ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007
Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη
διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:
1o χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
ΑΡ.Μ.Α.Ε
16399/06/Β/88/18
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Μπελλές Αριστείδης
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
www.nireus.gr
Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Χαβιάρας Νικόλαος
Αρμόδια Νομαρχία:
Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Αντιπρόεδρος, Εκτελεστκό μέλος
Αλεξάκης Παναγιώτης
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Χαχλάκης Αντώνιος
των εννεαμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:
23 Νοεμβρίου 2007
Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Λουμπούνης Δημήτριος
Εκτελεστικό μέλος
Τριανταφύλλου Χρήστος
Μη Εκτελεστικό μέλος
Λαμπρινούδης Παντελής
Μη Εκτελεστικό μέλος
Λαμπαδάριος Επαμεινώνδας
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Καραχάλιου Ιωάννα
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Λαμπρινόπουλος Κωνσταντίνος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Θέος Κωνσταντίνος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

ΙΣOΛOΓIΣMOΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
OMIΛOΣ
30/09/2007
31/12/2006

Ενσώματες Ακινητοιποιήσεις
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Υπεραξία Επιχείρησης
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το Άρτιο
Αποθεματικά Εύλογης Αξίας
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους
της Μητρικής Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

30/09/2007

ΕΤΑΙΡEIΑ

31/12/2006

66.239.856
6.562.778
27.071.380
9.055.869
401.920
37.991.541
1.929.831
240.093
71.713.800
--------------------------------221.207.068
---------------------

53.656.698
5.379.441
15.137.782
9.121.012
401.920
1.333.861
2.054.485
216.812
63.220.524
--------------------------------150.522.535
---------------------

43.979.874
3.331.236
9.719.551
517.143
24.259.007
35.637.656
48.955
114.213
62.936.748
--------------------------------180.544.383
---------------------

43.169.594
2.152.900
9.719.551
615.724
9.600.234
518.959
123.229
124.224
52.347.777
--------------------------------118.372.192
---------------------

111.300.669
15.498.201
96.308.110
21.253.979
1.356.157
7.636
38.071.894
--------------------------283.796.646
--------------------------505.003.714
==================

89.848.047
11.410.594
54.709.198
20.005.388
910.295
1.304
11.410.746
--------------------------188.295.572
--------------------------338.818.107
==================

83.520.985
9.694.548
69.253.716
24.280.298
960.976
1.238
36.292.871
--------------------------224.004.632
--------------------------404.549.015
==================

75.967.865
9.886.969
57.379.341
19.806.802
515.895
1.304
10.681.222
--------------------------174.239.398
--------------------------292.611.590
==================

76.748.660
48.548.184
10.492.052
9.593.319
11.811.450
---------------------------

51.165.774
37.664.159
10.491.934
12.855.509
4.392.176
---------------------------

76.748.660
48.548.184
9.436.057
9.544.495
17.339.360
---------------------------

51.165.774
37.664.159
9.436.057
13.123.657
11.192.706
---------------------------

157.193.665

116.569.552

161.616.756

122.582.353

--------21.058.356
------------------178.252.021
---------------------------

----------5.621.601
----------------122.191.153
---------------------------

---------------------------161.616.756
---------------------------

---------------------------122.582.353
---------------------------

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
113.429.904
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
7.182.904
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
2.666.402
Επιχορηγήσεις
6.396.131
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
5.402.927
--------------------------Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
------135.078.268
---------------------

83.219.532
4.555.751
2.155.854
6.057.942
5.297.740
--------------------------------101.286.819
---------------------

81.117.075
6.312.048
2.073.420
4.532.629
308.471
----------------------------------94.343.643
-------------------

51.829.195
4.333.010
1.876.440
5.039.770
308.471
----------------------------------63.386.886
-------------------

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

65.587.982
28.426.099
6.537.680
--------14.788.374
------------------------115.340.135
--------------------------216.626.954
--------------------338.818.107
==================

75.952.799
52.564.450
7.131.698
--------12.939.669
------------------------148.588.616
--------------------------242.932.259
--------------------404.549.015
==================

