ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΔΙΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΔΓΔ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01
Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 30, Αζήλα, 10556

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 έωο 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012
(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ Κ.Ν. 2190/20 άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΔΙΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΔΓΔ
πληζηνύκε, επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ Δθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ Δθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη
νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή.
ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο – Γ/λζε Αλσλύκσλ
Δηαηξεηώλ & Πίζηεσο

Αξκόδηα επνπηηθή αξρή :
Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξείαο:

1.Βαζίιεο ηεθαλήο

Πξόεδξνο- Δθηειεζηηθό Μέινο
Αληηπξόεδξνο-Γηεπζύλσλ ύκβνπινο- Δθηειεζηηθό Μέινο

www.selonda.com

2.Ισάλλεο ηεθαλήο

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηωλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ:

28/3/2013

3.Ισάλλεο Αλδξηαλόπνπινο

Δθηειεζηηθό Μέινο

Νόκηκνο ειεγθηήο :

Νηθόιανο Ισάλλνπ, ΑΜ ΟΔΛ 29301

4. Δπάγγεινο Πίπαο

Δθηειεζηηθό Μέινο

Διεγθηηθή εηαηξία:

Grant Thornton Α.Δ. (Α.Μ.ΟΔΛ 127)

5. Ισαθείκ Σζνπθαιάο

Με Δθηειεζηηθό Μέινο

Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ :

Με ζύκθσλε γλώκε – Θέκα έκθαζεο

6. Μηράιεο Εαραξηάδεο

Δθηειεζηηθό Μέινο

7.Γεκήηξηνο Πίλεο

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο

8. Δπάγγεινο Γαινύζεο

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο

9. Βαζίιεηνο Αθξηηίδεο

Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ελνπνηεκέλα θαη κε)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Δλνπνηεκέλα ηνηρεία
31/12/2012

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα
πώιεζε
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ κεηόρωλ εηαηξίαο (α)
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β)
ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β)
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Δλνπνηεκέλα ηνηρεία

31/12/2011

1/1-31/12/12

41.357.935

25.339.644

12.679.851

12.530.000

13.176.697

-

-

3.200.816

2.934.017

2.669.692

390.348

4.875.398

17.365.503

31.268.553

42.236.154

160.457.825

126.858.093

137.474.348

76.451.675

4.418.248

8.133.054

2.533.360

2.647.724

38.767.812

35.048.630

19.689.146

20.099.450

29.573.660

27.214.214

21.861.277

15.494.144

1.731.790

1.578.895

220.028

-

293.485.466

273.667.038

241.056.048

169.999.346

36.235.184

29.281.594

36.235.184

29.281.594

(19.594.868)

(5.454.651)

(12.188.783)

7.565.043

16.640.316

23.826.943

24.046.401

36.846.637

8.964.823

14.341.414

-

-

25.605.139

38.168.357

24.046.401

36.846.637

42.052.316

93.905.468

2.758.954

34.794.874

18.037.761

16.839.538

13.091.305

5.908.262

122.118.332

68.255.981

111.178.176

37.247.034

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

85.671.918

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)
+ (δ)

31/12/2012

37.929.917

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα

ηνηρεία Δηαηξείαο

31/12/2011

56.497.694

89.981.212

55.202.539

267.880.327

235.498.681

217.009.647

133.152.709

293.485.466

273.667.038

241.056.048

169.999.346

Πσιήζεηο ( Με βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία)
Πσιήζεηο ( Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία)
ύλνιν πωιήζεωλ
Μηθηό θέξδνο (ησλ κε βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ)
Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ ζηελ εύινγε αμία
Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Μηθηό απνηέιεζκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)

Καηαλέκνληαη ζε:
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(Α)+(Β)

- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή –
βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεωλ (EBITDA)

ηνηρεία Δηαηξείαο

1/1-31/12/11

1/1-31/12/12

1/1-31/12/11

30.115.554

36.003.747

20.641.624

103.604.542

92.700.902

82.389.323

66.552.715

133.720.096

128.704.649

103.030.947

103.359.592

36.806.877

7.086.443

10.958.938

3.938.695

3.536.499

5.139.049

(41.446.634)

8.247.745

(27.731.726)

