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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ και του Ομίλου
ΣΕΛΟΝΤΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.selonda.com όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η έκθεση επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή.
Στοιχεία Εταιρείας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Επωνυμία Εταιρείας
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕIΑ
Διεύθυνση Έδρας
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 30, ΑΘΗΝΑ, 10556
01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008
ΑΡ.ΜΑ.Ε.
23166/06/Β/90/01
Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
43.376.589,57 39.670.382,59 29.752.685,91 22.313.145,06
Εποπτέουσα Αρχή
Υπουργείο Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας
Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
92.626.223,12 80.632.789,08 50.986.970,63 40.655.737,25
---------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------& Ναυτιλίας - Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως
Σύνολο πωλήσεων
136.002.812,69 120.303.171,67 80.739.656,54 62.968.882,31
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων της Περιόδου
29 Μαρτίου 2010
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
10.470.239,60 14.795.807,45 2.485.355,47 2.239.477,40
Ελεγκτική Εταιρεία
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 125
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών
GRANT THORNTON Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 127
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
9.236.924,01 33.795.005,20 4.679.759,25 14.791.036,23
Νόμιμος Ελεγκτής
Σοφία Μουρατίδου, ΑΜ ΣΟΕΛ 13961
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 98.829.262,67 75.776.374,22 40.625.692,70 42.140.293,61
Νικόλαος Ιωάννου, ΑΜ ΣΟΕΛ 29301
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
13.504.124,06 53.447.227,51 17.526.392,65 15.545.957,27
Τύπος έκθεσης επισκόπησης
Με σύμφωνη γνώμη
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Διεύθυνση Διαδικτύου
www.selonda.com
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
15.381.411,04 15.416.751,70 4.870.323,54 7.464.731,54
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
3.614.540,02 2.761.262,57
479.210,32 1.437.353,39
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕIΑ
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
1.518.217,83 1.280.425,43
448.230,18
387.781,97
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008 Κατανέμονται σε:
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
61.230.413,46 71.429.428,82 14.962.890,58 16.478.680,40 - Ιδιοκτήτες μητρικής
156.596,18 1.264.665,20
448.230,18
387.781,97
Επενδύσεις σε ακίνητα
16.058.697,20 16.100.409,54
0,00
0,00 - Δικαιώματα μειοψηφίας
1.361.621,65
15.760,23
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
5.940.893,04 10.946.172,12
397.579,08
404.707,95 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
-953.941,14 -3.517.941,20
-768.720,50
0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
23.086.105,15 9.289.337,70 49.393.589,76 48.327.395,32 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
564.276,69 -2.237.515.77
-320.490,32
387.781,97
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
161.670.625,48 180.158.424,61 92.422.486,17 86.592.383,23 - Ιδιοκτήτες μητρικής
-549.990,49
-888.851,89
Αποθέματα
6.303.784,20 8.210.313,86 1.684.265,90 1.463.832,87 - Δικαιώματα μειοψηφίας
1.114.267,18 -1.348.663,88
Απαιτήσεις από πελάτες
49.140.865,10 61.404.726,63 25.238.564,63 20.462.966,36 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
0,0053
0,0400
0,0153
0,0130
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
29.992.761,54 41.039.705,89 14.286.210,95 15.233.541,61 Προτεινόμενο μέρισμα
0,0000
0,0000
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
προοριζόμενα για πώληση
2.504.837,42 1.739.193,40
36.096,85
36.096,85
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
21.405.626,57 21.873.228,39 6.724.392,97 9.475.953,67
================= ================= ================= =================
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
355.928.982,51 400.317.712,57 198.421.683,92 188.999.604,59
================= ================= ================= =================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕIΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
29.281.594,00 29.281.594,00 29.281.594,00 29.281.594,00
01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
37.064.954,06 39.176.761,18 39.243.969,25 39.564.459,60
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Σύνολο ιδίων καφαλαίων έναρξης περιόδου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α)
66.346.548,06 68.458.355,18 68.525.563,25 68.846.053,60
104.929.773,81 95.495.565,47 68.846.053,57 69.336.719,45
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
23.088.778,84 36.471.418,63
0,00
0,00 (1.1.2009 και 1.1.2008 αντίστοιχα)
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
89.435.326,90 104.929.773,81 68.525.563,25 68.846.053,60
564.276,69 -2.237.515,77
-320.490,32
387.781,97
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
101.485.178,58 105.551.271,74 39.328.555,45 42.483.368,62 (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
30.704.738,89 37.065.493,99 9.200.851,92 8.670.400,10 Μεταβολές Ποσοστών Θυγατρικών
-16.058.723,60 12.550.171,93
0,00
0,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
82.147.847,65 82.347.594,08 41.431.232,41 38.234.851,54 Εταιριών/Απώλεια ελέγχου θυγατρικής
0,00
-878.447,82
0,00
-878.447,82
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
52.155.890,49 70.423.578,95 39.935.480,89 30.764.930,73 Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρό εισόδημα αναγνωριζόμενο
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
0,00
0,00
0,00
0,00
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
0,00
0,00
0,00
0,00 απ' ευθείας στην καθαρή θέση
-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
266.493.655,61
295.387.938,76
129.896.120,67
120.153.550,99
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)
89.435.326,90 104.929.773,81 68.525.563,25 68.846.053,60
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
================= ================= ================= =================
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
355.928.982,51 400.317.712,57 198.421.683,92 188.999.604,59
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
================= ================= ================= =================
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡΕIΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1/1 - 31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1-31/12/2008
1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές των Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
3.614.540,02 2.761.262,57
479.210,31 1.437.353,39
οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2008.