63.768.320
28.424.023
5.368.777
----------9.081.231
----------------------106.642.351
--------------------------170.029.237
--------------------292.611.590
==================

82.067.604
79.296.218
9.529.346
--------20.780.257
------------------------191.673.425
--------------------------326.751.693
--------------------505.003.714
==================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEIΑ
30/09/2007
30/09/2006
30/09/2007
30/09/2006
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
(1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)
122.191.153
110.234.440
122.582.353
114.710.453
Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου μετά από φόρους
14.639.368
6.908.261
9.985.920
8.434.789
--------------------------------------------------------------------------------------------------------136.830.521
117.142.701
132.568.273
123.145.242
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
33.191.668
33.191.668
Λοιπές μεταβολές (απόκτηση θυγατρικών εταιρειών,
Δικαιώματα Προαίρεσης κ.λ.π)
11.483.638
1.895.328
Διανεμηθέντα μερίσματα & αμοιβές Δ.Σ.
(4.129.610)
(3.892.836)
(3.814.610)
(3.617.639)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
--------------875.804
--------------------------------------------------(328.576)
------------------------------------------Καθαρή θέση λήξης περιόδου
(30/09/2007 και 30/09/2006 αντίστοιχα)
178.252.021
115.145.194
161.616.756
119.527.604
==================
==================
==================
==================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEIΑ
30/09/2007
30/09/2006
30/09/2007
30/09/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
19.037.925
12.094.817
13.190.994
11.360.443
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Έμμεση Μέθοδος

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου
Μερίσματα
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
Κέρδη από την πώληση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

5.848.290
91.283
(1.053.746)
249.710
124.657
(33)
(431.265)
(398.403)
(35.219)
8.346.506

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(24.916.150)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(6.590.719)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
11.463.317
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(8.346.506)
Καταβεβλημένοι φόροι
--------(4.147.861)
------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -----------(758.214)
---------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
(52.294.114)
Εσπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
470.000
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(9.283.260)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
77.617
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
352.503
Τόκοι εισπραχθέντες
431.265
Μερίσματα εισπραχθέντα
33
--------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -----(60.245.956)
---------------------Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
33.769.608
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(577.741)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
57.614.895
Μερίσματα πληρωθέντα
--------(4.310.314)
------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
86.496.448
--------------------------Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
25.492.278
--------------------------Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
12.579.616
--------------------------Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
--------38.071.894
-------------------

5.263.533
(918.472)
227.341
(519)
(33)
(95.668)
(312.982)
344.923
4.528.768

3.952.405
(859.644)
196.980
74.340
(50.033)
(414.769)
(8.514)
(10.872)
5.711.158

3.228.846
(670.517)
200.842
(519)
(51.230)
(92.256)
65.739
(35.545)
3.087.776

(13.954.161)
248.642
6.565.435

(17.949.670)
(16.782.941)
17.045.115

(11.112.666)
(5.031.107)
15.132.387

(4.528.768)

(5.711.158)

(3.087.776)

--------(4.123.359)
----------------------------5.339.497
-----------------

--------(2.666.803)
--------------------------(4.283.412)
-------------------

--------(3.687.306)
----------------------------9.307.111
-----------------

(864.779)

(49.777.470)

(5.894.779)

2.605.956
(5.093.594)
638.228
490.276
95.668
33
--------------------------(2.128.212)
---------------------------

(5.844.169)
21.117
352.503
414.769
50.033
--------------------------(54.783.217)
---------------------------

2.197.289
(3.434.918)
69.164
430.660
92.256
51.230
----------------------------------(6.489.098)
-------------------

4.184.454
--------(3.028.512)
------------------1.155.942
---------------------------

33.769.408
(577.741)
54.753.127
--------(3.266.516)
------------------84.678.278
---------------------------

3.503.979
--------(3.028.512)
------------------475.467
---------------------------

4.367.227
--------------------------2.695.593
------------------------------------7.062.820
-----------------