76.229.935

47.285.716

61.250.969

31.606.264

39.600.099

14.927.490

33.324.794

10.751.224

9.710.431

(27.957.732)

11.956.234

(20.815.747)

(9.231.763)

(52.096.674)

(7.848.086)

(35.474.538)

(13.063.848)

(46.257.036)

(11.568.224)

(32.587.679)

(11.004.111)

(37.396.687)

-

-

(2.059.740)

(8.860.349)

-

-

845.498

(878.106)

-

453.017

(12.218.350)

(47.135.142)

(11.568.224)

(32.134.662)

(10.432.797)

(38.166.109)

-

-

(1.785.556)

(8.969.033)

-

-

(0,3420)

(1,2150)

(0,3590)

(1,0120)

-

-

-

-

14.397.022

(19.775.681)

16.841.890

(14.859.080)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε)
Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε)

Δλνπνηεκέλα ηνηρεία

ηνηρεία Δηαηξείαο

31/12/2012
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2012 θαη
01.01.2011 αληίζηνηρα)
Κέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ/ρξήζεο κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ & απνζεκαηηθώλ από ζπγρώλεπζε

31/12/2011

31/12/2012

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ
Δλνπνηεκέλα ηνηρεία

31/12/2011

38.168.357

88.797.008

36.846.637

68.981.299

(13.063.848)

(49.688.362)

(11.568.224)

(32.587.679)

845.495

(878.106)

-

453.017

-

-

2.447.661

-

Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

-

(62.184)

-

-

Κέξδε πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)

Απνζεκαηηθό πγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ

(344.865)

-

(3.679.673)

-

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (31.12.2012 θαη
31.12.2011 αληίζηνηρα)

25.605.139

38.168.356

24.046.401

36.846.637

Μεηαβνιέο Πνζνζηώλ Θπγαηξηθώλ Δηαηξηώλ(Αγνξά/Πώιεζε πνζνζηώλ)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

1) Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που ακολουκικθκαν για τθν κατάρτιςθ των ανωτζρω οικονομικϊν καταςτάςεων είναι ίδιεσ με αυτζσ των οικονομικϊν
καταςτάςεων τθσ 31.12.2011.
2) Αναφορά για τισ εταιρείεσ που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ γίνεται ςτθν ςθμείωςθ 8.6 και γίνεται αναλυτικι περιγραφι για: α) Η επωνυμία και θ χϊρα
τθσ καταςτατικισ ζδρασ για κάκε μια από τισ εταιρίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, κακϊσ και το ποςοςτό με το οποίο θ
μθτρικι Εταιρία ςυμμετζχει, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο μετοχικό τουσ κεφάλαιο και β) Η μζκοδοσ ενςωμάτωςθσ που εφαρμόςτθκε, για κάκε εταιρία που
περιλαμβάνεται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ .Οι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςθσ των εταιρειϊν αναφζρονται ςτθν ςθμείωςθ 8.33 των
ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων.
3) Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου, κακϊσ και αποφάςεισ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων που ενδζχεται να
ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τουσ. Σα ποςά τθσ ςωρευτικισ πρόβλεψθσ που ζχει διενεργθκεί για κάκε μία από τισ
κάτωκι περιπτϊςεισ ςτθν εταιρεία και το όμιλο είναι:
Για τισ ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ 428 χιλ για τθν Εταιρεία και 562 χιλ για τον Όμιλο.
Για λοιπζσ προβλζψεισ ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ για τθν αποηθμίωςθ προςωπικοφ 737 χιλ ευρϊ για τθν Εταιρεία και 1.378 χιλ ευρϊ τον Όμιλο
4) Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου ιταν 639 για τθν Εταιρεία και 898 για τον Όμιλο ενϊ ιταν 383 για τθν
Εταιρεία και 995 για τον Όμιλο τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο.
5) Σα ποςά των πωλιςεων και αγορϊν ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων του Ομίλου
ςτθν λιξθ τθσ τρζχουςασ περιόδου, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ τθσ με τα ςυνδεδεμζνα κατά τθν ζννοια του ΔΛΠ 24 προσ αυτιν μζρθ, ανζρχονται
πλαιιαγέο ηεο 31/12/2012 (ζε ρηι €)