0,00
0,00
0,00
2. Αναφορά για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση γίνεται στην σημείωση 8.6 και γίνεται αναλυτική περιγραφή για: α) Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
0,00
0,00
0,00
Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές Πλέον / μείον προσαρμογές για:
6.024.215,53 6.456.476,89 1.854.069,45 2.011.222,13
καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική Εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο και Αποσβέσεις
β) Η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις γ) Απομειώσεις ενσώματων και άυλων
0,00
338.314,97
900.000,00
130.659,06
καθώς και για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσης των εταιρειών στην σημείωση 8.32, των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. πάγιων περιουσιακών στοιχείων
17.714,96
0,00
0,00
0,00
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
-1.824.877,72
0,00
0,00
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
Τα ποσά της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις στην εταιρεία και το όμιλο είναι: Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
• Για επίδικες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις ή διαφορές δεν έχει σχηματιστεί καμία πρόβλεψη στην τρέχουσα περίοδο για την επενδυτικής δραστηριότητας
-148.173,43 -1.980.537,55
-167.661,02
-149.336,94
Εταιρεία ενώ για επίδικες απαιτήσεις ή διαφορές της θυγατρικής Περσεύς ΑΒΕΕ ποσού 9,3 εκ.για τις οποίες έχει διενεργηθεί Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
10.146.947,70 11.758.045,73 3.871.349,14 4.189.699,18
σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 8,21 εκ περίπου ευρώ στον Όμιλο
Προσαρμογή από μεταβολές
• Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 280 χιλ για την Εταιρεία και 607 χιλ για τον Όμιλο
ποσοστών θυγατρικών εταιρειών
-18.862.660,95
• Για λοιπές προβλέψεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την αποζημίωση προσωπικού 405 χιλ ευρώ για την Εταιρεία και Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
1.003 χιλ ευρώ τον Όμιλο.
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 376 για την Εταιρεία και 993 για τον Όμιλο με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ενώ ήταν 377 για την Εταιρεία και 996 για τον Όμιλο την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
20.394.328,87 -48.981.329,27 16.633.888,56 -23.316.108,99
5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
4.383.501,21 -29.489.869,37 -26.689.549,95 4.647.973,69
υποχρεώσεων του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά Μεταβολή απαιτήσεων/υποχρεώσεων από μεταβολές
την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, ανέρχονται.
ποσοστών θυγατρικών εταιριών
-1.403.355,00
Συναλλαγές της 31/12/2009
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
-21.682.877,12 2.433.055,90 6.874.592,47 -2.817.583,53
α) Έσοδα
5.679.062,89
28.272.655,32
β) Έξοδα
7.523.788,69
37.684.830,99 Μείον:
-10.643.280,69 -11.758.045,73 -3.871.349,14 -4.189.699,18
γ) Απαιτήσεις
3.636.822,02
23.553.955,72 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-329.582,00 -1.480.837,14
-30.980,14 -1.049.571,42
δ) Υποχρεώσεις
326.778,77
24.760.491,77 Καταβεβλημένοι φόροι
0,00
0,00
ε)Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντών στελεχών και μελών διοίκησης
1.721.405,46
876.172,21 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης
0,00
0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών)
-8.488.680,90 -71.768.340,72
-146.430,32 -19.105.392,61
ζ)Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
0,00 από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------6. 6.Στις 12/10/2009 για την Σελόντα, μετά την μείωση του ποσοστού συμμετοχής της στην Fjord Marin Turkey και την αλλαγή του Επενδυτικές δραστηριότητες
Διευθύνων Συμβούλου με την σύμφωνη γνώμη των μετόχων, δεν συντρέχουν προϋποθέσεις για την ολική ενοποίηση της συμμετοχής Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
και επομένως η συμμετοχή από τον Οκτώβριο του 2009 και μετά ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι αλλαγή αυτή κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
0,00 4.415.536,80 -2.082.237,96 -4.393.195,39
επέφερε αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και χρήση οι οποίες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
-1.233.392,80 -8.043.015,75
-903.212,77 -1.428.691,22
αναφέρονται στην σημείωση 8.6 των οικονομικών καταστάσεων.
