρυση 4511/31.12.90 170.000.000  170.000.000 170.000 1.000 
30.12.91 144/15.01.93 30.000.000  200.000.000 200.000 1.000 
18.03.92 151/15.01.93 140.000.000  340.000.000 340.000 1.000 
14.01.94 517/9.02.94 Μείωση 

ονομαστ. 
αξίας 

 340.000.000 2.720.000 125 

  65.375.000  405.375.000 3.243.000 125 
08.12.94 446/27.01.95 40.537.500  445.912.500 3.567.300 125 
07.06.95 3492/28.06.95 6.750 

 (Λ όγω Συγχώνευσης) 
445.919.250 3.567.354 125 

   445.919.250 891.838.500 7.134.708 125 
03.12.96 8316/31.12.96 661.500 1.535.100.000 892.500.000 7.140.000 340 
08.07.98 9086/26.11.98 307.169.600  2.734.769.600 8.043.440 340 
22.12.98 438/28.01.99 495.230.400 

(Λόγω Συγχώνευσης) 
3.230.000.000 9.500.000 340 

22.06.99 6101/26.07.99  807.000.000 4.037.500.000 11.875.000 340 
21.10.99 9088/12.11.99 4.065.125.00

0 
1.009.375.000 9.112.000.000 26.800.000 340 

30.12.00  174.046.000  9.286.046.000  27.311.900 340 
7.12.01 814/01.02.02  20.483.925 9.306.529.925 ή 

27.311.900 € 
27.311.900 340,75 ή 

1,00 € 
29.12.01 1037/06.02.2002 166.673.092 

ή 489.136 € 
 9.473.203.017 ή 

27.801.036 € 
27.801.036 1,00 € 

29/10/2002            
32/03.01.2003 

1.480.557,59 
€ 

0,41 € 29.281.594 € 29.281.594 1,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ κεφαλαιου   29.281.594 € 29.281.594 1,00 € 

 
 
Η εξέλιξη των μετοχικού κεφαλαίου κατά τα τρία τελευταία έτη είναι η εξής: 

Με την από 8.7.1998 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσια επτά εκατομμύρια εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (307.169.600) 

δραχμές με την καταβολή μετρητών, αντιστοίχως δε εκδόθηκαν εννιακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα 

(903.440) νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) δρχ. εκάστη. Η αύξηση 

αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, οι εκδοθείσες δε 903.440 νέες μετοχές διατέθηκαν στο 

επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο 

δισεκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων 
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(2.734.769.600) δρχ., διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (8.043.440) 

κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας η καθεμία τριακοσίων σαράντα (340) δρχ. 

Δυνάμει της από 22/12/1998 απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

εταιρείας, η οποία ενέκρινε την συγχώνευση της εταιρείας με την εταιρεία “Υ ΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥ ΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α .Ε.Β.Ε.” με την απορρόφηση της τελευταίας από την εταιρεία, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες 

(495.230.400) δραχμές, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα 

(1.456.560) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) δραχμών εκάστη. 

Συνεπεία της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 

τρία δισεκατομμύρια διακόσια τριάντα εκατομμύρια (3.230.000.000.) δραχμές, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια 

πεντακόσιες χιλιάδες (9.500.000.) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) 

δραχμών εκάστη. 

Με την από 22.06.1999 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 807.500.000 δρχ., η  οποία θα προκύψει α) από την 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των 

725.719.043 δραχμών και β) από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προέκυψε από την διαφορά της 

αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατά το ποσό 81.780.957 δρχ., καθώς και η 

έκδοση 2.375.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 340 δρχ. η καθεμιά.. Με την αύξηση αυτή 

το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των  τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριάντα επτά 

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.037.500.000) δρχ. διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες 

εβδομήντα πέντε χιλιάδες (11.875.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα 

(340)δρχ. η καθεμία. 

Με την από 21.10.1999 απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 1.009.375.000 δραχμών, λόγω κεφαλαιοποίησης 

μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καθώς και η έκδοση 2.968.750 νέων κοινών 

ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 340 δρχ. η καθεμιά..  

Εν συνεχεία, με απόφαση της ίδιας ως άνω από 21.10.1999 Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, 

αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών κατά το 

συνολικό ποσό των 4.065.125.000 δραχμών, καθώς και η έκδοση 11.956.250. νέων κοινών ανώνυμων μετοχών 

ονομαστικής αξίας 340 δρχ. η καθεμιά.  

Συνεπεία των δύο τελευταίων ως άνω αυξήσεων που αποφασίσθηκαν στην από 21.10.1999 Έκτακτη 

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εννέα. 

δισεκατομμυρίων εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων (9.112.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια 

οκτακόσιες χιλιάδες (26.800.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) δρχ. η 

καθεμία.” 

1.12 Με την από 30.12.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 8.12.2000 απόφασης 

της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης με την οποία θεσπίστηκε  Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών της Εταιρίας στο 

προσωπικό της Εταιρίας, στον Πρόεδρο, το  διευθύνοντα  Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ της, με την μορφή 

δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ.9 του κωδ. Ν. 2190/1920, 

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα 

τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων (174.046.000) δραχμών και η αντίστοιχη έκδοση πεντακοσίων 

έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων (511.900) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα (340) 

δραχμών έκαστη. 
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Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των  εννέα δισεκατομμυρίων 

διακόσίων ογδόντα έξι εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων (9.286.046.000) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι εφτά 

εκατομμύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσιες (27.311.900) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 

τριακοσίων σαράντα (340) δρχ. η καθεμία. 

Ήδη με την από 7.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τρεις χιλιάδων 

εννιακοσίων είκοσι πέντε (20.483.925) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την αναπροσαρμογή της αξίας 

των ακινήτων βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92 και Ν.2443/96 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης 

μετοχής από τριακόσιες σαράντα (340) δρχ. σε τριακόσιες σαράντα κόμμα εβδομήντα πέντε (340,75) δρχ. και  

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ. 

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εννέα δισεκατομμυρίων 

τριακόσιων έξι εκατομμυρίων πεντακόσιων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακόσιων είκοσι πέντε (9.306.529.925) δρχ. ή 

είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακόσιων έντεκα χιλιάδων εννιακόσιων (27.311.900) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι 

επτά εκατομμύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσιες (27.311.900) ονομαστικές μετοχές των τριακοσίων 

σαράντα κόμμα εβδομήντα πέντε (340,75) δρχ. ή ένα (1) Ευρώ.. 

Στις 29/12/2001 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που έγινε με την  διάθεση μετοχών της 

εταιρίας στο προσωπικό της εταιρίας , στον πρόεδρο , τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. της 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2741/99, δυνάμει του οποίου προστέθηκε η παράγραφος 9 στο άρθρο 13 του 

κωδ.Ν.2190/1920 περί Α.Ε. Ήταν η δεύτερη χρονιά  εφαρμογής της απόφασης της Γ.Σ. της 8.12.2000 και έγινε 

μόνο για το 20% της συνολικής αύξησης δηλαδή για 536.000 μετοχές. Σύμφωνα  με την συμμετοχή των 

δικαιούχων έγινε αύξηση κεφαλαίου για 489.136 νέες  κοινές ονομαστικές μετοχές. 

Με την απόφαση της από 29/10/2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία 

αποφάσισε τη συγχώνευση της ΣΕΛΟΝΤ Α Α.Ε. με την Τ ΡΙΤ ΩΝ Α .Ε, το εκ  27.801.036,00 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των  1.480.558,00 Ευρώ, ως εξής: (α) κατά το ποσό του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της ΤΡΙΤ ΩΝ Α .Ε. εκ   3.241.379,31 Ευρώ, μείον του ποσού των  1.760.821,72 Ευρώ με το οποίο η 

Απορροφώσα Εταιρία συμμετείχε στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τ ΡΙΤΩΝ Α.Ε., προ της συγχώνευσης, ήτοι τελικά 

κατά το ποσόν των  1.480.557,59 Ευρώ και 

(β) κατά το ποσό των  0,41  Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού της ΣΕΛΟΝΤΑ  Α.Ε. 

 

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανέρχεται είκοσι εννέα 

εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων εννενήντα τεσσάρων (29.281.594) Ευρώ, 

διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εννενήντα τέσσερις 

(29.281.594) ονομαστικές μετοχές του ενός (1) Ευρώ. 

3.2 Μέτοχοι  
 
Με την από 07/12/2001 απόφαση της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετατράπηκαν οι μετοχές από 
κοινές ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές. 
Έτσι οι κύριοι μέτοχοι σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 05/04/2006 με ποσοστό > 3% παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Αρ. 

μετοχων 
% 

Στεφανής Ιωάννης 8.439.353 28,821% 
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Στεφανής Βασίλης 2.969.124 10,14% 

Hertford Finance 1.376.558 4,409% 

Επενδυτικό Κοινό 13.803.782 47,14% 

ΣΥΝΟΛ Ο 29 .2 81 .594  1 00 ,0 0%  

 Με την από 6/4/2006 ανακοίνωση είχαμε την αγορά ποσοστού 10% της ΣΕΛΟΝΤΑ  ΑΕ από την Σαουδαραβική 
εταιρεία JAZAN DEVELOPMENT COMPANY . Με την αγορά της JAZAN μειώθηκε το ποσοστό του κ. Ι. Στεφανή σε 
24,78% και του κ. Β. Στεφανή σε 6,10%. 

3.3 Δικαιώματα Μετόχων 

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

των μετόχων στις  29/10/2002, το  μετοχικό  κεφάλαιο  της Εταιρίας θα διαιρείται σε 29.281.594 

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία. 

 
 Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο 

και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές 
που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον 
κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των 
μετόχων. 

 Το καταστατικό της εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. 
 Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. 
 Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Ο ι μέτοχοι 

συμμετέχουν στην διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού. Τ α δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε 
οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. 

 Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών 
Συνελεύσεων. 

 Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, 
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 

 Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την 
κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να 
ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη 
διαχείρισή της. 

 Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς 
τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ ’ ενός 
και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών 
δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. 

 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να 
υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους 
εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους. 

 Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω 
πληρεξουσίου. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει στην Εταιρία σχετική 
βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α .Α .), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 
2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτή τη βεβαίωση της Α.Ε. Αποθετηρίου Αξιών, τουλάχιστον πέντε 
(5) ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Μέσα στην ίδια 
προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα 
εκπροσώπησης και να δίνεται στον μέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που 
δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω, θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της. 

 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου: 
α. Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας 
σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και  
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 β. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 
τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 
αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η 
Γενική Συνέλευση. 

 
 Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 
Εκδότριας Εταιρίας. 

 Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον κομιστή της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαπόδειξης, μέσα σε 
δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, με την προσκόμιση της μερισματαπόδειξης στα γραφεία της Εταιρίας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο 
τόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του Τ ύπου. 

 Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 

3.4  Διοίκηση – Διεύθυνση Εργασιώ ν 

 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 3 (το ελάχιστο) έως 9 (το 
μέγιστο) Συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται για περίοδο 5 ετών. Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκλέχθηκε 
με την από 28/06/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι 
επταμελές σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που 
πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2003 .Τα μέλη του Δ.Σ. ,σύμφωνα με την από 27.12.2004 συγκρότησή του σε 
σώμα, είναι τα ακόλουθα : 
 

Ιδιότητα Μελών Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα  

Πρόεδρος Στεφανής Βασίλης Εκτελεστικό μέλος 

Αντιπρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Στεφανής Ιωάννης 

 
Εκτελεστικό Μέλος 

Μέλος Ανδριανόπουλος Ιωάννης Εκτελεστικό Μέλος 

Μέλος Πίπας Ευάγγελος Εκτελεστικό Μέλος 

Μέλος Ακριτίδης Βασίλειος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Μέλος Τζουρμακλιώτου Δήμητρα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Μέλος Γαλούσης Ευάγγελος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 

Η θητεία του προαναφερόμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει το 

πρώτο εξάμηνο του 2007. 

 
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις παραστάσεις στις συνεδριάσεις  ανήλθαν σε € 84.615,38. Ο ι αμοιβές ήταν 
το 2004 για τον Πρόεδρο κο Β. Στεφανή € 158.022,48 και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ι. Στεφανή€ 
221.231,51. Επιπλέον, από τα μέλη του Δ.Σ. οι Ι. Π. Α νδριανόπουλος, και Ε. Ν. Πίπας έχουν υπαλληλική σχέση με 
την Εταιρία. Για την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι στην Εταιρία έχουν λάβει για τη χρήση 2004 καθαρές αμοιβές 
συνολικού ύψους € 106.488,20. 
 
Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας ορίζεται ο κος Ιωάννης Κ. Στεφανής (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), 
ενώ αναπληρωτές του έχουν ορισθεί ο κος Β. Κ. Στεφανής (Πρόεδρος του Δ.Σ.) και ο κος Ι. Π. Α νδριανόπουλος 
(μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας) και, οι οποίοι τον αναπληρώνουν σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά. (ΦΕΚ. 550/27.01.2005) 
 
Τ α ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα: 
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Γεννήθηκε το 1948 
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Σπουδές:  Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. M.S. T ransportation Planning 1973 Polytechnic 
Institute of Brooklyn N.Y . Ph. D. Transportation Planning 1976 Polytechnic Institute of Brooklyn N.Y . 
Σταδιοδρομία:  Καθηγητής Πανεπιστημίου (Δ.Π.Θ.) Πρόεδρος Δ.Σ. από το 1990. 

 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ ΕΦΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου, Α ντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Γεννήθηκε το 1943 
Σπουδές:  Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Α.Σ.Ο.Ε.Ε.  
Μ.Α . Economic Planning New School For Social Research, Ν.Υ . 
Επαγγελματική σταδιοδρομία : Ιδρυτής και Διαχειριστής της Spot Διαφημίσεις Ε.Π.Ε. (μετέπειτα Spot 
T hompson A.E.) μέχρι το 1975.  Ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι το 1981.  Ιδρυτής της Σελόντα το 1981 και 
Διευθύνων Σύμβουλός της από το 1990.  Πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, 
(1991-1995) και Γενικός Γραμματέας του ΣΕΘ από το 1997 μέχρι το 2004. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Υδατοκαλλιεργειών (F.E.A .P.) 

 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ του Παναγιώτη, Γενικός Δ ιευθυντής - Μέλος Δ.Σ.  

Γεννήθηκε το 1954 
Σπουδές:  Πτυχιούχος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Β.Σ.Π. 
Σταδιοδρομία :  Από το 1980 Γενικός Διευθυντής του ομίλου εταιρειών ΑΒΕΕΑ Α.Ε.  Από το 1988 Οικονομικός 
Διευθυντής της Ιχθυοτροφεία Σελόντα.  Από το 1995 Γενικός Διευθυντής της Ιχθυοτροφεία Σελόντα. 

 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΠΑΣ του Νικολάου, Οικονομικός Διευθυντής - Μέλος του Δ.Σ. 

Γεννήθηκε το 1966 
Σπουδές:  Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος της Ν.Ο.Ε. του Α .Π.Θ.  
Σταδιοδρομία :  Από το 1990 Λογιστής Εμπορικής Εισαγωγικής Α.Ε. Από το 1991 υπεύθυνος Λογιστηρίου της 
Aqualim Ελληνική Α.Ε. Από το 1994 Λογιστής των Ιχθυοτροφείων Σελόντα Α .Ε.Γ.Ε. Από το 1996 Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου των εταιριών του Ομίλου Σελόντα . Τ ον Νοέμβριο του 2000 ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Ο ικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Σελόντα. 