25.611.649
--------------------------10.681.222
----------------------------------36.292.871
-------------------

3.293.480
--------------------------1.938.495
------------------------------------5.231.975
-----------------

Κορωπί, 23 Νοεμβρίου 2007
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

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 260153

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 264939

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/9/2007 1/7-30/9/2007 1/1-30/9/2006 1/7-30/9/2006 1/1-30/9/2007 1/7-30/9/2007 1/1-30/9/2006 1/7-30/9/2006

Κύκλος εργασιών
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Λοιπές πωλήσεις
Μικτά Κέρδη Απο Λοιπά Εμπορεύσιμα Είδη
Κέρδη / (Ζημίες) από την επιμέτρηση στην Εύλογη
Αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον/Μείον: Φόροι
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους

105.004.067
60.437.649
18.500.765

43.766.731
17.135.339
8.169.080

63.559.301
57.654.389
10.485.401

20.795.485
22.192.439
3.851.119

79.386.932
62.648.058
9.191.814

28.112.513
25.616.752
3.882.826

63.584.434
53.938.770
8.386.190

20.333.506
22.424.043
3.343.657

124.610.159

58.451.282

77.168.202

32.620.189

95.146.399

38.114.092

71.395.969

28.854.937

32.311.402

11.440.767

21.515.921

7.117.406

22.389.755

8.775.377

17.533.061

6.474.926

26.463.112
19.037.925
(4.398.557)
14.639.368

9.331.543
6.970.716
(903.706)
6.067.010

16.252.388
12.094.816
(5.186.555)
6.908.261

5.363.396
3.689.827
(1.985.889)
1.703.938

18.437.350
13.190.994
(3.205.074)
9.985.920

7.376.317
5.205.527
(833.236)
4.372.291

14.304.215
11.360.444
(2.925.656)
8.434.788

5.360.975
4.324.212
(1.239.166)
3.085.046

7.456.945
2.541.445
9.985.920
-------(548.684)
---------------- -------(837.507)
---------------- -----------------------6.908.261 ===============
1.703.938 ===============
9.985.920
===============
--------------0,185
--------- --------------0,063
--------- --------------0,225
-------------------------------- ------------------------ --------------0,223
---------

-----------------------4.372.291
===============
--------------0,099
--------------------------------

Κατανέμονται σε :
Μετόχους εταιρείας
10.726.984
Μετόχους Μειοψηφίας
------3.912.384
----------------Σύνολο
14.639.368
===============
Βασικά Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή--------------0,242
--------Μειωμένα Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή

--------------0,240
---------

5.403.266

----------663.744
------------6.067.010
===============
--------------0,122
--------------------------------

4.372.291

8.434.788

-----------------------8.434.788
===============
--------------0,209
--------------------------------

3.085.046

-----------------------3.085.046
===============
-------------0,076
---------------------------------

