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ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Δήμος Κρωπίας Αττικής, Δημοκρίτου, 1o χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης, 19400 Κορωπί
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009
Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
www.nireus.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων:
27 Μαΐου 2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2009
31/03/2008
31/03/2009
31/03/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/03/2009
31/12/2008
31/03/2009
31/12/2008
Πωλήσεις (Mη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
15.315.696
8.668.645
14.152.320
15.831.180
24.931.038
30.762.608
18.437.066
23.478.401
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
69.929.508
71.393.415
58.213.728
59.326.412 Πωλήσεις (Bιολογικά περιουσιακά στοιχεία) (α)
40.246.734
39.431.253
32.589.386
39.309.581
Επενδύσεις σε Ακίνητα
4.281.300
4.281.300
4.236.300
4.236.300 Σύνολο πωλήσεων
3.034.107
2.763.546
2.003.736
2.556.146
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
45.791.332
45.517.416
23.825.392
23.689.056 Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) (α)
2.970.027
5.055.130
3.486.787
5.043.651
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία παγίου ενεργητικού
100.821.353
135.416.344
88.403.292
116.842.903 Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (α)
(21.483.914)
(23.398.595)
(15.116.548)
(17.142.824)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
37.240.792
36.659.529
63.526.514
63.378.219 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (α)
9.451.258
15.182.690
8.811.041
13.935.374
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
143.297.601
105.732.583
108.532.299
76.480.021 Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες Σ(α)
Αποθέματα
14.953.643
15.916.403
10.939.770
11.496.014 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
3.724.161
7.327.283
3.843.625
6.646.161
Απαιτήσεις από πελάτες
51.284.065
57.070.480
61.578.723
69.753.174 και επενδυτικών αποτελεσμάτων
886.710
3.086.657
1.381.818
4.208.520
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
46.578.085
52.441.445
38.776.137
48.054.308 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------224.403
1.790.432
975.942
3.208.481
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
514.177.679
524.428.915
458.032.155
473.256.407 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
================
================ ================
================
-Ιδιοκτήτες μητρικής
343.837
1.720.298
975.942
3.208.481
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(119.434)
70.134
Μετοχικό Κεφάλαιο
85.214.002
85.035.344
85.214.002
85.035.344 -Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδιών κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