 
 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ του Λυκούργου,  

Γεννήθηκε το 1943 
Σπουδές:  Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ 
Σταδιοδρομία  : Σύμβουλος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μέχρι το 1993. Διευθυντής προμηθειών 
της ΣΕΛΟΝΤ Α ΑΕΓΕ μέχρι τον Ιούλιο 1998. Τεχνικός Σύμβουλος των εγκαταστάσεων των νέων μονάδων. 

 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥ ΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ του Μιχαήλ,  

Γεννήθηκε το 1964 
Σπουδές:  Πτυχιούχος Τ ΕΙ Μεσολογγίου , Τ μήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας 
Σταδιοδρομία  : Εργάζεται στην Εταιρία από το 1988, στις μονάδες πάχυνσης. Το 1990 αναλαμβάνει 
προϊστάμενος των μονάδων πάχυνσης της περιοχής του Σαρωνικού. Τ ο 1998 αναλαμβάνει Διευθυντής 
Παραγωγής ετοίμου προϊόντος (μονάδες πάχυνσης) του Ομίλου Σελόντα. 

 
 PHILIP BODIGT ON, Διευθυντής του ιχθυογεννητικού σταθμού της RIOPESCA   

Γεννήθηκε το 1963 
Σπουδές:  B. Sc Fishery Science και M. Sc. Aquaculture στο Πανεπιστήμιο του Stirling, Σκοτίας 
Σταδιοδρομία  : Επί δεκαετία και μέχρι το Φεβρουάριο 1998 ήταν Διευθυντής Παραγωγής της AQUACULT URE 
T ECHNOLOGIES LT D στην Κύπρο. Από το Μάρτιο του 1998 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του 
Ιχθυογεννητικού Σταθμού της RIOPESCA. Από το 2004 ανέλαβε Διευθυντής Παραγωγής των ιχθυογγενητικών 
σταθμών του Ομίλου Σελόντα. 
 
 

Τ α μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και τα στελέχη της διευθύνσεώς της δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις 
ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμιγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, 
εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης 
 επιχειρηματικής δραστηριότητας 
 χρηματιστηριακών συναλλαγών 
 επαγγέλματος ως σύμβουλοι επενδύσεων, διευθυντικά στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, 

ανάδοχοι έκδοσης, στελέχη χρηματιστηριακών εταιριών κλπ. 
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Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών είναι η διεύθυνση της 
Εκδότριας Εταιρίας. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας 
έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.   
Μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας υφίστανται οι εξής συγγενικές σχέσεις 
μέχρι και το δεύτερο βαθμό εξ αγχιστείας (σύζυγος, τέκνο, γονέας, αδελφός, είτε του μέλους του Δ.Σ., είτε της 
συζύγου του): Οι κ.κ. Βασίλειος και Ιωάννης Στεφανής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. αντίστοιχα,  
είναι αδέλφ ια.  
 
3.5  Κατάλογος Προσώπων που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές βάσει προϋποθέσεων. 
 
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμόν 5/204/14.11.2000 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς ακολουθεί ο κατάλογος των ατόμων που επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές με αντικείμενο 
μετοχές της εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί των μετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα στο 
Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το 
Δ.Σ. της Εταιρίας και η γνωστοποίηση αυτή έχει δημοσιευθεί στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α.Α . την 
προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα από την ημέρα συναλλαγής. 

 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ  ΣΕΛ ΟΝΤΑ  Α ΕΓΕ 

ΚΑ ΤΑ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
Α ρθ. 13, παρ, 3, Ν. 3340/2005  

Αρθ. 6. αποφ.3/347/12-7 -2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

     

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  

ΜΕΡΙΔΑ  

ΕΠΕΝΔΥΤΗ 

1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 0004772309 8 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΝΩ 20% 0000446559 0 

3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥ ΘΥ ΝΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 0000201036 2 

4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΠΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 0000620662 4 

5 ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΜΕΠΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  - 

6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤ ΗΡΙΟΥ 0004981162 1 

7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  M.I.S. 0001110392 2 

8 ΜΑΧΗ  ΠΑΠΑΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤ ΗΣΗΣ ΜΕΤ ΟΧΩΝ 30070866961 

9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΡΑΤ ΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ 0003487055 0 
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3.6 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜ Α 
 
 
 

 
 
 
 

Ε σ ω τ ερικό ς 'Ε λ εγ χ ος

Οικ ον ομικ ή Υ π η ρεσ ία Ν ομικ ή Υ π ηρ εσ ία

Ορ γά νω ση/Σχ ε διασμ ός Π λ ηρο φο ριακ ά Συ στ ήμα τα

Έ λ εγ χ ος &  Δια σφάλ ιση  Π ο ιό τητ ας Δ ημόσ ιες  Σχ έ σεις

Ιχ θυ ογ έ ννε ση Π ω λ ήσεις

Ε κ τρ οφή E π ε νδύ σε ις  & Τ εχ νικ ά Έ ργα

Ιχ θ υο π α θολ ογ ία Δ ιε θνε ίς  Σχ έσε ις

Α νθρώ π ινοι Π όρο ι Ε ξυ π ηρέτ ηση  Μ ετ όχ ω ν

Π ρομ ήθε ιες Υ π ηρ εσ ία Ε τ αιρικ ώ ν Ανα κ οινώ σεω ν

E κ τε λε στικ ή Διοίκ ηση

Δ ιοικ ητ ικό Συ μβ ού λ ιο

Γε νικ ή Συ νέ λε υσ η
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 

 
4.1   Έγγραφα στην διάθεση του κοινού από παραπομπή. 

 
Η Εταιρεία δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2005 κατ’ εφαρμογή της 
νομοθεσίας τις π αρακάτων π ληροφορίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό της τόπο (http://w w w .selonda.comhttp://w w w .selonda.com) ή 
και στο site του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 

Ημ/νία 
Πληροφοφίες , Νέα & 

Ανακοινώ σεις 
Διαδικτυακός τόπος  

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2005 

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 2005 

http://www.selonda.chttp://www.selonda.com  

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 
(Διόρθωση) 

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005  

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ου 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 
(Διόρθωση) 

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ου 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005  

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ου 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005  

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ου 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ου 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005  

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

  
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

http://www.selonda.comhttp://www.selonda.com  

http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
http://www.selonda.c
http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
http://www.selonda.com
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3/ 11 /2 00 5 
Οριστικά στη 
ΣΕΛΟΝΤΑ το 75% της 
ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε. 

http://www.ase.gr/content/http://www.ase.gr/content/gr/announcements/companiespress/Press
.asp?press_id=1441#28 

2 0/ 10/ 2005 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ υπέγραψε 
συμφωνία με την 
εισηγμένη 
Σαουδαραβική εταιρεία 
GAZADCO 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Preshttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Pres
s.asp?press_id=1430#21 

30 /9 /2 00 5 
Η ΣΕΛΟΝΤΑ 
εξαγόρασε το 50,01% 
της Fish Fillet ΑΕ 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Preshttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Pres
s.asp?press_id=1411#16 

28 /9 /2 00 5 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ υπέγραψε 
προσύμφωνο εξαγοράς 
του 49,83% της 
εισηγμένης INTERFISH 
ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΑΕ 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcehttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Pres
s.asp?press_id=1409#2 

21 /9 /2 00 5 

Η ΣΕΛΟΝΤΑ υπέγραψε 
προσύμφωνο εξαγοράς 
του 75% της ΚΟΡΩΝΙΣ 
ΑΕ 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Preshttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Pres
s.asp?press_id=1404#1 

9/ 9/ 20 05 

Αύξηση/μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου 
της ΣΕΛΟΝΤΑ με 
αύξηση/μείωση της 
ονομαστικής αξίας της 
μετοχής 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Preshttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Pres
s.asp?press_id=1395#16 

9/ 9/ 20 05 
Η Sea Farm  Ionian AE 
πώλησε μετοχές της 
ΣΕΛΟΝΤΑ 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPrhttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Pres
s.asp?press_id=1395#17 

5/ 9/ 20 05 
Πώληση μετοχών της 
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Preshttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Pres
s.asp?press_id=1391#13 

1/ 9/ 20 05 
Ανακοίνωση πώλησης 
μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ 
Α.Ε. 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Comhttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Pres
s.asp?press_id=1390#8 

18 /7 /2 00 5 
H ΣΕΛΟΝΤΑ άλλαξε 
έδρα! 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Preshttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com paniesPress/Pres
s.asp?press_id=1354#3 

19 /5 /2 00 5 
Η ΣΕΛΟΝΤΑ 
εξαγόρασε τις Ιχθ/γειες 
ΣΕΛΑΝΑ ΑΕ  

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/dahttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/dailypress/Daily_Anno
uncem ents.asp?announ_id=13592#seq13 

3/ 1/ 20 05 
Εκλογή νέου μέλους 
στο Δ.Σ. της ΣΕΛΟΝΤΑ 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/dailypress/Daily_Annohttp://www.ase.gr/content/gr/Announcements/dailypress/Daily_Anno
uncem ents.asp?announ_id=11529#seq18 

 

http://www.ase.gr/content/
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Pres
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Pres
http://www.ase.gr/content/gr/Announce
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Pres
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Pres
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPr
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Pres
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Com
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/Pres
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/da
http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/dailypress/Daily_Anno
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 
Περιεχόμενα: 
 
 
 
Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 2005 
 
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Περιόδου 01.01.2005 έως 31.12.2005   
 
Ετήσιες Οικονομικές  Καταστάσεις της 31.12.2005  
 

 
 



  

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 25 

Έκθεση ελέγχου ορκω τώ ν ελεγκτώ ν λογιστώ ν 

Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

                                    ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Ο ικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις Ενοποιημένες Ο ικονομικές Καταστάσεις της 
Α νώνυμης Εταιρείας «ΙΧΘΥ ΟΤΡΟΦ ΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤ Α Α.Ε.Γ.Ε», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας. Η δική μας 
ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης 
στο διενεργηθέντα έλεγχο. 
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο 
που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις 
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών 
στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο 
έλεγχος επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της 
διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και 
την συμφωνία του περιεχομένου της Έ κθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  με τις οικονομικές καταστάσεις. 
Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της γνώμης μας. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση 
της εταιρείας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου (του οποίου η εταιρεία τυγχάνει μητρική)  κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2005, και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου καθώς και τις μεταβολές των 
ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την 
ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έ κθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις 
προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Αθήνα,  16 Μαρτίου 2006 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΕΠ. ΚΕΡΑΤΣΗΣ 

Α.Μ  Σ.Ο.ΕΛ   10871 

Σ.Ο.Λ   Α.Ε.Ο.Ε. 
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Εκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ   

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ Σ ΚΑ Ι ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΠΧΠ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005  

(01 .01 .2 00 5 – 31 .12 .2 00 5) 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε  σύμφωνα με τον Νόμο και βάσει του καταστατικού της εταιρείας, τις 
Ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Ο ικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 (1.1.2005 – 31.12.2005) και να σας 
παρουσιάσουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την οικονομική κατάσταση του συνόλου των εταιρειών του 
Ομίλου που ενοποιούνται. 
Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καταρτιστήκαν και δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά βάσει του Ν.2190/20, 
άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ 
και σας παρουσιάζουμε ορισμένα βασικά μεγέθη: 
 
Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΔΡΑ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ  

Α .Ε.Γ.Ε. 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα Μητρική 

Ολική 

Ενοποίηση 

EUROFISH HELLAS ΑΣΤΑΡΤΗ 

Α .Ε. 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

AQUAVEST  A.E. 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

AQUANET A.E. 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα 81,76% 

Ολική 

Ενοποίηση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΛΑΝΑ  

ΑΕ 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α .Ε. Βρασίδα 3, Δήμος Αθηναίων 69,30% 

Ολική 

Ενοποίηση 

Υ ΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ Κοιλάδα – Αργολίδος 75,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΑΕ 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα 51,67% 

Ολική 

Ενοποίηση 

FISH FILLET  AE Κρητικά – Κορινθίας 50,01% 

Ολική 

Ενοποίηση 

SELONDA  INT ERNATIONAL 

LTD Channel Islands, UK 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

SELONDA  UK LTD 

East Riding OF Y orkshire, 

WALES 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 



  

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 27 

BLUEWATER FLATFISH LT D North Linconshire, WALES 72,40% 

Ολική 

Ενοποίηση 

FOUNTA IN PROPERTIES INC Monrovia, LIBERIA  100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

INT ERNATIONAL AQUA TECH 

LTD North Linconshire, WALES 34,00% Καθαρή Θέση 

BLUEFIN TUNA  HELLAS A .E. 

Λ. Βουλιαγμένης 409, 

Ηλιούπολη 25,00% Καθαρή Θέση 

 

 

Η δραστηριότητα του Ομίλου, όπως αυτή απεικονίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, περιλαμβάνει τρεις κύριους 
κλάδους: 
 
Κλάδος Ιχθυογέννεσης : Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τη παραγωγή γόνου από τους ιχθυογεννητικούς 
σταθμούς  στην Μανάγουλη-Φωκίδας, του όρμου Σελόντα-Κορινθίας, της Σαγιάδας -Θεσπρωτίας και των Ψαχνών-
Ευβοίας των Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ. Ο γόνος που παράγεται έχει δύο προορισμούς, αφ ’ ενός τις μονάδες 
εκτροφής του Ομίλου Σελόντα και αφ’ ετέρου τρίτους παραγωγούς.  Ο ι πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 
που παρουσιάζεται στα συνοπτικά μεγέθη, αναφέρεται μόνο στις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις σε τρίτους 
παραγωγούς. Ο ι τοποθετήσεις γόνου στις μονάδες εκτροφής της πάχυνσης επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής 
του ετοίμου προϊόντος. 
 
Κλάδος εκτροφής : Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τη παραγωγή και πώληση νωπών ψαριών. Τ α ψάρια αυτά 
προέρχονται από τρεις πηγές - ψάρια  ιχθυοκαλλιέργειας ίδιας παραγωγής, ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας τρίτων 
παραγωγών και ψάρια εισαγωγής. Έτσι, οι πωλήσεις των προιόντων ιχθύων αναφέρονται στον λογαριασμό 
«Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης», ενώ η πωλήσεις εμπορευμάτων ιχθύων και λοιπών αποθεμάτων 
αναφέρονται στον λογαριασμό «Πωλήσεις Εμπορευμάτων & λοιπού Υ λικού» 
 
 

Ουσιαστική Βελτίωση Βασικών Οικονομικών μεγεθώ ν Ισολογισμού  
 

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 44.265 χιλ. ευρώ. Εάν και είναι μειωμένα από αυτά του 2004 
ουσιαστικά έχουμε αύξηση του κύκλου εργασιών εάν λάβουμε υπόψη ότι στο 2004 είχαμε πωλήσεις περίπου 12 
εκ. ευρώ από τα ψάρια που είχαμε αγοράσει από τον Όμιλο SFI και δεν υπήρχαν το 2005. Από το σύνολο των 
πωλήσεων τα 37.697 χιλ ευρώ αφορούν πωλήσεις ιχθύων και γόνου (Βιολογικών περουσιακών στοιχείων)  
προιόντα του Ομίλου.  
 
 
Η αποτίμηση των Βιολογικών περουσιακών στοιχείων (ψάρια-γόνος) του Ομίλου στην εύλογη αξία είχε θετική 
επίδραση στα κέρδη του Ομίλου κατά 4,237 εκ. ευρώ για το 2005 και -3,738 εκ. ευρώ για το 2004. 
 