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
7. Η μητρική Εταιρεία αλλά και οι θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες δεν κατέχουν στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ίδιες μετοχές.
και άϋλων παγίων στοιχείων
1.705.518,47
91.035,53
381.491,37
59.275,80
8. Επι των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ των τραπεζών MILLENNIUM BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ Τόκοι εισπραχθέντες
496.332,99
655.018,85
103.324,90
207.652,44
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού € 7.000.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων για την θυγατρική Περσεύς ΑΕΒΕ.
Μερίσματα εισπραχθέντα
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο 01.01-31.12.2009 ανέρχονται σε ποσό (953.941,14) ευρώ και (3.517.941) ευρώ για την Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------περίοδο του 2008 και αφορούν σε αποθεματικά εύλογης αξίας από αντιστάθμιση ταμειακών ροών, συναλλαγματικές διαφορές από
τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού, από μεταβολές στην καθαρή θέση από Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
968.458,66 -2.881.424,57 -2.500.634,46 -5.554.958,37
αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθεσίμων προς πώληση με τον φόρο που αναλογεί.
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------10. Ο Όμιλος προέβη στην υοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 1 «Παρουσιάση Οικονομικών Καταστάσεων» καθώς και του ΔΠΧΑ 8 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
«Οικονομικές Πληροφορίες κατά τομέα». Η εφαρμογή των ανωτέρω προτύπων συνιστούν αναδρομική εφαρμογή μιας λογιστικής Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
0,00
0,00
0,00
0,00
πολιτικής η ο οποία δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων χρήσεων και ως εκ τούτου έχει Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
3.415.410,41 119.269.575,40 1.291.567,70 21.996.500,72
παραληφθεί η δημοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
11. Στην τρέχουσα περίοδο ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η νεοϊδρυθείσα εταιρεία Ιχθυοτροφεία Φαραδονήσια ΑΕ. Τα οικονομικά στοιχεία Εξοφλήσεις δανείων
0,00 -48.120.857,97
0,00 -2.116.631,38
της Φαραδονήσια ΑΕ είναι κέρδη 3 χιλ ευρώ , και πάγιο εξοπλισμό 2 εκ. ευρώ που γενικά δεν επηρέασαν τα δεδομένα του Ομίλου. Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
12. Τα Διοικητικά Συμβούλια του δύο εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ενημερώνουν χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
0,00
0,00
0,00
0,00
το επενδυτικό κοινό ότι στην συνεδρίασή τους στις 29/12/2009 αποφάσισαν εκ νέου την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης των Μερίσματα πληρωθέντα
0,00
-878.447,82
0,00
-878.447,82
δύο εταιριών με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31.12.2009.
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
3.415.410,41 70.270.269,61 1.291.567,70 19.001.421,52
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -4.104.811,83 -4.379.495,68 -1.355.497,08 -5.658.929,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 9.372.172,65 13.751.668,33 2.540.253,05 8.199.182,51
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.267.360,82 9.372.172,65 1.184.755,97 2.540.253,05
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------Αθήνα 29 Μαρτίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Γενικός Διευθυντής & Μέλος του ΔΣ
Ο Οικονομικός Διευθυντής & Μέλος του Δ.Σ.

Βασίλειος Κ. Στεφανής
ΑΔΤ ΑΕ 019938

Ιωάννης Κ. Στεφανής
ΑΔΤ ΑΒ 296541

Ιωάννης Π. Ανδριανόπουλος
ΑΔΤ ΑΒ 521401

Ευάγγελος Ν. Πίπας
ΑΔΤ ΑΕ 138709

