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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Δημοσιευόμενα 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 του Ομίλου και της μητρικής ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται
οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Δ/νση Ανωνύμων
Εταιρειών & Πίστεως

Αρμόδια εποπτική αρχή :
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

www.selonda.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :

28/11/2013
Νικόλαος Ιωάννου, ΑΜ ΣΟΕΛ 29301
Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)
Με σύμφωνη γνώμη – Θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ενοποιημένα Στοιχεία

Ενοποιημένα Στοιχεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

30/9/2013

Στοιχεία Εταιρείας
30/9/2013

31/12/2012

33.470.154
12.530.000
2.687.667

37.929.917
12.530.000
3.200.816

4.401.409

4.875.398

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

94.931.936
7.837.449

160.457.825
4.418.248

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για
πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

42.616.015
28.155.250

38.767.812
29.573.660

1.474.690
228.104.570

1.731.790
293.485.466

36.235.184
-71.401.637
-35.166.453
9.293.345
-25.873.108
23.718.082

36.235.184
-19.610.986
16.624.198
8.964.823
25.589.021
42.052.316

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

9.220.415
124.762.309

18.053.880
122.118.332

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(γ) + (δ)

96.276.872
265.267.197

85.671.917
267.880.327

239.394.089

293.469.348

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(ποσά σε €)

01/01-30/09/2013
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων
Απομείωση Απαιτήσεων
Προβλέψεις
Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Κέρδη/ (ζημιές) από Θνησιμότητες Ιχθύων
Απομειώσεις Ζημιες Συμμετοχών
Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυτικής
δραστηριότητας
Έσοδα τόκων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας παραγώγων
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες

23.825.236

25.339.644

-

-

2.658.931

2.669.692

25.469.156

31.268.553

94.878.198

137.474.348

3.273.046

2.533.360

24.321.044

19.689.146

17.997.664

21.861.277

220.028

220.028

192.643.303

241.056.048

36.235.184

36.235.184

(66.123.305)

(12.279.132)

(29.888.121)

23.956.052

-

-

(29.888.121)

23.956.052

-

2.758.954

5.900.562

13.181.654

119.120.661

111.178.176

97.510.201

89.981.212

215.425.933

217.009.647

185.537.812

240.965.699

01/01-30/09/2013

-52.818.073

-687.646

-60.397.952

-5.507.036
0

897.366
0

0

2.779.869
0
1.183.584
0
-58.338

3.182.212
0
0
190.715
0

2.158.720
0
1.183.584
0,00
74.186

236.858
810.749
5.441.300

0
0
0

-329
810.749
11.406.836

0
-156.102
8.441.934

-567.877
0
9.656.683

0
-189.058
6.984.781

0

0

0

1.137.133

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων από συγχώνευση
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων λόγω ενοποίησης νεάς
εταιρείας
Αύξηση /( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Αύξηση /( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) από
συγχώνευση
Αύξηση /( μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) λόγω
ενοποίησης νεάς εταιρείας
Μείον:
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβεβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,κοιν/ξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Αποτέλεσμα από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών,κοιν/ξιών
και λοιπών επενδύσεων
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου από διακοπείσες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Σύνολο πωλήσεων
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

01/0130/09/2013
812.816

2.174.991
0
0
-99.789

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή –
βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA)

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
-39.041
5.582.889

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β)

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή –
βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα

0
0
0
0
0

0
-25.619.458
11.442.608
0
0

-2.259.847

0
0
61.295.939
0

0
0
2.495.113
0

41.045.715
0

5.886.567
-53.547.374

-3.429.140
0

1.929.900
0

-7.879.593
0

-5.956.475
-998.043

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA)

Συνολικές
Δραστηριότητες

01.01.2012 - 30.09.2012

-5.836.107

0

7.139.192

-819.303

1.414.041

0

0

0

18.157.067

0

12.930.554

0

-

29.643.371

21.679.372

136.687

21.816.059

13.065.339

74.144.066

65.643.096

15.727.746

81.370.842

23.962.515

20.805.435

4.092.915

24.898.350

103.787.437

87.322.468

15.864.433

103.186.901

37.027.854

36.056.867

4.229.602

40.286.469

0

0

-1.711.266
0
-2.328.030

-9.307.416
0
2.128.504

-195.674
-6.660
0

-5.582.889
0
0

-1.834.270

11.111.476

-5.644.189

7.297.088

0
-911.457

0
-605.239

0
-908.982

0
-605.214

0
156.102

20.506
562.506

2.790
9.249

20.946
39.041

0
0

-41.689
-232.414

0
0

0

-755.355

-296.330

-896.943

-545.227

0
0
0
1.833.977

0
0
0
-3.853.088

0
0
10.902.475
-4.681.629

0
0
0
-2.900.738

0
0

0
0

0
0

-

3.283.875

4.098.718

136.687

4.235.405

408.367

1.945.347

136.687

2.082.034

(48.288.592)