Τ α Κέρδη (Ζημιές) προ φ όρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
του Ομίλου για το 2005 ανήλθαν σε 7.778 χιλ. ευρώ για το 2005 ποσοστό 17,57% σε σχέση με ζημιά 1.403 χιλ. 
ευρώ το 2004. 
 
Τ α Κέρδη (Ζημιές) προ φ όρων του Ομίλου για το 2005  ανήλθαν σε 5.517 χιλ ευρώ ποσοστό 12,47% έναντι 
ζημιών 4.594 χιλ ευρώ το 2004  
 
Τ α Κέρδη (Ζημιές) μετά από  φόρους του Ομίλου για το 2005  ανήλθαν σε 4.492 χιλ ευρώ ποσοστό 10,15% 
έναντι ζημιών 2.670 χιλ ευρώ το 2004  
 
Τ α Κέρδη το Ομίλου που κατανέμονται στην Εταιρεία μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν 
4.637 χιλ. ευρώ. 
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Τ α Πάγια στοιχεία Ενεργητικού μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων παρουσίασαν αύξηση ποσοστού 5,42% 
σε σχέση με το 2004 και ανήλθαν σε 39.186 χιλ.ευρώ, 
 
Τ α Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία (αποθέματα ιχθύων και γόνου) παρουσίασαν αύξηση 26,94% σε σχέση με 
το 2004 και ανήλθαν σε 56.070 χιλ. ευρώ.  
 
Οι Α παιτήσεις από Πελάτες αυξήθηκαν κατά 32,82% σε σχέση με το 2004 και ανήλθαν σε 21.967 χιλ. ευρώ 
 
Συνολικά το Κυκλοφορούν Ενεργητικό  του Ομίλου ανήλθε σε 80.590 χιλ ευρώ έναντι 52.878 για το 2004 
αυξημένο κατά 52,4%.  
 
Τ α Ίδια κεφάλαια  του Ομίλου ανήλθαν για το 2005 σε 68.484 χιλ .ευρώ αυξημένα κατά 15,1% από το 2004 . 
 
Οι υποχρεώσεις ανήλθαν σε 30.872 χιλ. ευρώ οι μακροπρόθεσμες και 44.879 χιλ ευρώ οι βραχυπρόθεσμες 
αυξημένες κατά 36,3% από το 2004 . Στις ανωτέρω υποχρεώσεις πρέπει να αναφερθεί ότι ο δανεισμός της 
Εταιρείας έμεινε σταθερός και η αύξηση προήλθε από τον δανεισμό της θυγατρικής Κορωνίς που ενοποιήθηκε για 
πρώτη φορά. 
 
Σημαντικά γεγονότα μέσα στην Χρήση  
Ο Όμιλος μέσα στην Χρήση του 2005 διευρήνθηκε σημαντικά με τις νέες εταιρείες που αποκτήθηκαν. 
Ολοκληρώθηκε η αγορά του 75% της Κορωνίς ΑΕ , η αγορά του 50,01% της Fish Fillet AE , η αγορά του 100% 
της Σελάνα ΑΕ, ενεργοποιήθηκαν άδειες που κατείχαν όλες οι εταιρείες του Ομίλου και  ιδρύθηκε η εταιρεία 
Καταδυτικά Πάρκα ΑΕ. 
 
Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της Χρήσης 
Ο Όμιλος τον Φεβρουάριο του 2006 ολοκλήρωσε την εξαγορά του 44,14% της εισηγμένης στο ΧΑΑ  εταιρείας 
ΙΧΘΥ ΟΚΑΛΛ ΙΕΡΓΕΙΕΣ INT ERFISH AE και ανέλαβε πλήρως το παραγωγικό και διοικητικό management  του 
ανωτέρω Ομίλου.  
Επίσης θα συγχωνευθεί μέσα στο α εξάμηνο του 2006 η μετά η θυγατρική EUROFISH HELLAS-ΑΣΤ ΑΡΤΗ ΑΕ από 
την μητρική ΣΕΛΟΝΤΑ μετά   την απόφαση για απορρόφηση  με ισολογιασμό μετασχηματισμού της 31/12/2005. 
 

 

Με βάσει την ανοδική πορεία που χάραξε ο Όμιλος από το 2005 , με την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου 
μετοχών  της  εισηγμένης στο ΧΑΑ INT ERFISH AE που ολοκληρώθηκε το 2006, καθώς και τις επεκτάσεις τόσο στο 
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό (Ουαλια, Σαουδική Αραβία), ο Όμιλος προχωράει δυναμικά για την επίτευξη του 
στρατηγικού στόχου που είναι ο διπλασιασμός της παραγωγικής βάσης της εταιρείας στην πενταετία.  

 

 

 

Αθήνα 13/03/2006 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Τ ης Μητρικής Εταιρείας 

Του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ  ΑΕ 

 

Βασίλης Κ. Στεφανής 
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Κατ άστ αση λογαριασμού αποτελεσμάτ ων 

 

1.1 - 31/ 12/ 2005 1.1 - 31/ 12/ 2004 1.1 - 31/ 12/ 2005 1.1 - 31/ 12/ 2004

Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
κατά την 1.1 εκάστης χρήσης -44.172.083,59 -54.898.240,16 -40.228.894,33 -49.114.637,18

Θνησιμότητες / Aναπαγραγωγή 587.510,91 0,00 587.510,91 0,00
Αγορές Κατά την Διάρκεια της Χρήσης -4.380.784,88 -3.618.817,90 -484.753,83 -392.699,77

Αποκτώμενα Αποθέματα από Θυγατρικές Επιχειρήσεις -7.271.272,60
Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της Χρήσης 37.696.955,05 46.133.495,77 30.450.536,50 36.991.577,26

Ευλογή Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31/12 56.070.604,46 44.172.083,59 48.201.830,83 40.228.894,33

38.530.929,35 31.788.521,30 38.526.230,08 27.713.134,64

Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού 6.167.254,73 370.398,84 5.945.839,06 370.398,84
Πωλήσεις Υπηρεσιών 401.156,86 245.441,23 218.471,10 228.624,75
Αναλώσεις -19.181.187,61 -15.834.339,19 -18.164.640,06 -15.049.598,96

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -8.574.580,28 -7.738.221,23 -7.699.163,19 -6.639.128,29
Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -6.300.887,50 -7.063.435,25 -5.452.076,99 -5.064.129,19

Λοιπά Έξοδα -4.620.228,78 -3.989.354,62 -2.561.139,51 -1.155.757,84
Χρηματοοικονομικά Έξοδα -1.479.018,69 -1.535.340,27 -1.315.031,96 -1.351.021,89

Κέρδη (Ζημιές) από Συνδεδεμένες Εταιρίες 467.496,69 15.869,63 0,00
Κέρδη/ζημιές αποτίμησης στην Εύλογη αξία 106.602,16 -329.377,20 115.915,89 -236.663,81

Αποσβέσεις -2.104.758,18 -1.729.153,19 -1.732.170,52 -1.588.459,55
Λοιπά Έσοδα 1.355.650,26 817.709,90 978.086,09 687.581,40

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 102.654,51 383.884,21 65.404,39 231.642,26
Αποτελέσματα Επενδυτικών Δραστηριοτήτων 646.622,23 3.780,89 729.392,58 0,00

Αποτέλεσμα χρήσης πρό φόρων 5.517.705,75 -4.593.614,96 9.655.116,96 -1.853.377,64
Φόρος εισοδήματος -770.008,08 -1.456.555,29 -770.008,08 -1.206.819,59

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος -256.072,95 3.380.362,09 -1.619.428,25 1.980.031,71

Καθαρά κέρδη 4.491.624,73 -2.669.808,15 7.265.680,63 -1.080.165,52

Κατανεμημένα σε:

Μετόχους Μητρικής 4.636.750,61 -2.630.221,42

Δικαιώματα Μειοψηφίας -145.125,88 -39.586,73

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,15 -0,09 0,25 -0,04

Μέρισμα ανά Μετοχή 0,020 0,00

Κέρδη Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία 
των   βιολογικών περιουσιακών στοιχείων γ ια 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ισολογισμός 
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/05 31/12/04 31/12/05 31/12/04

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 20.063.796 18.218.626 18.582.313 18.218.626
Πάγια και εξοπλισμός 39.186.570 37.171.087 15.112.877 15.535.679
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 588.186 98.135 81.268 98.135
Επενδύσεις σε Θυγατρικές 105.000 0 17.691.356 16.799.457
Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες 854.643 935.330 820.865 830.165
Επενδύσεις Διαθέσιμες Προς Πώληση 587.593 4.591.161 107.953 3.710.818
Άλλες Επενδύσεις 1.491.787 209.110 489.682 178.797
Άλλες απαιτήσεις 139.927 77.722 110.034 73.996
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 537.181 813.439 337.821 609.371

63.554.683 62.114.611 53.334.168 56.055.044
Κυκλοφορούν ενεργητικό 0
Αποθέματα 1.495.222 898.077 888.715 786.022
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 35.810.630 25.953.458 29.619.518 22.010.268
Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες 21.966.842 16.538.311 18.914.777 12.769.356
Λοιπές Απαιτήσεις 5.384.329 823.284 5.326.400 823.284
Προκαταβολές 2.774.273 2.721.534 2.362.688 1.876.891
Επενδύσεις κατεχόμενες για Εμπορικούς Σκοπούς 857.708 3.512.155 462.825 3.178.093
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 12.301.899 2.431.677 3.625.567 1.521.610

80.590.903 52.878.496 61.200.492 42.965.525
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 144.145.586 114.993.107 114.534.660 99.020.568
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 29.281.594 29.281.594 29.281.594 29.281.594
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 17.173.614 54.052.264 17.674.828 54.662.547
Διαφορές  αναπροσαρμογής 0 0 0 0
Αποθεματικά 11.240.680 11.240.680 11.238.529 11.238.529
Συναλλαγματικές Διαφορές 76.487 -103.383 0 0
Αδιανέμητα κέρδη 3.231.769 -37.987.664 4.169.033 -39.533.607
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής 61.004.144 56.483.492 62.363.984 55.649.063
Δικαιώματα Μειοψηφίας 7.479.654 3.014.746
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 68.483.798 59.498.238 62.363.984 55.649.063

Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών 16.291.438 13.914.460 12.209.982 13.914.460
Άλλες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.294.288 622.451 112.539 0
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.511.053 7.566.594 5.109.235 3.867.864
Αποζημιώση Προσωπικού 320.704 273.622 277.649 216.208
Έσοδα Επομένων Χρήσεων 3.371.870 3.833.632 360.848 707.713
προβλέψεις 83.407 3.383 0 0

30.872.760 26.214.142 18.070.254 18.706.244
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 20.092.183 11.522.417 15.432.810 8.189.720
Δάνεια 20.328.913 13.620.065 14.725.533 12.421.914
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 1.393.694 1.367.299 1.010.555 1.313.675
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.224.237 1.020.946 1.181.525 989.953
Μακρο/σμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόμενη Χρήση 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000

44.789.028 29.280.727 34.100.422 24.665.262
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 144.145.586 114.993.107 114.534.660 99.020.568

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Ενοποιημένη κατ άσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
Άρτιο

Τακτικό 
Αποθεμα-

τικό

Αποθεμα-
τικά 

Εύλογης 
Αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά 

Υπεραξία 
(από 

προηγού-
μενες 

Λογιστικές 
Αρχές)

Κρατικές 
Επιχορη-

γήσεις

Συναλλαγ-
ματικές 

Διαφορές

Αδιανέμητα 
Κέρδη

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Αποδιδόμενα 
στους 

Μετόχους της 
Μητρικής

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 31/12/2004 29.281.594 54.802.871 1.289.033 -38.659.591 167.472 707.713 0 1.771.494 49.360.586 1.920.835 51.281.421
Προσαρμογές Μετάβασης στα ΔΠΧΠ -750.607 0 48.611.238 -167.472 -707.713 -103.383 -39.759.157 7.122.906 1.093.911 8.216.817
Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα 
31/12/2004

29.281.594 54.052.264 1.289.033 0 9.951.647 0 0 -103.383 -37.987.664 56.483.492 3.014.746 59.498.238

Μεταβολές στην καθαρή θέση στην 
περίοδο 1.1 - 31.12.2005
Αποτέλεσμα Αναγνωριζόμενο στα 
Ίδια Κεφάλαια -260.759 0 -260.759 -260.759

Μετατροπή Οικονομικών 
Καταστάσεων σε Ξένο Νόμισμα

179.870 179.870 179.870

Κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2005 4.636.751 4.636.751 -145.126 4.491.625
Συνολικά αναγνωριζόμενο κέρδος ή 
ζημιά περιόδου 0 -260.759 0 0 0 0 179.870 4.636.751 4.555.861 -145.126 4.410.735

Μερίσματα και Αμοιβές ΔΣ -290.000 -290.000
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -36.726.960 109.068 36.726.960 109.068
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 36.726.960 -36.726.960 0

Μεταβολή Δικαιωμάτων Μειοψηφίας 145.723 4.610.034 4.755.757

Υπόλοιπο στις 31/12/2005 29.281.594 17.173.614 1.289.033 0 9.951.647 0 0 76.487 3.231.769 61.004.144 7.479.654 68.483.798

Ο Όμιλος
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Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
Άρτιο

Τακτικό 
Αποθεμα-

τικό

Αποθεματι-
κά Εύλογης 

Αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά 

Υπεραξία 
(από 

προηγού-
μενες 

Λογιστικές 
Αρχές)

Κρατικές 
Επιχορη-

γήσεις

Συναλλαγ-
ματικές 

Διαφορές

Αδιανέμητα 
Κέρδη

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Αποδιδόμενα 
στους 

Μετόχους της 
Μητρικής

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 31/12/2003 29.281.594 54.802.871 1.190.512 56.523 7.558.840 -4.408.282 848.745 243.425 89.574.229 4.164.650 93.738.879
Προσαρμογές Μετάβασης στα ΔΠΧΠ -750.607 0 -56.523 1.497.036 4.408.282 -848.745 -34.153.341 -29.903.897 -1.132.493 -31.036.390
Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα 
31/12/2003

29.281.594 54.052.264 1.190.512 0 9.055.876 0 0 0 -33.909.916 59.670.331 3.032.158 62.702.489

Μεταβολές στην καθαρή θέση στην 
περίοδο 1.1 - 31.12.2004
Αποτέλεσμα Αναγνωριζόμενο στα 
Ίδια Κεφάλαια 12.785 12.785 12.785

Μετατροπή Οικονομικών 
Καταστάσεων σε Ξένο Νόμισμα -103.383 -103.383 -103.383

Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής σε 
Θυγατρική

22.175 22.175

Κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2004 -2.630.221 -2.630.221 -39.587 -2.669.808
Συνολικά αναγνωριζόμενο κέρδος ή 
ζημιά περιόδου

0 0 0 0 0 0 -103.383 -2.617.437 -2.720.820 -17.412 -2.738.231

Μερίσματα και Αμοιβές ΔΣ -466.020 -466.020
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 98.521 895.771 -994.292 0
Υπόλοιπο στις 31/12/2005 29.281.594 54.052.264 1.289.033 0 9.951.647 0 0 -103.383 -37.987.664 56.483.492 3.014.746 59.498.238

Ο Όμιλος
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Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Tακτικό 

Αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Κρατικές 
Επιχορηγήσεις Αδιανέμητα Κέρδη Σύνολο

Υπόλοιπα 31/12/2003 29.281.594 54.802.871 1.190.512 8.225.645 848.745 1.231.058 95.580.425
Αλλαγές στις λογιστικές Αρχές -140.324 828.217 -848.745 -38.224.325 -38.385.177

Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα 31/12/2003 29.281.594 54.662.547 1.190.512 9.053.862 0 -36.993.267 57.195.248

Μεταβολές στην καθαρή θέση στο 2004
Κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2004 -1.080.166 -1.080.166
Συνολικά αναγνωριζόμενο κέρδος ή ζημιά 
περιόδου

0 0 0 0 0 -1.080.166 -1.080.166

Μερίσματα - Αμοιβές ΔΣ -466.020 -466.020
Μεταφορά σε Aποθεματικά 98.521 895.634 -994.155 0
Υπόλοιπο στις 31/12/2004 29.281.594 54.662.547 1.289.033 9.949.496 0 -39.533.607 55.649.063

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Tακτικό 

Αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Κρατικές 
Επιχορηγήσεις Αδιανέμητα Κέρδη Σύνολο

Υπόλοιπα 31/12/2004 29.281.594 54.802.871 1.289.033 -38.602.791 707.713 1.771.494 49.249.914
Αλλαγές στις λογιστικές Αρχές -140.324 48.552.287 -707.713 -41.305.101 6.399.149

Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα 31/12/2004 29.281.594 54.662.547 1.289.033 9.949.496 0 -39.533.607 55.649.063

Μεταβολές στην καθαρή θέση στο 2005
Κέρδος (Ζημία) Αναγνωριζόμενο στα Ίδια 
Κεφάλαια

-260.759 -260.759

Κέρδος περιόδου 1.1 - 31.12.2005 7.265.681 7.265.681
Συνολικά αναγνωριζόμενο κέρδος ή ζημιά 
περιόδου

0 -260.759 0 0 0 7.265.681 7.004.921

Μερίσματα - Αμοιβές ΔΣ -290.000 -290.000
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -36.726.960 36.726.960 0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 36.726.960 -36.726.960 0
Υπόλοιπο στις 31/12/2005 29.281.594 17.674.828 1.289.033 9.949.496 0 4.169.033 62.363.984

Κατενεμειμένα Στους Μετόχους της Μητρικής

Κατενεμειμένα Στους Μετόχους της Μητρικής
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Κατάσταση τ αμειακών ροών 

1 / 1 - 
31 /12/ 2005

1/ 1 -  
3 1/ 12 / 2004

1/ 1  - 
3 1/ 12/ 2005

1 / 1 - 
31 /12/ 2004

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 6.23 529.169 7.365.267 (520.897) 4.497.163
Καταβληθέντες τόκοι (1.479.019) (1.535.340) (1.315.032) (1.306.610)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (960.120) (1.256.442) (960.120) (1.206.820)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (1 .909.9 69 ) 4.5 73 .485 (2.7 96 .049) 1 .983.7 33

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων (4.605.676) (4.481.447) (1.798.527) (2.794.636)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (490.050) 49.068 16.868 49.067,72
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 491.305 479.050 572.763 479.050,14
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 0 231.642
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 0 0 0 (88)
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 118 .086 0 (192 .799) (9 44.058)
Αγορά / πώληση συγγενών επιχειρήσεων 80.687 58.881 9.300 499.573
Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων (105.000) 880.411 (891.898)
Πώληση Θυγατρικών 0 0 0 524.368
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 4.003.568 104.305 3.602.865,56
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 2.654 .447 (905.5 63) 2.7 15.267 ,74
(Αγορές) / Πωλήσεις μεριδίων σε κοινοπραξίες 355.263 100.963 0 210.000
Τόκοι που εισπράχθηκαν 102.655 383.884 65.404 69.116
Είσπραξη επιχορηγήσεων 89.082 1.093.975 89.082 266.797
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 2.694 .366 (2 .236.4 73) 4.1 88.326 (1.4 09 .166)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα 2.376.978 (3.978.897) (1.591.938) (1.715.747)
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες

2.376 .978 (3 .978.8 97) (1.5 91 .938) (1.7 15 .747)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα 3.161 .375 (1 .641.8 85) (199 .662) (1.1 41 .181)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου (11.188.388) (9.546.503) (10.900.304) (9.759.123)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της 
περιόδου

(8 .027.0 14 ) (11 .188.3 88) (11.099 .966) (1 0.9 00 .304)

Υπόλοιπο Αλληλόχρεων (20.328.912,97) (13.620.065) (14.725.533) (12.421.914)
Υπόλοιπο Διαθεσίμων 12.301.899,28 2.431.677 3.625.567 1.521.610
Ταμειακά Διαθέσιμα Και Ισοδύναμα Διαθεσίμων (8 .027.0 14 ) (11 .188.3 88) (11.099 .966) (1 0.9 00 .304)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Α .  Εκθεση διαχείρισης του Διο ικητικού Συμβουλίου 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΕΩΣ   

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΕΛΟΝΤΑ  ΑΕ» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡΕΙΑΣ ΚΑ Ι ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  
ΒΑ ΣΕΙ ΤΩΝ ΔΠΧΠ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005  

(01 .01.2 005  – 31 .1 2 .2 005 ) 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε  σύμφωνα με τον Νόμο και βάσει του καταστατικού της εταιρείας, τις 

Ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Ο ικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 (1.1.2005 – 31.12.2005) και να 

σας παρουσιάσουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την οικονομική κατάσταση του συνόλου των 

εταιρειών του Ομίλου που ενοποιούνται. 

Οι ετήσιες Ο ικονομικές Καταστάσεις καταρτιστήκαν και δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά βάσει του 
Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και 

μη, κατά τα ΔΛΠ και σας παρουσιάζουμε ορισμένα βασικά μεγέθη: 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής που 
περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Ο ικονομικές Καταστάσεις είναι: 

 

ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΧΘΥΟΤ ΡΟΦΕΙΑ  ΣΕΛΟΝΤΑ  

Α.Ε.Γ.Ε. 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα Μητρική 

Ολική 

Ενοποίηση 

EUROFISH HELLAS ΑΣΤ ΑΡΤΗ 

Α.Ε. 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

AQUAVEST  A .E. 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

AQUANET A.E. 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα 81,76% 

Ολική 

Ενοποίηση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΛΑΝΑ  

ΑΕ 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α .Ε. Βρασίδα 3, Δήμος Αθηναίων 69,30% 

Ολική 

Ενοποίηση 

ΥΔΑΤ ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ Κοιλάδα – Αργολίδος 75,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΤ ΕΦ ΑΝΟΥ ΑΕ 

Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , 

Αθήνα 51,67% 

Ολική 

Ενοποίηση 

FISH FILLET  AE Κρητικά – Κορινθίας 50,01% 

Ολική 

Ενοποίηση 

SELONDA INT ERNATIONAL 

LT D Channel Islands, UK 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

SELONDA UK LT D East Riding OF Yorkshire, 

WALES 

100,00% Ολική 

Ενοποίηση 
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WALES Ενοποίηση 

BLUEWATER FLATFISH LTD North Linconshire, WALES 72,40% 

Ολική 

Ενοποίηση 

FOUNTA IN PROPERTIES INC Monrovia, LIBERIA 100,00% 

Ολική 

Ενοποίηση 

INTERNAT IONAL AQUA  TECH 

LT D North Linconshire, WALES 34,00% Καθαρή Θέση 

BLUEFIN TUNA HELLAS A .E. 

Λ. Βουλιαγμένης 409, 

Ηλιούπολη 25,00% Καθαρή Θέση 

 

 

Η δραστηριότητα του Ομίλου, όπως αυτή απεικονίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, περιλαμβάνει τρεις 

κύριους κλάδους: 

 

Κλάδος Ιχθυογέννεσης : Ο  κλάδος αυτός περιλαμβάνει τη παραγωγή γόνου από τους ιχθυογεννητικούς 

σταθμούς  στην Μανάγουλη-Φωκίδας, του όρμου Σελόντα-Κορινθίας, της Σαγιάδας -Θεσπρωτίας και των 

Ψαχνών-Ευβοίας των Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ. Ο  γόνος που παράγεται έχει δύο προορισμούς, αφ ’ 

ενός τις μονάδες εκτροφής του Ομίλου Σελόντα και αφ’ ετέρου τρίτους παραγωγούς.  Ο ι πωλήσεις κατά την 

διάρκεια της χρήσης που παρουσιάζεται στα συνοπτικά μεγέθη, αναφέρεται μόνο στις πραγματοποιηθείσες 

πωλήσεις σε τρίτους παραγωγούς. Οι τοποθετήσεις γόνου στις μονάδες εκτροφής της πάχυνσης 

επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής του ετοίμου προϊόντος. 

 

Κλάδος εκτροφ ής : Ο  κλάδος αυτός περιλαμβάνει τη παραγωγή και πώληση νωπών ψαριών. Τα ψάρια 

αυτά προέρχονται από τρεις πηγές - ψάρια  ιχθυοκαλλιέργειας ίδιας παραγωγής, ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας 

τρίτων παραγωγών και ψάρια εισαγωγής. Έτσι, οι πωλήσεις των προιόντων ιχθύων αναφέρονται στον 

λογαριασμό «Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης», ενώ η πωλήσεις εμπορευμάτων ιχθύων και λοιπών 

αποθεμάτων αναφέρονται στον λογαριασμό «Πωλήσεις Εμπορευμάτων & λοιπού Υλικού» 

 

 

Ουσιαστική Βελτίωση Βασικών Οικονομικών μεγεθώ ν Ισολογισμού  

 

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 44.265 χιλ. ευρώ. Εάν και είναι μειωμένα από αυτά του 2004 

ουσιαστικά έχουμε αύξηση του κύκλου εργασιών εάν λάβουμε υπόψη ότι στο 2004 είχαμε πωλήσεις 

περίπου 12 εκ. ευρώ από τα ψάρια που είχαμε αγοράσει από τον Όμιλο SFI και δεν υπήρχαν το 2005. Από 

το σύνολο των πωλήσεων τα 37.697 χιλ ευρώ αφορούν πωλήσεις ιχθύων και γόνου (Βιολογικών 

περουσιακών στοιχείων)  προιόντα του Ομίλου.  

 

 

Η αποτίμηση των Βιολογικών περουσιακών στοιχείων (ψάρια-γόνος) του Ομίλου στην εύλογη αξία είχε 

θετική επίδραση στα κέρδη του Ομίλου κατά 4,237 εκ. ευρώ για το 2005 και -3,738 εκ. ευρώ για το 2004. 

 

Τ α Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων του Ομίλου για το 2005 ανήλθαν σε 7.778 χιλ. ευρώ για το 2005 ποσοστό 17,57% σε σχέση 

με ζημιά 1.403 χιλ. ευρώ το 2004. 
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Τ α Κέρδη (Ζημιές) προ  φόρω ν του Ομίλου για το 2005  ανήλθαν σε 5.517 χιλ ευρώ ποσοστό 12,47% 

έναντι ζημιών 4.594 χιλ ευρώ το 2004  

 

Τ α Κέρδη (Ζημιές) μετά από  φ όρους του Ομίλου για το 2005  ανήλθαν σε 4.492 χιλ ευρώ ποσοστό 

10,15% έναντι ζημιών 2.670 χιλ ευρώ το 2004  

 

Τ α Κέρδη το Ομίλου που κατανέμονται στην Εταιρεία μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 

ανήλθαν 4.637 χιλ. ευρώ. 

 

Τ α Πάγια στοιχεία Ενεργητικού  μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων παρουσίασαν αύξηση ποσοστού 

5,42% σε σχέση με το 2004 και ανήλθαν σε 39.186 χιλ.ευρώ, 

 

Τ α Βιολογικά Περιουσιακά  στοιχεία (αποθέματα ιχθύων και γόνου) παρουσίασαν αύξηση 26,94% σε 

σχέση με το 2004 και ανήλθαν σε 56.070 χιλ. ευρώ.  

 

Οι Απαιτήσεις από Πελάτες αυξήθηκαν κατά 32,82% σε σχέση με το 2004 και ανήλθαν σε 21.967 χιλ. 

ευρώ 

 

Συνολικά το Κυκλοφορούν Ενεργητικό  του Ομίλου ανήλθε σε 80.590 χιλ ευρώ έναντι 52.878 για το 2004 

αυξημένο κατά 52,4%.  

 

Τ α Ίδια κεφάλαια  του Ομίλου ανήλθαν για το 2005 σε 68.484 χιλ .ευρώ αυξημένα κατά 15,1% από το 

2004 . 

 

Οι υποχρεώσεις ανήλθαν σε 30.872 χιλ. ευρώ οι μακροπρόθεσμες και 44.879 χιλ ευρώ οι βραχυπρόθεσμες 

αυξημένες κατά 36,3% από το 2004 . Στις ανωτέρω υποχρεώσεις πρέπει να αναφερθεί ότι ο δανεισμός της 

Εταιρείας έμεινε σταθερός και η αύξηση προήλθε από τον δανεισμό της θυγατρικής Κορωνίς που 

ενοποιήθηκε για πρώτη φορά. 

 

Σημαντικά γεγονότα μέσα στην Χρήση 

Ο Όμιλος μέσα στην Χρήση του 2005 διευρήνθηκε σημαντικά με τις νέες εταιρείες που αποκτήθηκαν. 

Ολοκληρώθηκε η αγορά του 75% της Κορωνίς ΑΕ , η αγορά του 50,01% της Fish Fillet AE , η αγορά του 

100% της Σελάνα ΑΕ, ενεργοποιήθηκαν άδειες που κατείχαν όλες οι εταιρείες του Ομίλου και  ιδρύθηκε η 

εταιρεία Καταδυτικά Πάρκα ΑΕ. 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της Χρήσης 

Ο Όμιλος τον Φεβρουάριο του 2006 ολοκλήρωσε την εξαγορά του 44,14% της εισηγμένης στο ΧΑΑ 

εταιρείας ΙΧΘΥ ΟΚΑΛΛ ΙΕΡΓΕΙΕΣ INTERFISH AE και ανέλαβε πλήρως το παραγωγικό και διοικητικό 

management  του ανωτέρω Ομίλου.  

Επίσης θα συγχωνευθεί μέσα στο α εξάμηνο του 2006 η μετά η θυγατρική EUROFISH HELLAS-ΑΣΤ ΑΡΤΗ ΑΕ 

από την μητρική ΣΕΛΟΝΤΑ  μετά   την απόφαση για απορρόφηση  με ισολογιασμό μετασχηματισμού της 

31/12/2005. 
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Με βάσει την ανοδική πορεία που χάραξε ο Όμιλος από το 2005 , με την εξαγορά του πλειοψηφικού 
πακέτου μετοχών  της  εισηγμένης στο ΧΑΑ INTERFISH AE που ολοκληρώθηκε το 2006, καθώς και τις 
επεκτάσεις τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό (Ουαλια, Σαουδική Αραβία), ο Όμιλος προχωράει 
δυναμικά για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου που είναι ο διπλασιασμός της παραγωγικής βάσης της 
εταιρείας στην πενταετία.  

 

 

 

Αθήνα 13/03/2006 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Τ ης Μητρικής Εταιρείας 

Του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ  ΑΕ 

 

Βασίλης Κ. Στεφανής 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση διαχειρίσεως του ΔΣ που αποτελείται από 3 σελίδες είναι αυτή που 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου μου με ημερομηνία 16/03/2006 και αφορά της Ενοποιημένες 

Ο ικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της ΣΕΛΟΝΤ Α ΑΕ.. 