ΟΜΙΛΟ

ΔΣΑΙΡΙΑ

Έζνδα

3.224

10.176

Έμνδα

9.450

48.708

Απαηηήζεηο

7.120

8.570

Τπνρξεώζεηο

9.031

43.422

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο

2.206

1.427

Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο

24

14

Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

42

42

(έκκεζε κέζνδνο)

1/1-31/12/12

Απνζβέζεηο
Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Τπεξαμία από ζπγρώλεπζε
Απνκεηώζεηο πκκεηνρώλ
Πξνβιέςεηο
Κέξδε/ (δεκηέο) από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ
ζηνηρείσλ (δείηε παξαθάησ)
Απνκείσζε Υπεξαμίαο
Απνκεηώζεηο Δπελδύζεσλ Γηαζεζίκσλ πξνο Πώιεζε
Απνκείσζε Απαηηήζεσλ
Απνηειέζκαηα(έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη
δεκηέο)επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πξνζαξκνγή από κεηαβνιέο πνζνζηώλ ζπγαηξηθώλ
εηαηξεηώλ
Δπίδξαζε από πγρώλεπζε ζπγαηξηθώλ

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
(Αύμεζε) / κείσζε
(Αύμεζε) / κείσζε
(Αύμεζε) / κείσζε
(Αύμεζε) / κείσζε
(Αύμεζε) / κείσζε
(Αύμεζε) / κείσζε
ζπγρώλεπζε

απνζεκάησλ
απνζεκάησλ από ζπγρώλεπζε
απαηηήζεσλ
απαηηήζεσλ από ζπγρώλεπζε
ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)
ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) από

Μείνλ:

Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ,θνηλ/μηώλ θαη ινηπώλ
επελδύζεσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ
ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Απνηέιεζκα από πσιήζεηο ζπγαηξηθώλ,
ζπγγελώλ,θνηλ/μηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δμνθιήζεηο δαλείσλ

6) Η μθτρικι Εταιρεία αλλά και οι κυγατρικζσ ι ςυγγενείσ εταιρείεσ δεν κατζχουν ςτθ λιξθ τθσ τρζχουςασ χριςθσ ίδιεσ μετοχζσ.

Χξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

7) Επί των αποκεμάτων ιχκφων αξίασ 15 εκ. ευρϊ για τθν εταιρεία και τον όμιλο ζχει γραφεί ενζχυρο για εξαςφάλιςθ ιςόποςων κοι νοπρακτικϊν δανείων,
ενϊ επι των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ομίλου ζχει εγγραφεί υποκικθ υπζρ των τραπεηϊν MILLENNIUM BANK και ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡ ΑΙΩ ποςοφ €
28.084 χιλ για εξαςφάλιςθ τραπεηικϊν δανείων του Ομίλου Περςεφσ ΑΕΒΕ.

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)

9) Σα λοιπά ςυνολικά ζςοδα του Ομίλου για τθν περίοδο 1.1.2012 -31.12.2012 ανζρχονται ςε ποςό 845 χιλ ευρϊ και -878 χιλ ευρϊ για τθν αντίςτοιχθ
περίοδο του 2011 και αφοροφν ςε αποκεματικά εφλογθσ αξίασ από αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν, ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ από τθ με τατροπι των
Οικονομικϊν Καταςτάςεων κυγατρικϊν εταιρειϊν εξωτερικοφ, από μεταβολζσ ςτθ κακαρι κζςθ ςυγγενϊν εταιρειϊν, από μεταβολζσ ςτθν κακαρι κζςθ
από αποτίμθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ διακεςίμων προσ πϊλθςθ με τον φόρο που αναλογεί.

1/1-31/12/11

1/1-31/12/12

1/1-31/12/11

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζώκαησλ θαη άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

8) Οι επενδφςεισ περιόδου 01/01–31/12/2012 του ομίλου ανζρχονται ςε € 1.601 χιλ. ευρϊ και για τθν εταιρεία ανζρχονται ςε € 1.203 χιλ.