61.331.822

16.734.430

78.066.252

(3.078.214)

70.228.128

18.696.895

88.925.023

55.101.693

1.482.100

56.583.793

35.697.898

14.380.995

50.078.893

36.161.982

11.839.590

4.250.270

16.089.860

(26.238.949)

(1.205.495)

(27.444.444)

95.375.738

18.217.868

113.593.606

(14.869.314)

81.139.320

18.676.227

99.815.547

(37.357.966)

(1.787.775)

(39.145.741)

8.712.111

1.776.688

10.488.799

(5.433.094)

4.236.005

(1.366.470)

2.869.535

(51.567.169)

(1.824.269)

(53.391.438)

(687.646)

897.366

209.720

(8.221.509)

1.503.984

(1.456.181)

47.803

(51.517.419)

(1.824.269)

(53.341.688)

(3.090.455)

897.366

(2.193.089)

(12.674.998)

(983.934)

(1.456.181)

(2.440.115)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(52.947.877)

(1.441.538)

(54.389.415)

(2.497.837)

709.099

(1.788.738)

(13.833.179)

(1.525.432)

(1.150.674)

(2.676.106)

1.430.458

(382.732)

1.047.726

(592.618)

188.267

(404.351)

1.158.181

541.499

(305.507)

235.992

-

-

60.708

(37.883)

22.825

220.696

878.211

1.098.907

38.217

754.862

878.211

1.633.073

(51.456.711)

(1.862.152)

-

(53.318.863)

-

(2.869.759)

1.775.577

(1.094.182)

(12.636.781)

(229.072)

(577.970)

(807.042)

(52.941.768)

(1.471.473)

(54.413.241)

(2.333.106)

1.403.060

(930.046)

(13.875.988)

(812.173)

(456.713)

(1.268.886)

1.485.057

(390.680)

1.094.377

(536.653)

372.516

(164.137)

1.239.207

583.102

(121.258)

461.844

(1,461)

-

(1,501)

(0,069)

-

(0,049)

(0,383)

0,004

(0,013)

(0,009)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.675.869)

(36.286.667)

11.894.324

2.043.265

13.937.589

(4.544.254)

5.453.016

(1.363.377)

4.089.639

Στοιχεία Εταιρείας

01,01-30.09.12
17.239.281

01.07-30.09.13
4.716.132

01,07-30.09.12
6.480.288

71.019.268

64.328.889

24.048.903

19.102.005

84.691.314

55.985.878

28.765.035

25.582.293

(24.117)

1.920.869

(1.106.449)

3.882.301

(45.405.669)

(6.800.576)

(3.154.984)

3.494.495

55.394.780

41.244.253

24.995.372

12.847.291

(29.805.298)

18.204.929

(5.207.902)

13.631.510

(42.195.402)

6.356.664

(8.589.351)

2.487.087

(60.397.961)

812.816

(10.559.314)

178.774

(53.833.527)

(1.651.175)

(8.943.048)

(2.134.515)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.647)

-

-

-

(53.844.174)

483.340

(8.943.048)

(164.354)

-

-

-

-

-

-

-

(1,486)

(0,046)

(0,305)

(0,073)

-

-

-

-

(40.036.682)

8.531.655

(7.893.228)

3.517.208

-

Στοιχεία Εταιρείας
01/01-30/09/2013

38.168.357
-18.376

24.046.402
-90.349

36.846.637
-92.606

-53.318.865

-1.094.180

-53.844.174

-1.651.175

2.848.541

0

0

0

0

-1.232.010

0

0

0

1.922.241

-65.506

0

0

0

-25.873.108

39.904.342

-29.888.121

33.870.846

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.231.432
37.890.186

0
0

γ)Απαιτήσεις

2.855.372

2.236.227

δ)Υποχρεώσεις

3.967.055

38.466.261

ε)Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντών στελεχών και μελών διοίκησης

0

0

6.220.846

-2.900.738

-258.127

3.584.320

-320.286

3.851.123

8.173.534

5.987.955

6.852.786

3.671.187

6.239
7.921.646

0
9.572.275

0
6.532.500

7.522.310

01/01-30/09/2012

25.605.140
-16.118

4.028.353

-3.377.738

-

-

2.252.110

-7.230.826

-

(34.610.798)

β)Έξοδα

497.521

8.266.576

(2.888.545)