 

Αθήνα , 16 Μαρτίου 2006 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής 

Αναστάσιος Επ. Κερατσής    

ΑΜ ΣΟΕ 10871 

ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 
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Β. Έκθεση ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώ νυμης Εταιρείας 

                                    ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 
Α νώνυμης Εταιρείας «ΙΧΘΥ ΟΤ ΡΟΦΕΙΑ  ΣΕΛΟΝΤ Α Α.Ε.Γ.Ε», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας. 
Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών 
καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα 
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού 
έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε 
δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των 
λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της 
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την συμφωνία του περιεχομένου της 
Έ κθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που 
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της γνώμης μας. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονομική θέση της εταιρείας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου (του οποίου η εταιρεία 
τυγχάνει μητρική)  κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005, και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου 
καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της εταιρείας και του Ομίλου της 
χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έ κθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Αθήνα,  16 Μαρτίου 2006  

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΕΠ. ΚΕΡΑ ΤΣΗΣ 

Α .Μ  Σ.Ο.ΕΛ   10871 

Σ.Ο.Λ   Α .Ε.Ο.Ε. 
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1 . Πληροφορίες για  τον Όμιλο 

 

1 .1  Γενικές Πληροφορίες 

 

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας και την επωνυμία  “ΙΧΘΥ ΟΤΡΟΦ ΕΙΑ 

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑ ΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤ ΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” (ΦΕΚ 4511/31.12.90). Προέκυψε από τη 

συγχώνευση των εταιριών “Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤ Α Ε.Π.Ε.” και “ΣΕΛΟΝΤΑ  Ιχθυοτροφ ική Ε.Π.Ε.” και την 

ταυτόχρονη μετατροπή της κάθε μία από αυτές σε ανώνυμη εταιρία.  

 

Η Εταιρία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων, Ναυάρχου Νικοδήμου 30, η διάρκειά της αρχικά ορίσθηκε σε 50 έτη. 

Ο ι εγκαταστάσεις των ιχθυογεννητικών σταθμών της Εταιρίας βρίσκονται στον όρμο της Σελόντα της 

Κοινότητας Σοφικού Κορινθίας, 118χλμ. από την Αθήνα και 35χλμ από την Κόρινθο , στην περιοχή 

Μανάγουλη του Ν. Φωκίδος (πρώην RIOPESCA AE.B.E.), 520χλμ. από την Αθήνα, στην περιοχή Λωρίδα 

Σαγιάδας του Ν. Θεσπρωτίας (πρώην Τ ΡΙΤ ΩΝ Α.Ε.Ι) και στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας. Οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις 

εκτροφής βρίσκονται στον Όρμο Σελόντα, Νήσο Πέτρο, Νήσο Οβριό  (Νομού Κορινθίας), Όρμο Βουρλιάς 

(Νομό Αργολίδας) ,στη θέση Ορθολίθι, Φ ουσκί και Καλαμάκι  (Νομού Αρκαδίας), στον Όρμο Κούραμο και 

Παγανιά (Νομού Θεσπρωτίας) και στον Αστακό Α ιτολωακαρνανίας.  Λόγω των κοινών εκτροφών με άλλους 

παραγωγούς έχει αναπτύξει μονάδες εκτροφής στον Αστακό – Αιτωλοακαρνανίας, στην Νήσο Πλατιά 

Ν.Αργολίδος  στην Κάλυμνο και στην Εύβοια. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005 (συμπεριλαμβάνοντας τα 

συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2004 καθώς και για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 

2004) εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 13/03/2006. 

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Βασίλειος Κ. Στεφανής και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Στεφανής. 
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1 .2  Φύση Δραστηριοτήτω ν 

 

Η “ΙΧΘΥ ΟΤ ΡΟΦ ΕΙΑ  ΣΕΛΟΝΤ Α Α .Ε.Γ.Ε.” (εταιρία) δραστηριοποιείται στη παραγωγή γόνου από τους 

ιχθυογεννητικούς σταθμούς της και στη εκτροφή ευρύαλων μεσογειακών ψαριών, ιδιαίτερα της τσιπούρας, 

του λαβρακιού ,της χιόνας και, νέων ειδών όπως σαργός, φαγγρί, κέφαλος , λυθρίνι. 

 Επισημαίνεται ότι: η βιομηχανική δραστηριότητα αφορά προϊόντα ιδίας παραγωγής (γόνος, έτοιμο προϊόν) 

ενώ η εμπορική δραστηριότητα αφορά προϊόντα παραγωγής τρίτων. Επίσης η εμπορική δραστηριότητα των 

ιχθύων γίνονταν μέχρι την 15.07.2005 μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας «EUROFISH HELLAS 

ΑΣΤ ΑΡΤΗ AE» η οποία διέθετε  κατά 80-85% το προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη.  Μετά την 

παραπάνω ημερομηνία (15.07.2005) η εμπορική δραστηριότητα στην ίδια αγορά ασκείται από την Μητρική 

Εταιρία. 

 

Η “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤ Α Α.Ε.Γ.Ε.” συμμετέχει στις εξής εταιρίες: 

 

 AQUAVEST Α ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑ ΙΡΙΑ  EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑ ΛΛ ΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑ Ι 

ΕΚΜΕΤΑ ΛΛΕΥΣΕΩΝ Α ΚΙΝΗΤΩΝ. 

 

Η AQUAVEST  ιδρύθηκε το 1989 ως εταιρία συμμετοχών. Έδρα της εταιρίας ορίζεται σήμερα ο Δήμος 

Αθηναίων. Η διάρκειά της είναι 50 έτη. Σκοπός της εταιρίας, βάσει του άρθρου 3, του καταστατικού της 

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 αγορά, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων. 

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

αναψυχής. 

δ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την 

οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στους  τομείς  δραστηριότητας της εταιρίας. 

 

Βασική δραστηριότητά της αποτελεί η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η υλοποίηση 

επενδύσεων σε εταιρίες ιχθυοκαλλιεργειών 
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 EUROFISH  H ELLA S – Α ΣΤΑΡΤΗ Α .Ε. 

 

Η EUROFISH HELLAS – ΑΣΤΑΡΤ Η προέκυψε μετά την απορρόφηση της ΑΣΤ ΑΡΤΗ Α .Ε. από την EUROFISH 

HELLAS A.E. κατά το τέλος της χρήσης του 1996. Η EUROFISH HELLAS A.E. ιδρύθηκε το 1994 με 

αντικείμενο την εμπορία και διανομή ψαριών στην Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η ΑΣΤΑΡΤ Η Α.Ε. ιδρύθηκε το 

1992, έχοντας ως αντικείμενο την εμπορία και διανομή ψαριών στην Ελλάδα. Έδρα της προκύπτουσας 

εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Α ττικής και διάρκεια της τα 50 έτη. Σκοπός της εταιρίας βάσει του 

άρθρου 3 του καταστατικού της είναι: 

 

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά και πώληση οποιουδήποτε είδους ψαριών 

β) Η εισαγωγή, εξαγωγή τροφίμων και συναφών ειδών και 

γ) Τ ο λιανικό εμπόριο τροφ ίμων 

 

Σημειώνεται ότι η εμπορική εταιρία EUROFISH HELLAS – ΑΣΤ ΑΡΤΗ ΑΕ κάλυπτε την εμπορία και τη διανομή 

των εμπορευμάτων όλων των εταιριών του Ομίλου Σελόντα μέχρι την 15.07.2005.  

Η Διοίκηση της Μητρικής Εταιρίας αποφάσισε την απορρόφηση της EUROFISH HELLAS – ΑΣΤΑΡΤ Η ΑΕ με 

βάση τον ισολογισμό της  31.12.2005. 

 

 SELONDA  INTERNATIONA L LTD 

 

H SELONDA INTERNAT IONAL LTD 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. Μοναδικός μέτοχος της εταιρίας είναι η “ΙΧΘΥΟΤ ΡΟΦΕΙΑ  ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.” όπου κατέχει το 

100% των μετοχών της.  

Αντικείμενο της είναι η πραγματοποίηση οποιονδήποτε επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε 

μέρος του κόσμου. 

 

 ΑΚΟΥΑΝΕΤ Α .Ε. 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1999 με έδρα το Δήμο Νέας Σμύρνης, οδός Λεωφόρος Συγγρού 

231 και σήμερα τον Δήμο Αθηναίων. Η διάρκεια της εταιρίας είναι 50 έτη. Σκοπός της είναι:  

α) Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία βιομηχανικών, γεωργικών και κτηνοτροφ ικών προϊόντων καθώς 

και προϊόντων ιχθυοκαλλιεργειών. 

β) η αγορά, η πώληση, η εισαγωγή και η εξαγωγή βιομηχανικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών προϊόντων 

καθώς και προϊόντων ιχθυοκαλλιεργειών. 

γ) Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μέσων στον τομέα της βιομηχανικών εφαρμογών, της 

γεωργίας, της κτηνοτροφ ίας και των ιχθυοκαλλιεργειών,  
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δ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον 

αυτό ή συναφή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρίας. 

ε) Κάθε συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς εργασία που διευκολύνει την πρόοδο και την διεύρυνση των 

εργασιών της εταιρίας. 

στ) Η συμμετοχή και συνεργασία της εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή με άλλες επιχειρήσεις και 

εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής υφ ιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή οι οποίες 

επιδιώκουν τον αυτό ή συναφή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρίας. 

 

 SELONDA  UK  LTD  

 

Η εταιρία ιδρύθηκε στις 7/2/2001 και έχει έδρα το East Riding of  Yorkshire της Ουαλίας. Η Selonda UK είναι 

εταιρία γενικού εμπορίου και η υφ ιστάμενη δραστηριότητά της είναι η ενεργοποίηση αδειών παραγωγής  και 

εμπορίας ιχθύων, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες. 

 

 BLUE WATER  FLAT FISH LTD  (Β.F.F.) 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα στο North  Linconshire της Ουαλίας. Η BFF είναι παραγωγική 

εταιρία εκτροφής του ψαριού με την ονομασία «turbot- Kαλκάνι». Τ ο ψάρι αυτό είναι από τα πιο εμπορικά 

είδη ψαριών στην βόρεια Ευρώπη. Η εκτροφή του ψαριού γίνεται σε χερσαίες εγκαταστάσεις 

χρησιμοποιώντας την τελειότερη τεχνολογία κλειστών κυκλωμάτων νερού. Η υφιστάμενη δραστηριότητα 

της εταιρίας περιλαμβάνουν την παραγωγή και εμπορία ιχθύων. 

 

 INTERNATIONA L AQUA  TECH LTD 

 

Η International Aqua Tech LTD είναι εταιρεία μελετών, κατασκευής - λειτουργίας και διαχείρισης  

συστημάτων νερού η οποία ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου 1992 και έχει έδρα στην Α γγλία στην περιοχή North 

Linconshire. Η εταιρεία  International Aqua Tech LT D δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στην παραγωγή 

κλειστών συστημάτων διαχείρισης  νερού και σχεδιασμού ενυδρείων. 
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 BLUEFIN TUNA  HELLAS   Α Ε 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 σε συνέχεια και αντικατάσταση της Κοινοπραξίας Μεσογειακός Τόνος που είχε 

δημιουργήσει από κοινού η Σελόντα ΑΕ και η Νηρεύς ΑΕ  με ποσοστό 50%. Έδρα της εταιρίας ο Δήμος 

Ηλιούπολης, Λ. Βουλιαγμένης 409 και διάρκεια της τα 30 έτη. Σκοπός της εταιρίας βάσει του άρθρου 3 του 

καταστατικού της είναι: 

α) H προμήθεια, εισαγωγή και συλλογή ζωντανών ψαριών τόνου στην Ελλάδα .  

β ) Η  εκμετάλλευση μονάδων πάχυνσης τόνου στην Ελλάδα.   

γ) Η εμπορία ζωντανών ψαριών τόνου καθώς και η επεξεργασία, μεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση και 

εμπορία νωπού, κατεψυγμένου ή μεταποιημένου κρέατος τόνου και των παραγώγων αυτού  στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό.   

δ) Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε οποιαδήποτε εταιρεία με την οποία θα 

συνεργάζεται.   

ε) Η εταιρία μπορεί να παραχωρεί ή να της παραχωρούνται  με έμμεσο ή άμεσο αντάλλαγμα στα πλαίσια 

επιχειρηματικής συνεργασίας η χρήση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αδειών εκμετάλλευσης και 

λειτουργίας  και η χρήση προσωπικού από και προς  τρίτους, ιδία δε από και προς τις μετόχους αυτής 

εταιρείες . 

 

 ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α .Ε. 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε  και έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων. Α ντικείμενο τον εργασιών της είναι η εκμετάλλευση 

ακινήτων και η εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων. Διαθέτει ακίνητο 511.859 τ.μ. στην περιοχή 

Πολεμάρχα του Νομού Αργολίδος. Επί του ανωτέρω ακινήτου βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο κατασκευής 

ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε συνεργασίας με Διεθνή εταιρεία (Aman Resorts)  

 

 FOUNTA IN P ROPERTIES LTD  

 

Η εταιρία ιδρύθηκε στις 19/7/2000 και έχει έδρα τη Μονρόβια της Λιβερίας.  

 

  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΑ ΝΑ  Α .Ε. 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε στις 17/06/2004. Α ντικείμενο των εργασιών της είναι η εκτροφή και πάχυνση ιχθύων. Η 

έδρα της έχει οριστεί στον Δήμο Αθηναίων. 

 

 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛ ΙΕΡΓΙΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε. 
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Η εταιρία ιδρύθηκε το 12/03/2003. Αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκτροφή και πάχυνση ιχθύων. Η 

έδρα της έχει οριστεί στον Δήμο Αθηναίων. 

 

 FIS HFILLET 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2001. Αντικείμενο των εργασιών της είναι συσκευασία,  μεταποίηση 

και εμπορία. Η έδρα της έχει οριστεί στον Δήμο Κορίνθου. 

 

 ΥΔΑΤΟΚΑ ΛΛ ΙΕΡΓΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ Α .Ε. 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιουνίου του 1989. Α ντικείμενο των εργασιών της είναι η εκτροφή, πάχυνση και 

εμπορία ιχθύων. Η έδρα έχει οριστεί στο Δήμο Κοιλάδας Ν.Αργολίδος. 

  

Τ έλος η Σελόντα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στις εταιρείες: SEABORN LTD,  EDUCAT ION LT D, MONAQUA 

T ECH LTD 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΣΕΛΟΝΤ Α Α.Ε.Γ.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2005 (ημερομηνία 

μετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο έως και την 31 Δεκεμβρίου 2005, 

έχουν συνταχθεί με βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την 

αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 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 IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο 

Όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα πρότυπα: 

 

 

Δ.Λ .Π. 1 Παρουσίαση των Ο ικονομικών Καταστάσεων 

Δ.Λ .Π. 2 Αποθέματα 

Δ.Λ .Π. 7 Καταστάσεις ταμειακών ροών  

Δ.Λ .Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους 

Δ.Λ .Π. 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
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Δ.Λ .Π. 11 Κατασκευαστικά συμβόλαια 

Δ.Λ .Π. 12 Φ όροι εισοδήματος 

Δ.Λ .Π. 14 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Δ.Λ .Π. 16 Ενσώματα Πάγια 

Δ.Λ .Π. 17 Μισθώσεις  

Δ.Λ .Π. 18 Έσοδα 

Δ.Λ .Π. 19 Παροχές σε εργαζομένους 

Δ.Λ .Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 

Δ.Λ .Π. 21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος 

Δ.Λ .Π. 23 Κόστος δανεισμού 

Δ.Λ .Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

Δ.Λ .Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού 

Δ.Λ .Π. 27 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

Δ.Λ .Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

Δ.Λ .Π. 29 Οι οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες 

Δ.Λ .Π. 30 Γνωστοποιήσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των ομοίων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων 

Δ.Λ .Π. 31 Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες 

Δ.Λ .Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

Δ.Λ .Π. 33 Κέρδη ανά μετοχή 

Δ.Λ .Π. 34 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

Δ.Λ .Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

Δ.Λ .Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δ.Λ .Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Δ.Λ .Π. 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Α ναγνώριση και αποτίμηση 

Δ.Λ .Π. 40 Επενδύσεις σε Α κίνητα 

Δ.Λ .Π. 41 Γεωργία 

Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. 