ηνηρεία Δηαηξείαο

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) +
(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο
πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο
πεξηόδνπ

(9.231.767)

(52.096.671)

(7.848.088)

(35.474.538)

-

(3.431.326)

-

-

4.065.313

4.341.494

3.032.497

1.548.786

646.697

2.882.000

-

-

-

-

(2.259.847)

-

-

-

8.123.500

1.472.449

388.470

1.835.292

1.269.059

898.280

285.231

174.188

156.896

-

-

2.131.659

-

-

854.590

-

-

1.269.059

3.337.376

-

3.337.376

-

6.298.954

3.817.953

-

(50.651)

13.408.810

12.993.545

8.918.042

7.144.761

-

193.397

-

5.943.527

-

-

38.072.503

-

(29.884.926)

24.949.029

41.979.864

(7.360.936)

-

-

(53.547.374)

-

(5.318.857)

578.123

(2.131.643)

(408.567)

-

-

(998.043)

-

24.922.649

1.970.880

5.672.301

2.594.674

-

-

18.020.761

-

-

(13.175.515)

-

-

(9.680.754)

-

(5.020.746)

(7.144.761)

-

161.336

-

-

(2.831.121)

8.548.185

4.098.882

4.810.365

0

0

0

(324.000)

(1.262.818)

(1.269.102)

(1.203.355)

(791.298)

(123.230)

251.510

0

237.691

455.312

181.970

286.072

48.159

0

0

0

242.130

(930.736)

(835.622)

(917.283)

(587.318)

5.947.436

(11.549.256)

0

(3.317.506)

0

(155.325)

0

0

5.947.436

(11.704.581)

0

(3.317.506)

2.185.579

(3.992.018)

3.181.599

905.541

5.987.955

9.985.985

3.671.187

2.765.648

0

(6.012)

0

0

8.173.534

5.987.955

6.852.786

3.671.189

10) τθν τρζχουςα περίοδο και με τθν ζγκριςθ από τθν Γ ςτισ 21/03/2012 τθσ ςυγχϊνευςθσ με απορρόφθςθ των κυγατρικϊν εταιρειϊ ν Interfish AE, Fish
Fillet AE, Εχινάδεσ ΑΕ, και Φαραδονιςια ΑΕ, θ μθτρικι ΕΛΟΝΣΑ ΑΕ ζχει ενςωματϊςει τα δεδομζνα του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των απορρο φοφμενων
εταιρειϊν. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτθν ςθμείωςθ 4.1 των οικονομικϊν καταςτάςεων. Η ςυγχϊνευςθ ολοκλθρϊκθκε με τθν Κ2 -5343/27-7-12 απόφαςθ
ζγκριςθ από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ και τθν πίςτωςθ των νζων μετοχϊν ςτουσ μετόχουσ τθν 03/08./2012.
11) Η Εταιρεία ςτισ 12.01.2012 προζβθ ςτθν αγορά επιπλζον ποςοςτοφ 44% ςτθν κυγατρικισ AEGEAN SU URUNLERI URETIM SANAYI VE TI CARET AS(Πρϊθν
Fjord Marin Turkey).Με το ανωτζρω ποςοςτό θ ςυμμετοχι μασ ανιλκε ςε ποςοςτό 79,02% και πλζον από τθν τρζχουςα περίοδο θ κυγατρικι κα
ενοποιθκεί με ολικι ενοποίθςθ ενϊ ςτισ προθγοφμενεσ περιόδουσ τθν ενοποιοφςε με τθν κακαρι κζςθ. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτθν ςθμείωςθ 4.2 των
οικονομικϊν καταςτάςεων.
12) Σο κζμα ζμφαςθσ των Νομίμων Ελεγκτϊν αφορά ςτισ μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου κακϊσ και το αρνθτικό
κεφάλαιο κίνθςθσ, όπωσ αυτά αναλυτικά περιγράφονται ςτισ ςθμειϊςεισ 8.22 & 8.38 των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων.

Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2013
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Ο Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο & Μέινο ηνπ Γ

Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο & Μέινο ηνπ Γ..

Βαζίιεηνο Κ. ηεθαλήο
ΑΓΣ ΑΔ 019938

Ισάλλεο Κ. ηεθαλήο
ΑΓΣ ΑΒ 296541

Ισάλλεο Π. Αλδξηαλόπνπινο
ΑΓΣ ΑΒ 521401

Δπάγγεινο Ν. Πίπαο
ΑΓΣ ΑΔ 138709