78.570.657
77.455.568
82.164.577
80.738.338
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------163.784.659
162.490.912
167.378.579
165.773.682
5.523.433
5.776.598
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------169.308.092
168.267.510
167.378.579
165.773.682
189.079.830
189.721.472
165.909.189
166.568.663
28.492.603
27.748.062
20.672.819
20.632.862
54.090.288
59.849.833
48.616.691
54.743.306
70.103.902
75.540.855
54.612.067
64.535.564
3.102.964
3.301.183
842.810
1.002.330
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------344.869.587
356.161.405
290.653.576
307.482.725
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------514.177.679
524.428.915
458.032.155
473.256.407
================
================ ================
================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2009
31/03/2008
31/03/2009
31/03/2008
Σύνολο ιδιών κεφαλαίων έναρξης περίοδου
(1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα)
168.267.510
176.123.737
165.773.682
168.187.226
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
420.185
851.163
974.470
3.208.481
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
630.428
630.428
Λοιπές Μεταβολές (Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες: Σημείωση 3ii )
(10.030)
(29.596)
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31/03/2009 και 31/03/2008 αντίστοιχα)
169.308.092
176.945.304
167.378.579
171.395.707
================
================ ================
================
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) (i) Οι εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής, και
τη μέθοδο ενοποίησης παρατίθενται στη Σημείωση 6.6: Δομή του Ομίλου "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε", και για τις ανέλεγκτες χρήσεις στη Σημείωση 6.24:
¨Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις-Απαιτήσεις-Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις¨, των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
(ii) Κατά την τρέχουσα περίοδο 1/1-31/3/2009 ενσωματώθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
η εταιρεία ΙLKNAΚ DENIZCILIK Α.S που εδρεύει στην Τουρκία. Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε εντός του πρώτου τριμήνου του 2009.
2) (i) Στα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 01/01/08-31/03/08 που περιλαμβάνονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε." ενσωματώθηκαν και τα αντίστοιχα των απορροφούμενων εταιρειών "ΚΕGO-Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη –Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία"
(συμπεριλαμβανομένου του αποσχιζόμενου κλάδου των αγροκτηνοπτηνοτροφικών), “ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.”, “A-SEA ΑΕΒΕ” και “RED ANCHOR Α.Ε.” που
περιλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-31/03/08. Κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ ότι : (α) οι πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά € 4.857.998 (β) τα αποτελέσματα μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά € 389.602 (γ) τα Ιδία Κεφάλαια των ιδιοκτητών της εταιρείας αυξήθηκαν
κατά € 10.377.626. Σημειώνουμε επίσης ότι: (α) τα Δικαιώματα Μειοψηφίας της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-31/03/08 της
απορροφούμενης θυγατρικής εταιρείας "ΚΕGO-Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη –Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" ποσού € 406.336 συμπεριλήφθηκαν στα καθαρά
κέρδη της τριμηνιαίας περιόδου που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της εταιρείας. Εν συνεχεία, το εν λόγω ποσό μεταφέρθηκε στο ειδικό αποθεματικό που
σχηματίστηκε στη χρήση 2007 και περιελάμβανε τα μέχρι τότε συνολικά δικαιώματα μειοψηφίας (β) οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα προ φόρων του
αποσχιζόμενου κλάδου που ενσωματώθηκαν είναι € 3.867.193 και € 258.462 αντίστοιχα.
(ii) Η εταιρεία κατέχει 22.390 τεμάχια ιδίων μετοχών, αξίας κτήσεως € 47.270,70.
(iii) Για τις εταιρείες που ενοποιούνται στην παρούσα περίοδο 1/1-31/3/2009 δεν υπήρξε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης.
3) (i) Τα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» που απεικονίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύονται παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2009
31/3/2008
31/3/2009
31/3/2008
Συναλλαγματικές διαφορές από ενσωμάτωση θυγατρικών εξωτερικού
(296.153)
(506.119)
Μεταβολή Φορολογικού συντελεστή από 25% έως και 20%
(1.472)
(1.472)
Αναλογία άλλων αναγνωρισμένων εισοδημάτων συγγενών επιχειρήσεων
493.407
(433.150)
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους
195.782
(939.269)
(1.472)
(ii) Οι «Λοιπές Μεταβολές» που απεικονίζονται στην ¨Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων¨ του Ομίλου για τη περίοδο 01/01-31/03/09 αφορούν κατά ποσό
€ (10.030) επιπλέον ποσοστό απόκτησης σε θυγατρική.
4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση ή λειτουργία των ενοποιούμενων εταιρειών.
5) Οι προβλέψεις του ομίλου και της μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2009
31/03/2009
Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
79.273
59.273
Λοιπές Προβλέψεις
6) (1) Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρείας “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” υφίστανται τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη:(α) έχουν
εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως ποσού € 10.000.000 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για εξασφάλιση χορήγησης χρεολυτικού δανείου ποσού € 25.000.000 από
την Τράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2009 ανερχόταν στο ποσό των €
25.000.000. (β) έχουν εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως ποσού € 15.000.000 υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας, για εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου ποσού €
90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 89.054.898. (γ) έχει εγγραφεί υποθήκη α’ τάξεως υπέρ της Τράπεζας ΑLPHA
BANK A.E. ποσού € 4.225.000, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξάλειψης, καθώς το ισόποσο Ομολογιακό δάνειο σε εξασφάλιση του οποίου έγινε η εγγραφή,
εξοφλήθηκε την 19/12/2008. (δ) Έχει εγγραφεί υποθήκη β’ τάξεως ποσού € 6.240.000 υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας για εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου
της ποσού € 90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 89.054.898, η οποία θα μετατραπεί σε υποθήκη α’ τάξεως
δεδομένου ότι το ανωτέρω Ομολογιακό δάνειο της παραγράφου (γ) εξοφλήθηκε την 19.12.2008 και η Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. θα προχωρήσει σε άρση της
υπό στοιχεία (γ) υποθήκης.(ε) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 7.000.000 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για εξασφάλιση χορήγησης χρεολυτικού δανείου
ποσού € 24.910.000 από την Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2009 ανερχόταν
στο ποσό των € 24.910.000. (στ) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 264.123,25 υπέρ της Τράπεζας EUROBANK.(2) Επί των γηπέδων - οικοπέδων
της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας ‘‘KEGO AGRI A.E.’’, έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα για ποσό € 1.100.000, για εξασφάλιση
μακροπρόθεσμου δανείου της μητρικής εταιρείας ‘’ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’, το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2009 ανερχόταν στο ποσό των €
300.885,07 και εξοφλήθηκε την 22/1/2009, οπότε η τράπεζα θα προχωρήσει στην εξάλειψη της εν λόγω υποθήκης.(3) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της
ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας “ SEA FARM IONIAN A.E” υφίστανται τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη:(α) έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού €
200.000, σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Αττικής , το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 144.637,34.(β) έχουν εγγραφεί
υποθήκες ποσού € 250.000 υπέρ της “ AGROINVEST A.E.B.E”.(γ) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου της
Τράπεζας Κύπρου το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 691.795,62.(δ) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού €
296.404,98 σε εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας το ύψος του οποίου την 31/03/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 1.636.720,70.(ε) Έχουν εγγραφεί
υποθήκες ποσού € 3.283.364,38 σε εξασφάλιση δανείων της Αγροτικής Τράπεζας το ύψος των οποίων την 31/03/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 394.793,77.
Αναφέρουμε εδώ ότι το εν λόγω υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 15 χρόνια (από το 2005) σε 25 ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις των € 16.449,74 η
κάθε μια, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 44 στο οποίο υπήχθη η εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανώτερου ποσού.(4) Επίσης έχουν
εκχωρηθεί τα ακόλουθα ενέχυρα για ορισμένα από τα ανωτέρω δάνεια:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 347823