Δ.Π.Χ.Π. 2 Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης  

Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συμβόλαια 

Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ», γιατί αποτελούν 

τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται και δημοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. 

 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 
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Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ  (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 

κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση 

για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι οι ακόλουθες  

 

3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ 

 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά 

νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν αποτελούν µέρος του «IFRS Stable Platform 2005», 

και παράλληλα έχουν αναθεωρηθεί προηγούµενα πρότυπα. Αυτά τα ∆ΠΧΠ και οι ∆ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές 

για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 ή την 1η Ιανουαρίου 2007. Η 

εφαρµογή των νέων προτύπων και διερµηνειών δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις.
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3.2 Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων 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 

 

Οι πρωτεύοντες τομείς δραστηριότητας του Ομίλου είναι η παραγωγή Γόνου και η ανάπτυξη και 

μεταπώληση ως ετοίμου εμπορεύματος Ιχθύων. 

 

3.3 Ενοποίηση 

 

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία 

(μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, 

είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι 

επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η Σελόντα Α .Ε.Γ.Ε. αποκτά και ασκεί 

έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι 

δυνατό να ασκηθούν κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη 

προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές 

ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο 

έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφ ίσταται. 

 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Τ ο κόστος κτήσης 

μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που 

εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν 

κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή. Τ α εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά 

στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης 

αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία.  Αν το συνολικό κόστος της 

αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά 

καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Ειδικά για τις επιχειρηματικές συνενώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία μετάβασης του 

Ομίλου στα ΔΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του ΔΠΧΠ 1 και δεν εφαρμόστηκε 

αναδρομικά η μέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε 

το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, 
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ούτε  την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία της εξαγοράς, ούτε έχει αναγνωρίσει υπεραξία (goodwill) στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών 

του Ομίλου απαλείφονται.  Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή 

παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Ο ι λογιστικές αρχές των 

θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

 

Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή 

αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. 

Ο ι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 

50% δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται με την 

αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησης και 

μειώνεται με τα λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα. 

 

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της. Ο  Όμιλος εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Π. 3 δεν διενεργεί 

αποσβέσεις και η υπεραξία θα εμφανίζεται στο αναπόσβεστο κόστος που έχει διαμορφωθεί μέχρι την 

31/12/2003, μείον οποιεσδήποτε μειώσεις της αξίας της. 

 

Τ ο μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, 

αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των 

επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή 

επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων 

οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει 

καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένη εκείνων 

που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. 

 

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  Μη 

πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του 

μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχουν 

τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
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Οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα:  

 

 

 

 

 

3.4 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και γεωργική δραστηριότητα  

 

Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση από μια 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. Τ ο δικαίωμα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών  στοιχείων μπορεί να προέρχεται 

από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νόμιμης πράξης.  

 

Με τον όρο «Γεωργική Δραστηριότητα» περιγράφουμε ένα σχετικά ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων οι 

οποίες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι:  

α) η δυνατότητα για μεταβολή δηλ. ζωντανοί οργανισμοί (ζώντα ζώα και φυτά) , οι οποίοι έχουν την 

δυνατότητα βιολογικού μετασχηματισμού 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ 

Ανέλεγκτες 
Φορ/κά 
Χρήσεις 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.  Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2003-2005 Μητρική Ολική Ενοποίηση 

EUROFISH HELLAS ΑΣΤΑΡΤΗ Α.Ε. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2002-2005 100,00% Ολική Ενοποίηση 

AQUAVEST A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2000-2005 100,00% Ολική Ενοποίηση 

AQUANET A.E. Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2003-2005 81,76% Ολική Ενοποίηση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΛΑΝΑ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2004-2005 100,00% Ολική Ενοποίηση 

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Ε. Βρασίδα 3, Δήμος Αθηναίων 2003-2005 69,30% Ολική Ενοποίηση 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ Κοιλάδα – Αργολίδος 2005 75,00% Ολική Ενοποίηση 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕ Ναυάρχου Νικοδήμου 30 , Αθήνα 2005 51,67% Ολική Ενοποίηση 

FISH FILLET AE Κρητικά – Κορινθίας 2002-2005 50,01% Ολική Ενοποίηση 

SELONDA INTERNATIONAL LTD Channel Islands, UK - 100,00% Ολική Ενοποίηση 

SELONDA UK LTD East Riding OF Yorkshire, WALES - 100,00% Ολική Ενοποίηση 

BLUEWATER FLATFISH LTD North Linconshire, WALES - 72,40% Ολική Ενοποίηση 

FOUNTAIN PROPERTIES INC Monrovia, LIBERIA - 100,00% Ολική Ενοποίηση 

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD North Linconshire, WALES - 34,00% Καθαρή Θέση 

BLUEFIN TUNA HELLAS A.E. Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη 2004-2005 25,00% Καθαρή Θέση 
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β) η διοίκηση και διαχείριση της μεταβολής , δημιουργώντας , ενισχύοντας ή τουλάχιστο σταθεροποιώντας 

τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι ζώντες οργανισμοί να μπορέσουν να αναπτυχθούν 

γ) η δυνατότητα αποτίμησης της μεταβολής δηλαδή η διαφορά που επέφερε ο βιολογικός μετασχηματισμός 

τόσο στην ποιότητα (ωριμότητα , περιεκτικότητα λίπους) όσο και στην ποσότητα (βάρος , καρποί κλπ) των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

Μία επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή µία γεωργική παραγωγή όταν και 

μόνον όταν : 

(α) Η επιχείρηση ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. 

(β) Πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο 

θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

(γ) Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

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. 

 

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 ενεργούς αγορές, χρησιμοποιεί την 

περισσότερο σχετική. Αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε δύο ενεργούς αγορές, θα χρησιμοποιήσει την 

τιμή που υπάρχει στην αγορά που αναµένεται να χρησιμοποιηθεί. 

 

Υ πάρχει η υπόθεση ότι η εύλογη αξία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα για ένα βιολογικό περιουσιακό 

στοιχείο. Όμως αυτή η παραδοχή µπορεί να αντικρούεται µόνο κατά την αρχική καταχώρηση ενός 

βιολογικού περιουσιακού στοιχείου για το οποίο τιµές ή αξίες προσδιοριζόµενες από την αγορά δεν είναι 

διαθέσιμες και για τις οποίες εναλλακτικές εκτιµήσεις της εύλογης αξίας να είναι καθαρά αναξιόπιστες. Σε 

τέτοια περίπτωση, αυτό το βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται στο κόστος του µείον κάθε 

σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Εφόσον η εύλογη αξία τέτοιου βιολογικού 

περιουσιακού στοιχείου καθίσταται αξιόπιστα αποτιµήσιµη, µία επιχείρηση πρέπει να αποτιµά αυτό στην 

εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος. 

 

Η εταιρεία μετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών της στοιχείων τα αποτιμά κατά την 

ημερομηνία κάθε μεταγενέστερου ισολογισμού στην Εύλογη του αξία μείον τα εκτιμώμενα μέχρι την 

πώλησή του κόστη. 

 

Κέρδος ή ζημιά 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 
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περιπτώσεις),  καταχωρούνται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος μπορεί να 

προκύπτει και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου , όπως για παράδειγμα 

η γέννηση ενός ζωντανού οργανισμού. 

 

Τ α βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας ώστε 

να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να ενημερωθούν για τον χρόνο των μελλοντικών 

ταμειακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων. 

 

3.5 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα 

και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της. «Λ ειτουργικό» είναι το 

νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος και βάση του οποίου 

επιμετρώνται τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου. 

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

 

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. Ο ι 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. 

 

3.6 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Τ α πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή 

στις αξίες τεκμαρτού κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ημερομηνίες 

μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. 

Τ ο 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 κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα. Τ ο κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιούνται. 
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Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

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 

ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, 

που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα 

γενικά κόστη.  

 

3.7 Επενδύσεις σε Ακίνητα  

 

Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται 

η γη, τα κτίρια ή τα μέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον ιδιοκτήτη (ή από τον μισθωτή 

σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης), είτε για να αποκομίζει μισθώματα από την εκμίσθωσή τους 

είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξημένο με 

όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους (π.χ. συμβολαιογραφικά, 

μεσιτικά, φόροι μεταβίβασης). 

Μετά την αρχική αναγνώριση οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους δηλαδή στην 

τιμή στην οποία το ακίνητο μπορεί να ανταλλαχθεί μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων μερών σε μια συνήθη 

εμπορική συναλλαγή. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα  προσδιορίζεται ετήσια από ανεξάρτητο, 

αναγνωρισμένο εκτιμητή.   

Οποιαδήποτε μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζεται στα αποτελέσματα της 

χρήσεως στην οποία προκύπτει.  

Στις 31/12/2005 ο Όμιλος δεν έχει κατηγοριοποιήσει κανένα περιουσιακό στοιχείο ως επένδυση σε ακίνητα 

 



  

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 56 

 

3.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης ιχθυοτροφείων καθώς και 

τα Λογισμικά Προγράμματα. Ο Όμιλος τα αναγνωρίζει αρχικά στο κόστος κτήσης ή στην ονομαστική τους 

αξία. Μετά την αρχική αναγνώριση, ο Όμιλος ακολουθεί τη Λογιστική αρχή απεικόνισης του μοντέλου του 

κόστους και απεικονίζει τα αύλα περιουσιακά της στοιχεία στο κόστος τους μείον κάθε σωρευμένη 

απόσβεση και κάθε σωρευμένη ζημία απομείωσης. 

 

Σε μερικές περιπτώσεις, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι τεκμαρτής 

αντιπαροχής, μέσω μιας κρατικής επιχορήγησης. Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν το κράτος μεταβιβάζει ή 

διαθέτει σε μία οντότητα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, τέτοια όπως δικαιώματα προσγείωσης σε αεροδρόμιο, 

άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις ή δικαιώματα 

πρόσβασης σε άλλους περιορισμένους πόρους.  

Ο Όμιλος έχει στην κατοχή του άδειες ιχθυοκαλλιεργειών τις οποίες έχει επιλέξει να καταχωρήσει σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, να μην 

αναγνωρίσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αρχικά στην εύλογη αξία. Ο  Όμιλος αναγνωρίζει το περιουσιακό 

στοιχείο αρχικά σε μία τεκμαρτή αξία  πλέον κάθε δαπάνη που είναι άμεσα αποδοτέα στην προετοιμασία του 

περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που αυτό προορίζεται. Εάν ο Όμιλος αποτιμούσε τις άδειες 

Ιχθυοκαλλιέργειας σε εύλογες αξίες θα προέκυπτε υπεραξία ποσού € 3.500.000 περίπου η οποία θα 

καταχωρούνταν σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 σε λογαριασμό Παθητικού (έσοδα επόμενων χρήσεων) 

 

3.9 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στο ιχείων 

 

Τ α στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην 

είναι ανακτήσιμη.  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 ζημία λόγο 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 οικειοθελώς, 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 
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επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης ζωής του. 

 

3.10 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.  

 

Τ α χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της 

σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηματοοικονομικά στο ιχεία 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 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. 

 

 

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 που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

κράτος,  

β) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

 

Τ α 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 ω ς την λήξη 
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Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η 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 κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

iv) Διαθέσιμα για 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 πώληση το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται 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. 

 

Τ α δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. 

Τ α 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 αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς 

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. Ο ι μη διαπραγματεύσιμοι 

σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί 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. 
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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. Α ν 

στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 

κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  

 

 

3.11 Αποθέματα  

 

Τ α αποθέματα την ημερομηνία του ισολογισμού, αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους ή 

την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην 

συνήθεις πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Τ ο κόστος των 

αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  

 

Τ ο κόστος των αποθεμάτων πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κόστη αγοράς, μετατροπής καθώς και τις 

δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση. 

 

Τ ο κόστος αγοράς περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός 

εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και 

μεταφορικά, έξοδα παράδοσης και τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και 

άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς. 

 

Τ ο κόστος μετατροπής των αποθεμάτων περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τις μονάδες 

παραγωγής, όπως είναι τα άμεσα εργατικά. Επίσης συμπεριλαμβάνει ένα συστηματικό επιμερισμό των 

σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή των 

υλών σε έτοιμα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες παραγωγής που 

παραμένουν σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση 

εργοστασιακών κτιρίων και εξοπλισμού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. 

Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έμμεσες δαπάνες παραγωγής που μεταβάλλονται άμεσα ή 

σχεδόν άμεσα, ανάλογα με τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι oι έμμεσες ύλες και η έμμεση εργασία. Ο 

επιμερισμός των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος μεταποίησης βασίζεται στην κανονική 

δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναμικότητα είναι η αναμενόμενη να 

επιτευχθεί παραγωγή κατά μέσο όρο στη διάρκεια ενός αριθμού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές 

συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη των απωλειών δυναμικότητας λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης. 

Τ ο πραγματικό επίπεδο παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική 

δυναμικότητα.  
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Οι λοιπές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των αποθεμάτων μόνο στην έκταση που 

πραγματοποιούνται για να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Για παράδειγμα, 

μπορεί να πρέπει να συμπεριληφθούν στο κόστος των αποθεμάτων μη παραγωγικά γενικά έξοδα ή κόστη 

σχεδιασμού προϊόντων για συγκεκριμένους πελάτες. 
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3.12 Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για 

μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού 

στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, 

δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με 

βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Ο ι 

ζημιές απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει 

όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

 

3 .1 3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

Τ α διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και 

οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

3.14 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ω ς κρατούμενα προς πώληση  

 

Τ α περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός 

ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.  

 

Τ α περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη 

αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και 

την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως 

“κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Τ ο κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την 

πώληση  και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται 

στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

 

Ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση. 

 

3.15 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση 



  

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 62 

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 (αποθεματικό υπέρ το άρτιο) . 

 

3.16 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

 

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 

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 στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Α ναβαλλόμενος 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. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή 

η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας 
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σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός 

συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 

 

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. 

 

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 προβλεπτό μέλλον. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές 

στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν 

ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να 

χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

 

3.17 Παροχές στο  προσωπικό  

 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Ο ι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές 

λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που 

ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 

στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει 

σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Ο ι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης 

περιλαμβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η 

επιχείρηση μετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς 

περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Τ ο δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 

που αφορά. 

 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται 
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τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος 

προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις 

καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται 

είτε ως μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 

 Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί 

την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων 

του ενεργητικού του προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από 

οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου 

της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση 

χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο 

και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις 

προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της 

σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο 

ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Τ ο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα 

στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον 

εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας 

καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Ο ι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλονται 

όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις 

παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα 

λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 

παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε 

περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται 

με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. 