α)Έσοδα

2.331.498

136.687

3.283.875

Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της
31.12.2012. Αναφορά για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση γίνεται στην σημείωση 5 και γίνεται αναλυτική περιγραφή για: α) Η επωνυμία και η
χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η
μητρική Εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο και β) Η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις .Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσης των εταιρειών αναφέρονται στην σημείωση 19 των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
Τα ποσά της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία από τις
κάτωθι περιπτώσεις στην εταιρεία και το όμιλο είναι:Δεν υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις οι οποίες να έχουν σημαντικής επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων
του Ομίλου και της Εταιρείας.Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 427 χιλ για την Εταιρεία και 661 χιλ για τον Όμιλο.Για λοιπές
προβλέψεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την αποζημίωση προσωπικού 924 χιλ ευρώ για την Εταιρεία και 1.320 χιλ ευρώ τον ΌμιλοΟ αριθμός του
απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 654 για την Εταιρεία και 751 για τον Όμιλο ενώ ήταν 632 για την Εταιρεία και 915 για τον
Όμιλο την αντίστοιχη περσινή περίοδο.Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς
Συναλλαγές της 30/09/2013

8.129.889

(45.400.047)

Ενοποιημένα Στοιχεία
01/01-30/09/2013 01/01-30/09/2012

Ενσωμάτωση από ενσωμάτωση εταιρειών
Αναγνώριση στα Αποτελέσματα αποτίμησης
επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση που πωλήθηκαν
στην περίοδο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.09.2013 και 30.09.2012 αντίστοιχα)

Συνολικές
Δραστηριότητες

01.07.2012 - 30.09.2012

3.165.150

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

0

Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες

3.165.150

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη)

-16.016.518

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες

01/0-7-30/09/2013

41.752.175

Σύνολο ιδίων καφαλαίων έναρξης περιόδου
(1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)
Επίδραση Εφαρμογής ΔΛΠ 19
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Μεταβολές Ποσοστών Θυγατρικών
Εταιριών(Αγορά/Πώληση ποσοστών)
Αποθεματικό Συγχώνευσης με απορρόφηση
θυγατρικών εταιρειών

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες

29.643.371

Στοιχεία Εταιρείας

Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία

Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες

100.622.287

01.01-30.09.13
13.672.046

- Δικαιώματα μειοψηφίας

179.809

0
0
0
0
0

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες

70.978.916

-

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β)

Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Σύνολο πωλήσεων

Υπεραξία από συγχώνευση
Ευλογη Αξία Λόγω ενοποίησης τουρκίας
Προσαρμογές από ενοποίηση νέας εταιρείας
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων αποζημίωσης προσωπικού
Επίδραση από Συγχώνευση θυγατρικών
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Εύλογη Αξία Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων
(Αύξηση) / μείωση Βιολογικών και λοιπών αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων από συγχώνευση

Συνολικές
Δραστηριότητες

01.01.2013 - 30.09.2013

31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

01/01-30/09/2012

Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες

1.373.514

807.942

στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

18.024

18.024

ζ)Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

78.477

65.618

Η μητρική Εταιρεία αλλά και οι θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες δεν κατέχουν στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ίδιες μετοχές.Επί των αποθεμάτων ιχθύων
αξίας 15 εκ. ευρώ για την εταιρεία έχει γραφεί ενέχυρο για εξασφάλιση ισόποσων κοινοπρακτικών δανείων, ενώ επι των παγίων περιουσιακών στοιχείων
του Ομίλου έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ των τραπεζών MILLENNIUM BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού € 17.500.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών
δανείων του Ομίλου Περσεύς ΑΕΒΕ. Οι επενδύσεις περιόδου 01/01–30/09/2013 του ομίλου και της εταιρείας ανέρχονται σε € 911 χιλ. ευρώ Τα λοιπά
συνολικά έσοδα του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2012-30.09.2013 ανέρχονται σε ποσό 61 χιλ ευρώ και 221 χιλ ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του
2012 και αφορούν σε αποθεματικά εύλογης αξίας από αντιστάθμιση ταμειακών ροών, επανεκτίμηση αποζημίωσης προσωπικού, συναλλαγματικές
διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού, από μεταβολές στη καθαρή θέση συγγενών εταιρειών, από
μεταβολές στην καθαρή θέση από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθεσίμων προς πώληση με τον φόρο που αναλογεί.Η Εταιρεία
μετά την πώληση της θυγατρικής AEGEAN SU URUNLERI URETIM SANAYI VE TICARET AS(Πρώην Fjord Marin Turkey) προχώρησε σε ενοποίηση ως
διακοπτόμενη δραστηριότητα. Αναλυτικές πληροφορίες στην σημείωση 4.1 των οικονομικών καταστάσεων. Το θέμα έμφασης των Νομίμων Ελεγκτών
αφορά στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, όπως αυτά αναλυτικά
περιγράφονται στις σημειώσεις 17 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι διαδικασίες της συγχώνευσης της Εταιρείας με την εταιρεία ΔΙΑΣ ΑΕΒΕ, μετά την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στα άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007,
έχουν ατονήσει εν αναμονή των εξελίξεων.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
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