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Οι εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις αντίστοιχες διεθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής, τη μέθοδο ενοποίησης και τις ανέλεγκες φορολογικά
χρήσεις είναι οι εξής:
ΧΩΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Α. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ Α.Ε.»
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
Mητρική
Μητρική
2005 και 2006
AQUACOM LTD
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ
100,00% άμεση
Ολική
--ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
100,00% άμεση
Ολική
2001-2006
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
50,00% άμεση
Ολική
2005 και 2006
A-SEA Α.Ε.Β.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
100,00% άμεση
Oλική
2003-2006
MARANT FINANCE Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
100,00% άμεση
Oλική
2005 και 2006
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S.
TΟΥΡΚΙΑ
3,096% άμεση + 45,0494% έμμεση = 48,1454%
Oλική
Διανυόμενη χρήση
NIREUS INTERNATIONAL LTD
ΚΥΠΡΟΣ
100,00% άμεση
Oλική
Νεοιδρυθείσα
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK
ΑΓΓΛΙΑ
100,00% έμμεση
Oλική
Νεοιδρυθείσα
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK
YEMI URETIMI SANAYI VE TICARET A.S.
TΟΥΡΚΙΑ
99,93% έμμεση+0,02% άμεση=99,95%
Oλική
Νεοιδρυθείσα
CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S.
TΟΥΡΚΙΑ
99,943% έμμεση
Oλική
Διανυόμενη χρήση
PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L.
ΙΣΠΑΝΙΑ
100,00% έμμεση
Oλική
1999-2006
KEGO A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
28,0922% άμεση
Oλική
2005 και 2006
ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
28,0922% έμμεση
Oλική
2003-2006
VITA TRACE NUTRITION LTD
ΚΥΠΡΟΣ
7,3321% έμμεση
Καθαρή θέση
2003-2006
BLUEFIN TUNA A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
25,00% άμεση
Καθαρή θέση
2004- 2006
MARINE FARMS ASA
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
30,1954% άμεση
Καθαρή θέση
--Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ «SEAFARM IONIAN Α.Ε.»
SEAFARM IONIAN A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
21,1429% άμεση
Oλική
2005 και 2006
ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙΔAΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
18,30% έμμεση
Ολική
2003-2006
SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
21,1429% έμμεση
Ολική
1999-2006
AQUA TERRAIR A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
10,36% έμμεση
Καθαρή Θέση
1999-2006
2. α) Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. μέσω της συμμετοχής της κατά 28,0922% στην εταιρεία KEGO A.E., που απέκτησε στην παρούσα εννεάμηνη περίοδο, και του ελέγχου που τεκμαίρεται ότι
ασκείται σε αυτή μέσω του δικαιώματος διορισμού ή παύσεως της πλειονότητας των μελών του Δ.Σ. καθώς και της δυνατότητας επηρεασμού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ελέγχει τις
δραστηριότητες των κάτωθι εταιρειών : KEGO A.E., ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε., VITA TRACE NUTRITION LTD.
β) Στην παρούσα περίοδο η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προχώρησε μέσω της θυγατρικής εταιρείας της NIREUS INTERANATIONAL LTD στην εξαγορά του 100% της Ισπανικής εταιρείας PREENGORDE
DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L. (PREDOMAR). Επίσης στην παρούσα περίοδο μέσω της εταιρείας MIRAMAR A.S. η οποία εντάσσεται στις διεθνείς συμμετοχές που αναπτύσσονται από τη
θυγατρική εταιρεία NIREUS INTERNATIONAL LTD, προχώρησε στην απόκτηση του 99,94% της Τουρκικής εταιρείας CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. (CARBON).
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με την απόφαση του της 28/9/2007 αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου Σακχαρωδών και την εισφορά αυτού στην εταιρεία
«ΜΑΡΑΝΤ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «MARANT FINANCE A.E.» η οποία εξαγοράστηκε κατά 100%. Όλες οι
προαναφερθείσες εταιρείες των περιπτώσεων α) έως γ) της ανωτέρου παραγράφου 2 ενοποιούνται στην παρούσα εννεάμηνη περίοδο για πρώτη φορά.
δ) Για λόγους συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων του Ομίλου της παρούσας εννεάμηνης περιόδου 2007 με την αντίστοιχη του 2006, ενημερώνουμε ότι η επίδραση της ενσωμάτωσης των
εταιρειών του Ομίλου ΚΕGO και των εταιρειών CARBON A.S., PREDOMAR S.L., MARINE FARMS ASA και MARANT FINANCE A.E. στην παρούσα περίοδο 2007 είναι : o κύκλος εργασιών αυξήθηκε