 

Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίμηση 

των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που 

αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. 

 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 

κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 

υποχρέωση. 
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3.18 Επιχορηγήσεις 

 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 

Υ πάρχει 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. 

 

3.19 Προβλέψεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση 

του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 

αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 

υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

3.20 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία παραχθέντων Ιχθύων και Λοιπών Βιολογικών στοιχείων, 

πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Α ξίας, εκπτώσεις και 

επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων 

γίνεται ως εξής: 

- Εύλογη Αξία Παραχθέντων Ιχθύων: Αναγνωρίζεται κατά την πώληση (των Ιχθύων μετά την 

συγκομιδή. Τα Προϊόντα παραδίδονται σε πελάτες, τα προϊόντα γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η 

είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά 

στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη.  
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- Κέρδη/Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Α ξία τω ν Βιολογικών περιουσιακών 

στο ιχείω ν: Αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια της χρήσης/περιόδου και προέρχονται από 

μεταβολές τόσο στην τιμή όσο και στην ποσότητα των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.  

- Παροχή υπηρεσιών: Τ α έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται 

οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την 

χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία 

αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια 

λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

Έξοδα: Τ α 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. 

 

3.21 Μισθώσεις 

 

Οι μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλο όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την 

τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές 

μισθώσεις. Ο ι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της 

εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα 

επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα 

σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 

μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Τ ο μέρος του 

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τ α πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 

μίσθωσής τους. 

 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 

για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για 

λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
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Οι μισθώσεις χρηματοδοτικής πώλησης και επαναμίσθωσης ενσώματων ακινητοποιήσεων απεικονίζονται 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». Συνεπώς οποιαδήποτε θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της 

πώλησης του στοιχείου αυτού, σε σχέση με τη λογιστική αξία του, δεν αναγνωρίζεται άμεσα ως έσοδο από 

τον πωλητή-μισθωτή. Αντίθετα, εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του πωλητή-μισθωτή ως έσοδο 

επόμενων περιόδων και αποσβένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

3.22 Διανομή μερισμάτω ν 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 

των μετόχων. 

 

3.23 Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις 

 

Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί συστατικό μέρος μιας οντότητας που έχει είτε διατεθεί είτε 

καταταχθεί ως κατεχόμενη προς πώληση και αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό μεγάλο τμήμα επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων ή γεωγραφική περιοχή εκμεταλλεύσεων, είναι μέρος ενός ενιαίου, συντονισμένου 

προγράμματος διάθεσης ενός μεγάλου τμήματος δραστηριοτήτων ή μιας γεωγραφικής περιοχής 

εκμεταλλεύσεων ή είναι θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά με προοπτική να επαναπωληθεί. Ο όμιλος 

γνωστοποιεί σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 

Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζονται από το 

πρότυπο. 

 

3.24 Συνδεδεμένα Μέρη  

 

Οι συναλλαγές και τα διαιτερικά υπόλοιπα μεταξύ συνδεδεμένων με τον Όμιλο μερών γνωστοποιούνται 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών». Οι συναλλαγές αυτές αφορούν τις 

συναλλαγές μεταξύ της διοίκησης, των κύριων μετόχων και των θυγατρικών εταιρειών ενός ομίλου με την 

μητρική εταιρεία και τις λοιπές θυγατρικές που απαρτίζουν τον Όμιλο.  

 

4. Δ ιαχείριση κινδύνων  

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο 

ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.  Η διαχείριση των ανωτέρω 



  

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 68 

καταστάσεων από διοίκηση και τα τμήματα του Ομίλου  επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη 

αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα λοιπά άμεσα 

εμπλεκόμενα τμήματα του Ομίλου . 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κύρια στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συναλλαγές σε ευρώ και  

συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.  

 

Κίνδυνος τιμής 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας μετοχών που κατέχονται είτε για εμπορία είτε ως διαθέσιμα προς 

πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.  Δεν υπάρχει κίνδυνος από μεταβολές των τιμών διάθεσης των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες έχουν μία σταθερή και προβλέψιμη μέσα στον χρόνο μικρή 

διακύμανση. Ως εκ τούτο ο Όμιλος δεν έχει συνάψει παράγωγα ή άλλα συμβόλαια διαχείρισης κινδύνων από 

τις μεταβολές στις τιμές του Ψαριού. Ο Όμιλος εκτιμά τακτικά τους κινδύνους μεταβολής των τιμών των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και εξετάζει την ανάγκη λήψης ενεργών μέτρων αντιμετώπισης του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου. 

 

Πιστω τικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν διατρέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες 

με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων.  

 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και άμεσα 

ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων. 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίω ν 

Τ α λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές 

των επιτοκίων.  Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του 

Ομίλου, είναι να διατηρεί περίπου το σύνολο του δανεισμού σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου με 

εξασφαλισμένη απόδοση.   

 

Στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισμού ήταν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.  

Ο  κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Πολιτική του 

Ομίλου είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε μεταβλητό επιτόκιο. 
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5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή και εμπορία ιχ θύων και γόνου.  

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς 

 

Η έδρα του Ομίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα.  Επίσης 

δραστηριοποιείται στον εξωτερικό. 
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Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γ εωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

6.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Τ α οικόπεδα και τα κτίρια αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01/01/2004) στο 

(deemed cost), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία 

του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε μετά από 

μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών. Η διαφορά η οποία προέκυψε μεταφέρθηκε στα αδιανέμητα κέρδη. 

 



  

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 71 

Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά μέσα & 
μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσει
ς υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004

13 .5 05 .0 59 8 .6 88 .8 81 560 .1 68 4 .2 58 .1 54 - 27 .0 12 .2 63

Προσθήκες 1.162.303 2.099.591 211.498 2.143.580 5.616.972
Πωλήσεις - Μειώσεις (9 37.319) (2.488.186) (152.170) (12.571) (3.590.245)
Αναπροσαρμογές 8.006.668 0 0 8.006.668
Αποσβέσεις (3 98.363) (1.387.847) (246.129) 0 (2.032.339)

Αποσβέσεις πωληθέντων /  
διεγραφέντων

61.969 2.070.117 148.416 0 2.280.502

Μεταφορές 0 0 0 0 0

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2004

21 .4 00 .3 18 8 .9 82 .5 57 521 .7 84 6 .3 89 .1 63 - 37 .2 93 .8 22

Προσθήκες 132.059 1.596.127 619.048 491.751 2.838.985
Πωλήσεις - Μειώσεις (5 95.023) (163.305) (57.604) 0 (815.932)
Αποσβέσεις (3 13.946) (1.791.152) (319.403) 0 (2.424.501)

Αποσβέσεις πωληθέντων /  
διεγραφέντων

0 100.686 57.076 15.000 172.762

Πάγια Από Αγορά 
Θυγατρικής

1.168.240 717.531 235.663 0 2.121.434

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2005

21 .7 91 .6 49 9 .4 42 .4 44 1 .0 56 .5 64 6 .8 95 .9 14 - 39 .1 86 .5 70

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά μέσα & 
μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσει
ς υπό εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004

8 .1 67 .1 17 5.3 18 .3 84 387 .8 50 1 .0 57 .9 40 14 .9 31 .2 91

Προσθήκες 1.162.303 1.973.066 208.548 300.874 3.644.791
Πωλήσεις - Μειώσεις (937.319) (2.440.932) (152.170) (12.571) (3.542.992)

Αποσβέσεις (318.984) (1.059.850) (237.510) 0 (1.616.343)

Αποσβέσεις πωληθέντων / 
διεγραφέντων

61.969 2.031.282 148.416 0 2.241.668

Μεταφορές 0 0 0 0 0

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2004

8 .1 35 .0 87 5.8 21 .9 50 355 .1 34 1 .3 46 .2 42 15 .6 58 .4 14

Προσθήκες 49.659 1.159.722 537.787 34.678 1.781.845
Πωλήσεις - Μειώσεις (595.023) (78.672) (57.604) 0 (731.299)
Αποσβέσεις (281.567) (1.209.274) (178.371) 0 (1.669.212)

Αποσβέσεις πωληθέντων / 
διεγραφέντων

0 16.053 57.076 0 73.129

Μεταφορές 0 0 0 0 0

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίουίου 2005

7 .3 08 .1 56 5.7 09 .7 78 714 .0 22 1 .3 80 .9 20 15 .1 12 .8 77
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6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδοι 
Τεχνογνωσίας Δικαιώματα Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 147 .203  0 147 .203  

Προσθήκες 0 0 
Αποσβέσεις (49.068) 0 (49.068)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2004 98 .135  0 98 .135  

Προσθήκες 238.602 0 238.602 
Αποσβέσεις (75.470) 0 (75.470)
Προσθήκες Από Αγορά Θυγατρικής 326.918 326.918 
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2005 588 .186  0 588 .186  

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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6.3 Αναβαλλόμενοι φόροι 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
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Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται ο Όμιλος είναι για το 2005 ίσος με 32%. 

 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν 

υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι 

φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

6.4 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 

31/ 12 / 2 00 5 31 / 1 2/ 200 4 31 / 1 2/ 200 5 3 1/ 12/ 20 04

Αρχή περιόδου 83 0.165  2 01.17 0 830 .1 65 629 .8 65 

Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά φορολογίας 
και δικαιωμάτων μειοψηφίας)

33.778 0 0 0 

Προσθήκες 105.000 934.160 105.000 400.300 
Πωλήσεις/ διαγραφές (114.300) (200.000) (114.300) (200.000)
Υπόλοιπο λήξεως 85 4.643  9 35.33 0 820 .8 65 830 .1 65 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

6.5 Επενδύσεις σε κο ινοπραξίες 

31/ 12 / 2 00 5 31 / 1 2/ 200 4 31 / 1 2/ 200 5 3 1/ 12/ 20 04

Αρχή περιόδου 20 9.110  2 78.79 7 178.797 278.797 
Πωλήσεις/ διαγραφές (100.000) 0 (100.000)
Προσθήκες 1.282.677 310.885 
Mεταβολές ιδίων κεφαλαίων 0 30.314 0 0 
Υπόλοιπο λήξεως 1 .49 1.787 ,1 4 2 09.11 0 489 .6 82 178 .7 97 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.6 Επενδύσεις διαθέσιμες πρός πώληση  

31/ 12/ 2005 31/ 12/ 200 4 31/ 12/ 2005 31 / 12 / 20 04
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 4.59 1.1 61 4 .750 .91 6 3.710.818 3.766.180 

Προσθήκες 109.064 357.346 105.803 87,84
Πωλήσεις/ διαγραφές (4.764.028) (517.101) -4.717.323 (55.450)
Προσαρμογή σε εύλογη αξία 1.008.654 0 1.008.654 0
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 94 4.8 51 4 .591 .16 1 107.953 3 .710 .81 8 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η εταιρία προέβη στην πώληση της ΙΧΘΥ ΟΚΑΛΛ ΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΥΡΕΥ Σ Α.Ε., από την οποία προέκυψε κέρδος 

ποσού €1.019.913,62.  

 

6.7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
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Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν δοσμένες εγγυήσεις. 

3 1/ 12 / 2 00 5 31/ 1 2/ 200 4 31/ 1 2/ 200 5 31/ 1 2/ 20 04

Δοσμένες Εγγυήσεις 139.927 77.722 110.034 73.996 
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων 
απαιτήσεων

1 39.92 7 77.72 2 1 10 .0 34 73.9 96 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.8 Προκαταβολές 

 

Οι προκαταβολές του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31 / 12 / 2005 31 / 12 / 2004 31 / 12 / 2005 31 / 12 / 2004

Έσοδα Επομένων Χρήσεων 210.864 222.985 210.153,58 147.598 

Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων
2.326.380 2.178.519 1.915.505 1.434.656 

Λογαριασμός Προκαταβολών και 
Πιστώσεων 237.030 320.030 237.029,75 294.637 

Σύνολο 2 .7 74 .2 73  2 .7 21 .5 34  2 .362 .6 88  1 .8 76 .8 91

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

6.9 Αποθέματα  

 

Τ α αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31 / 12 / 20 05 31 / 12 / 200 4 31 / 12 / 2005 31 / 12 / 2004

Α' ύλες 843.394  0 843 .394 0 

Εμπορεύματα 455.649  247.097 45 .322 0 

Λοιπά 0  806.104 0 786.022 

Σύνολο 1 .2 99 .0 43  1 .0 53 .2 01  8 88 .7 15  7 8 6 .0 22  
Μείον: Προβλέψεις γ ια άχρηστα, καθυστερημένα και 
κατεστραμμένα αποθέματα: 0  (155.124) 0 0 

Συνολική καθαρή ρευστοπ οιήσιμη  αξία 1 .2 99 .0 43  8 98 .0 77  8 88 .7 15  7 8 6 .0 22  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

6.10 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 
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31 / 12 / 20 05 31 / 12 / 20 04 31/ 12/ 2005 3 1/ 1 2/ 2 004

Πελάτες 12.136.051 9.032.646 12.738.603 7.153.284 
Επίδικοι πελάτες 1.942.818 1.764.904 218.331 
Γραμμάτια εισπρακτέα 399.519 0 13.235,51 0
Επιταγές / Γραμμάτια σε καθυστέρηση 83.047 425.261 83.047 96.283 
Επιταγές Εισπρακτέες 7.737.633 5.373.815 6.151.244 4.809.894 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.500.000) (141.815) 0 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 20.6 54.501 15 .09 6.6 26 18.844.315  12 .27 7.7 91 

Λοιπές Απαιτήσεις 1.312.341 1.441.685 70.462 491.564

21.9 66.842 16 .53 8.3 11 18.914.777  12 .76 9.3 56 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.11 Λοιπές απαιτήσεις 

 

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

 

31 / 12 / 2005 31 / 12/ 2004 31 / 12/ 2005 31 / 12 / 2004

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 275.003 0 275.003,35 0 

Παρακρατηθέντες Φόροι 2.433.129 0 1.953.484,14 0 

Διάφοροι Χρεώστες 705.925 823.284 1.358.997 823.284 

Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού 987 0 987,18 0

Λοιπές προκαταβολές 40.000 0 0 0

Προπληρωμένα Έξοδα & Έσοδα χρήσης δουλευμένα 12.848 0 0 0 

Λοιπές απαιτήσεις 1.916.438 0 1.737.928 0 

Σύνολο 5.384 .3 29 8 23 .2 84  5 .3 26 .4 00  823 .2 84

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

6.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

3 1/ 1 2/ 2 005 31/ 12/ 2004 31/ 12/ 2005 31/ 12/ 2004

Διαθέσιμα στο ταμείο 50.642 18.082 21.228 10.939
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 9.143.708 2.413.678 2.496.790 1.510.671
Προθεσμιακές Καταθέσεις 3.107.549 0 1.107.549 0,00

Σύνολο 12.301.899 2.431 .76 1 3.625.567 1.521 .61 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τ ο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων του Ομίλου ανήρχετο για το έτος 2005 στο 2%.  
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6.13 Μετοχικό κεφάλαιο – Διαφορά υπέρ το  άρτιο 

 

 

 

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιούνιο του 1994. Η μετοχή της 

Εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ  Α .Ε.Γ.Ε. έχει καταχωρηθεί στον κλάδο «Ιχθυοτροφεία» του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών 

του Χ.Α.Α . 