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 499020

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

195.782
420.185
663.355
(243.170)

(939.269)
851.163
975.797
(124.634)

(1.472)
974.470
974.470
-

3.208.481
3.208.481
-

0,0054
================

0,0334
================

0,0154
================

0,0506
================

5.106.243

9.061.019

4.692.730

7.889.040

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Έμμεση Μέθοδος
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2009
31/03/2008
31/03/2009
31/03/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
886.710
3.086.657
1.381.818
4.208.520
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
2.276.179
2.045.041
1.712.967
1.494.009
Προβλέψεις
(90.727)
(90.727)
Επιχορηγήσεις
(894.097)
(311.305)
(863.862)
(251.129)
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
99.013
77.704
77.363
70.637
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου
41.379
82.059
34.440
73.826
Πιστωτικοί τόκοι
(103.805)
(562.388)
(98.454)
(541.227)
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
(208.489)
979.699
90.729
437
Κέρδη από την πώληση παγίων - Συμμετοχών
(37.776)
412.821
(4.546)
137.064
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
2.954.360
3.466.378
2.525.821
2.960.180
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(2.007.267)
(8.677.327)
(3.056.425)
(8.371.780)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
4.744.085
13.747.479
10.383.530
16.228.721
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(5.247.939)
(29.983.108)
(9.919.097)
(30.152.925)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(2.954.360)
(3.466.378)
(2.525.821)
(2.960.180)
Καταβεβλημένοι φόροι
130.955
(1.056.707)
(129.558)
(1.044.489)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(411.779)
(20.159.375)
(481.822)
(18.148.336)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
(170.749)
(206.938)
(148.032)
(1.576.938)
Εσπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
445.895
445.895
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
(1.019.841)
(2.203.298)
(738.117)
(1.634.270)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
52.242
75.224
6.045
7.724
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
499.936
566.294
499.936
566.294
Τόκοι εισπραχθέντες
103.805
562.388
98.454
541.227
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(534.607)
(760.435)
(281.714)
(1.650.068)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / Mετατροπή ομολογιών
645.890
645.890
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(5.566)
(5.566)
Εξοφλήσεις δανείων
(6.599.406)
(8.861.216)
(6.945.608)
(9.207.962)
Μερίσματα πληρωθέντα
(48)
(48)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -------(5.959.082)
(8.861.264)
(6.305.284)
(9.208.010)
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
(6.905.468)
(29.781.074)
(7.068.820)
(29.006.414)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
29.639.970
51.904.527
28.700.314
50.599.832
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
22.734.502
22.123.453
21.631.494
21.593.418
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1α) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς συμβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσμού ποσού ασφαλίσματος
ίσου προς € 6.450.000 καθώς και επιταγές πελατείας ποσού € 5.100.000.
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1β) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ των ομολογιούχων δανειστών, συμβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσμού και κάθε
σχετικού πλωτού εξοπλισμού κυριότητας της μητρικής εταιρείας “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” ποσού ασφαλίσματος ίσου προς € 68.500.000.
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1ε) έχουν εκχωρηθεί υπέρ της Εθνικής Τράπεζας ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν προιόντα, πρώτες ύλες και απώλεια
εισοδήματος συνολικού ποσού € 3.000.000 καθώς και έχουν ενεχυριασθεί επιταγές πελατείας ποσού € 10.000.000.
7) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Μαρτίου 2009 σε 907 και του Ομίλου σε 1.843 άτομα (από Εταιρεία: 907,
από Θυγατρικές: 323 και από Συγγενείς εταιρείες: 613 άτομα) και κατά την 31η Μαρτίου 2008 για την Εταιρεία σε 1.036 (από απορροφούμενες εταιρείες: 127)
και του Ομίλου σε 1.918 άτομα (από Εταιρεία: 1.036 από Θυγατρικές: 351 και από Συγγενείς εταιρείες 531 άτομα).
8) Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας
που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας περιόδου όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα
38.601
2.178.861
β) Έξοδα
38.601
1.262.699
γ) Απαιτήσεις
147.255
31.625.922
δ) Υποχρεώσεις
147.255
2.054.252
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
628.947
410.160
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
152.176
105.220
9) Η ενοποιούμενη θυγατρική εταιρεία «SEAFARM IONIAN Α.Ε.» και η απορροφηθείσα από αυτή «OCTAPUS Α.Ε.» σύμφωνα με τις αριθμ. 4970/16.6.2005 και
8275/18.10.2005 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών έχουν υπαχθεί στο άρθρο 44 Ν. 1892/1990 και ρυθμίστηκαν οι υποχρεώσεις τους προς Τράπεζες,
Προμηθευτές και Πιστωτές, οι οποίες και εμφανίζονται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις.
10) Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2009 κοινοποιούνται στις σημειώσεις, τα οποία όμως δεν διαφοροποιούν τα κονδύλια των δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων.

Κορωπί, 27 Μαΐου 2009
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ
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