 

Τ ο υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε 

αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.  

 

 

6.14 Δανειακές υποχρεώσεις 

31 / 12 / 2005 31 / 12 / 2004 31 / 12 / 2005 31 / 12 / 2004

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 16.291.438 13.914.460 12.209.982 13.914.460- 

Σύνολο μ ακροπρόθεσμων δανείων 16 .2 91 .4 38 13 .9 14 .4 60 12 .209 .9 82 13 .914 .4 60 -

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 20.328.913 13.620.065 14.725.533 12.421.914
Μέρος Μακροπρόθεσμων Δανείων Πληρωτέο Στην 
Επόμενη Χρήση 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 22 .0 78 .9 13 15 .3 70 .0 65 16 .475 .5 33 14 .1 71 .9 14

Σύνολο δανείων 38 .3 70 .3 51 29 .2 84 .5 25 28 .685 .5 15 28 .0 86 .3 73

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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6.15 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

31/ 12/ 2005 31 / 12/ 2004 31/ 12/ 20 05 31/ 1 2/ 2004

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 320.704 273.622 277.649 216.208

Σύνολο 320.704 273.622 277.649 216.208

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

Πληθωρισμός 2,0%

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,1%
Μέση ετήσια αύξηση ΑΕΠ 3,0%

Ετήσια άυξηση μισθολογίου Πληθωρισμός + 1%
Απόδοση επενδύσεων 4,1%

Ποσοστό αποχωρήσεων έως 30 ετών 31 - 40 41 και άνω
Οικειοθελής αποχώρηση 20% 10% 1%
Απόλυση 8% 4% 1%  

 

 

6.16 Αριθμός Α πασχολούμενου προσω πικού 

 

Ο αριθμός του απαχολούμενου προσωπικού για την εταιρεία το 2005 ανήλθε σε 370 εργαζομένους ενώ για 

τον Όμιλο ο αριθμός των εργαζομένων είναι 426. Για το 2004 ο αριθμός των εργαζομένων είναι 340 και 372 

αντίστοιχα. 

 

 

6.17 Προμηθευτές και λο ιπές υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της 

Εταιρίας έχει ως εξής: 

31 / 12 / 2 005 31/ 12/ 20 04 31/ 12 / 20 05 31/ 12 / 04

Προμηθευτές 6.129.189 4.681.608 5.947.448 2.921.598

Προκαταβολές Πελατών 96.338 92.655 96.338 78.929

Επιταγές Πληρωτέες 8.136.517 6.576.715 7.979.966 5.189.193

Λοιπές Υποχρεώσεις 5.730.140 171.439 1.409.058 0

Σύνολο 20.092 .1 84 11.52 2.4 17 15 .43 2.810 8 .18 9.720

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6 .1 8 Leasin g 

 Αναλυτικά οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

6.19 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

31/ 12/ 2 005 31/ 12 / 200 4 31/ 12/ 2005 31/ 12/ 04

Διάφοροι Πιστωτές 353.279 392.849 410.875 392.849

Μερίσματα 131.190 131.860 131.190 131.860

Δεδουλευμένα Έξοδα 296.154 126.633 231.782 126.633

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία 443.613 369.605 407.678 338.612

Σύνολο 1.224.237 1.02 0.94 6 1.181.525 989.953

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Leas ing

Μέχρι 1 έτος
Άπο 1 μέχρι 5 έτη

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2005 31/12/2004

42.253
112.539

0
0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004

42.253
112.539

0
0

0154.792 0 154.792
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6 .2 0 Tρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων: 

 

31/ 12/ 20 05 31 / 12 / 20 04 3 1/ 1 2/ 2 005 31/ 12/ 200 4

Έξοδο φόρου που αναλογεί σ την περίοδο (770.008) (1.456.555) (770.008) (1.206.820)

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος (256.073) 3.380.362 (256.073) 2.502.274

Υποχρεώσεις από Φόρους 1.393.695 1.367.299 15.526 1.313.675

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 367 .6 14 3 .2 91.10 5 ( 1.010 .5 55) 2.60 9.129  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

6.21 Επιχορηγήσεις 

31/ 12/ 2005 31/ 12/ 2004 31/ 12/ 2005 31/ 12/ 2004

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 2.691.660 3.735.515 707.713 848.744,89

Προσθήκες 1.292.363 291.611 89.082 0
Μεταφορά στα αποτελέσματα (612.153) (190.110) (435.947) (141.032)

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 3.371.870 3.837.015 360.848 707.713

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.22  Φόρος Χρήσης ( ΚΑ Χ) 
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6.23 Κέρδη ανά μετοχή  

31 / 12 / 2 005 31/ 12/ 20 04 31/ 12/ 20 05 31 / 12 / 2 004

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 4.636.751 (2.630.221) 7.265.681 (1.080.166)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 29.281.594 29.281.594 29.281.594 29.281.594

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,158 (0,090) 0,248 (0,037)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.24 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

 

 

1/ 1 - 
31/ 12/ 2005

1/ 1 - 
31/ 12/ 2004

1/ 1 - 
31/ 12/ 2005

1/ 1 - 
31/ 12/ 2004

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου 4.636.751 (2 .630.221) 7 .265.681 ( 1 .080.166)
Προσαρμογές για:
Φόρο 770.008 (1.923.807) 2.389.436 (773.212)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 2.040.519 1.666.780 1.669.303 1.526.086
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 64.239 62.373 62.868 62.373
Απομειώσεις 141.815 0 141.815 0
Κέρδη/ (ζημιές) από μεταβολή της εύλογης αξίας β ιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 7.075.093 3.618.818 484.754 392.700
Κέρδη / Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (118.086) 0 (118.086) 0
Έσοδα τόκων (102.655) (383.884) (65.404) (69.116)
Έξοδα τόκων 1.479.019 1.535.340 1.315.032 1.306.610,45
Έσοδα από μερ ίσματα 0 0 0 (231.642)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων (550.844) 0 (435.947) (407.829)
Μερίδιο  αποτελέσματος σε συνδεδεμένες ετα ιρίες (1 .637.940) 0 0

13.797.919 1.945.399 12.709.451 725.804

Μεταβολές Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολές γόνου (1 .845.170) (7.995.129) 0 (982.659)
Μεταβολές ιχθύων (7 .075.093) 15.243.163 (848.441) 9.630.785

(8 .920.263) 7 .248.034 ( 848.441) 8 .648.126

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων (597.145) 500.750 (102.693) 562.278
Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων (19 .774.510) 4.531.446 (18.696.400) 2.536.048
Αύξηση/ (μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος (52 .739) (2.721.534) (485.797) 102.695
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 15.948.800 (4.044.245) 6.841.541 (7.992.170)
Εκροή προβλέψεων 80.024 (88.394) 0 (67.888)
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 47.082 (6.190) 61.442 (17.731)

(4 .348.487) (1 .828.166) (12.381.908) ( 4 .876.767)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 529.169 7.365.267 ( 520.897) 4 .497.163

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.25 Ανάλυση προσαρμογών πρώτης εφ αρμογής ΔΠΧΠ  
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ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΠΡΟΣΑ ΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩΝ  

 



 

– Επίδραση από την αποτίμηση των ενσώματων παγίων στο ιχείω ν του ενεργητικού  

 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια τα οποία χρησιμοποιεί ο Όμιλος για τις λειτουργικές της δραστηριότητες αποτιμήθηκαν κατά 

την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ (1/1/2004) στο τεκμαιρόμενο κόστος (deemed cost), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ΔΠΧΠ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία 

μετάβασης στα ΔΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών. 

 

Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα γραφείων και 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές) αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

Αναλυτικά, από την αποτίμηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ 

προέκυψαν τα εξής: 

 

31/ 12/ 2003 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενσώματα πάγια που αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία (τεκμαιρόμενο
κόστος)
Εύλογη Αξία ως τεκμαιρόμενη αξία κτήσης για τα ΔΠΧΠ 15.247.844 2.401.637
Λογιστική Αξία κατά την ημερομηνία μετάβασης, σύμφωνα με τις
προηγούμενες λογιστικές αρχές

4.865.307 1.171.975

Προσαρμογή στην αξία των Ενσώματων Παγίων Στοιχείων
κατά την ημερομηνία μετάβασης

10.382.536 1.22 9.662

 

 

Οι μεταβολές που παρατηρούνται τη χρήση 2004, οφείλονται στα κάτωθι: 

-στην αναπροσαρμογή που διενήργησε ο Όμιλος στις προηγούμενες  λογιστικές αρχές με βάση τις διατάξεις του 

ν.2065. 

-στον επαναυπολογισμό των αποσβέσεων της χρήσης 2004 αλλά και της ενδιάμεσης περιόδου μέχρι την 30/9/2004 με 

βάση τις νέες αξίες κτήσης, αλλά και τις πραγματικά προσδοκώμενες ωφέλιμες ζωές των παγίων. 

 

– Επίδραση από την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία   

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2 00 5 2 0 05

Αξία Βιολογικών Περιουσιακών στοιχείων 
σύμφωνα με τα ΕΛΠ 1/1/2004 40 .4 1 6.6 17  40 .22 8.8 94  
Αναπροσαρμογή Εύλογης Αξίας Γόνου 4.757.212 4.757.212 
Αναπροσαρμογή Εύλογης Αξίας Ιχθύων 9.865.107 5.223.546 
Αξία Βιολογικών Περιουσιακών στοιχείων 
σύμφωνα με τα IFRS 1/1/2004 55 .0 3 8.9 36  50 .20 9.6 52  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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– Αναγνώ ριση δεδουλευμένω ν παροχώ ν προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

 

Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές ο Όμιλος αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που 

έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο  προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Με βάση 

τις προηγούμενες λογιστικές αρχές, το έξοδο αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης αναγνωρίζονταν σε ταμειακή βάση. Η 

σχετική υποχρέωση κατά την ημερομηνία μετάβασης ανήλθε σε ποσό € 279.812 (και € 233.939 η μητρική), η οποία 

υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης.  

 

Συγκεκριμένα, σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται 

από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν 

στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης. Η βασική ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκε ως 

ημερομηνία αναλογιστικής αποτίμησης των διαφόρων μεγεθών είναι η 31/12/2003 (ή ισοδύναμα η 01/01/2004). Για τον 

υπολογισμό της αντίστοιχης υποχρέωσης την 01/01/2005 χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχες αναλογιστικές υποθέσεις – 

παραδοχές. 

 

– Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο  χρόνο έγκρισης τους από την Γ.Σ. 

 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενα ισχύουσες λογιστικές αρχές, τα πληρωτέα μερίσματα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση 

κατά την ημερομηνία έγκρισης της προτεινόμενης διανομής του Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

 

– Προβλέψεις για  επισφαλείς απαιτήσεις 

 

Κατά την ημερομηνία μετάβασης διενεργήθηκαν σωρευτικά προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και απαξιωμένα 

αποθέματα σε βάρος των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων. Ο ι προβλέψεις στηρίχθηκαν στα πιστοποιητικά ελέγχου των 

Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων (όπως δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές 

αρχές). 

 

– Προσαρμογές σε σχέση με ενδιάμεσες κατστάσεις 

Τα επενδεδυμένα κεφάλαια κατά τα Δ.Λ .Π., για τον  Όμιλο και την Εταιρία, όπως είχαν προσαρμοστεί και είχαν 

απεικονιστεί στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του α΄ Τριμήνου 2005, βάσει του πίνακα προσαρμογής της 

καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα) μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, έχουν μειωθεί κατά τα ποσά: 
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Ο λόγος της μείωσης αυτής οφείλεται στο ότι ο Όμιλος προέβη σε συμπληρωματική πρόβλεψη για ενδεχόμενους 

φόρους που ενδεχόμενα να προκύψουν στο μέλλον, από περαίωση ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της Εταιρίας και 

του Ομίλου, από αναγνώριση επιπλέον ζημιάς απομείωσης της αξίας θυγατρικών επιχειρήσεων, από διαγραφές 

επισφαλών απαιτήσεων και από την οριστικοποίηση της εκτίμησης του εκτιμώμενου κόστους των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων.  

 

Επομένως η επιβάρυνση για τα ήδη δημοσιευμένα τρίμηνα της χρήσης 2004 ανέρχεται στο ποσό των 3.814.548,97 € για 

την εταιρία και σε ποσό 314.548,97 € για τον Όμιλο. Αντίστοιχα η επιβάρυνση για τα ήδη δημοσιευμένα τρίμηνα της 

χρήσης 2005 ανέρχεται στο ποσό των 3.890.548,97 € για την εταιρία και σε ποσό -390.548,97 € για τον Όμιλο. 

 

Αναλυτικά η επίδραση για κάθε τρίμηνο αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

6.25 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώ σεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση 

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.  

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής: 



  

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 87 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2003-2004
EUROFISH HELLAS ΑΣΤΑΡΤΗ ΑΕ 2002-2004
AQUAVEST AE 2003-2004
AQUANET AE 2003-2004
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΑΕ 2003-2004  

Από τις εταιρίες έχουν σχηματισθεί προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως για ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

φόρων εκ μέρους του φορολογικού ελέγχου.  

 

6.26 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 

24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 1/1 – 31/12/2005 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών στις 31/12/2005 έχουν ως εξής: 

 

 

 

Οι παραπάνω συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. 

Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη Δ.Σ. ανήλθαν για το 2005 σε € 494.753,97 ενώ για το 2004 σε € 463.869,37. 

 

6.27 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΚΟΡΩΝΙΣ AQUAVEST ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 349.151,91 161,41 300 349.613,32
EUROFISH HELLAS - ΑΣΤΑΡΤΗ ΑΕ 2.902.692,44 2.902.692,44
AKOYANET ΑΕ 1.248,00 1.248,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΩΝ - AQUAVEST ΑΕ 10.714,00 10.714,00
ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ 714,00 714,00
ΙΧΘΥΟΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕ 171.104,29 171.104,29
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΛΑΝΑ ΑΕ 101.922,36 101.922,36
FISH FILET AE-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ 5.000,00 5.000,00
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ 301.623,93 301.623,93
FOUNTAIN PROPERTIES INC 684.391,62 684.391,62

4.179.410,64 349.151,91 161,41 300,00 4.529.023,96

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ ΣΕΛΟΝΤΑ EUROFISH ΚΟΡΩΝΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
0

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 80.216,67 280.590,24 360.806,91
EUROFISH HELLAS - ΑΣΤΑΡΤΗ ΑΕ 10.159.377,39 10.159.377,39
ΙΧΘΥΟΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕ 80.677,80 80.677,80
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΛΑΝΑ ΑΕ 28.000,00 28.000,00

10.268.055,19 80.216,67 280.590,24 10.628.862,10
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Στις 03/02/2006 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 44,14% της εισηγμένης στο Χ.Α . εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργιας Interfish 

A.E. με τίμημα ύψους € 1.845.862,20  καθώς και την ανάληψη του παραγωγικού και διαχειριστικού management της 

εταιρείας. 

 

Αθήνα 13 Μαρτίου 2006 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
 
 

Βασίλης Κ. Στεφανής 

Ο Αντιπρόεδρος και 
Διυεθύνων Σύμβουλος 

 
 

Ιωάννης Κ. Στεφανής 

Ο Γενικός Διευθυντής και 
Μέλος του Δ.Σ. 

 
Ιωάννης Π. Ανδριανόπουλος 

Ο Ο ικονομικός Διευθυντής 
και Μέλος του Δ.Σ. 

 
Ευάγγελος Ν. Πίπας 
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