κατά Ευρώ 25,003 εκ., τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 5,375 εκ., οι πελάτες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 34,303 εκ., οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,799 εκ., οι
προμηθευτές αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,563 εκ., οι λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 3,203 εκ. και οι δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 69,925 εκ. Επίσης, για λόγους
συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας της παρούσας εννεάμηνης περιόδου 2007 με την αντίστοιχη του 2006, αναφέρουμε σχετικά ότι εάν η απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.», «EUROCATERERS Α.Β.Ε.Ε.», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε.» και «INTERPESCA Α.Ε.» είχε γίνει με ημερομηνία 31/12/2005 η επίδραση της απορρόφησης των
εταιρειών θα ήταν : o κύκλος εργασιών αυξημένος κατά Ευρώ 1,156 εκ. και τα κέρδη προ φόρων μειωμένα κατά Ευρώ 0,541 εκ.
ε) Στην παρούσα εννεάμηνη περίοδο η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. απέκτησε το 30,1954% των μετοχών της Νορβηγικής εταιρίας MARINE FARMS ASA, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αξιών του Οσλο και ενοποιείται στην παρούσα εννεάμηνη περίοδο, για πρώτη φορά, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
στ) Στην παρούσα εννεάμηνη περίοδο 2007 καταχωρήθηκαν στην Εταιρεία και στον Όμιλο Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου ύψους Ευρώ 0,424 εκ και Ευρώ 0,664 εκ αντίστοιχα που αφορούν τις
απορροφηθείσες εταιρείες «INTERPESCA Α.Ε.» (Ευρώ 0,031 εκ), «ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε.Δ.Ε.Π.Ι.» (Ευρώ 0,393 εκ) και την ενοποιούμενη εταιρεία «ΚEGO A.Ε.» (Ευρώ 0,240 εκ).
ζ) Στην ενοποιημένη Κατάσταση Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Περιόδου 1/1-30/9/2007 περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα κονδύλια των κατωτέρω άμεσων και έμμεσων συμμετοχών σε εταιρείες που
αποκτήθηκαν στην περίοδο 1/1-30/9/2007 από την ημερομηνία αγοράς τους μέχρι 30/9/2007: α) της «KEGO A.E.» και των θυγατρικών της από 28/2-30/9/2007 β) της «PREENGORDE DE DORADAS
PARA MARICULTURA S.L. (PREDOMAR)» από 24/1-30/9/2007 γ) της «MARANT FINANCE A.E.» από 27/9-30/9/2007 και δ) της «CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. (CARBON) »
από 11/3-30/9/2007.
3. α) Την 08/03/2007 με την αριθμ. πρωτοκ. 1210/07 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993, των ανωνύμων εταιρειών
«ΟCTAPUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «SEAFARM KALAMOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΗΚΤΟΝ –
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΗΡΗΙΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ» από τη μητρική εταιρεία «SEA FARM IONIAN AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ», με Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιρειών της 31/05/2006.
Ως εκ τούτου οι ανωτέρω εταιρείες που απορροφήθηκαν δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της παρούσας εννεάμηνης περιόδου ενώ περιλαμβάνονταν σε αυτή της αντίστοιχης εννεάμηνης περιόδου
2006. Από την ανωτέρω απορρόφηση προέκυψαν τα εξής: (α) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ 56.566,50 και εκδόθηκαν 75.422 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
Ευρώ 0,75 εκάστη, (β) Μειώθηκε η Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των Ευρώ 27.340,26, (γ) Αυξήθηκαν τα Αποθεματικά εύλογης αξίας κατά το ποσό των Ευρώ 556,52,
(δ) Αυξήθηκαν τα Λοιπά αποθεματικά κατά το ποσό των Ευρώ 691.860,00 και (ε) Μειώθηκαν τα Αποτελέσματα σε νέο κατά το ποσό των Ευρώ 721.642,76. Η συνολική επίδραση της απορρόφησης
στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου της «SEA FARM IONIAN AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ» ήταν μηδενική.
4. Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 15.000.000,00 σε εξασφάλιση ομολογιακού δανείου υπέρ της EUROBANK το υπόλοιπο
του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 47.500.000,00 και προσημείωση υποθήκης ποσού € 1.220.000,00 για ασφάλεια μακροπρόθεσμου δανείου της ΕΤΕ το υπόλοιπο του οποίου
την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 834.545,46 και προσημείωση υποθήκης ποσού € 1.244.740,00 υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας σε ασφάλεια πίστωσης υπόλοιπου τιμήματος το οποίο την
30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 455.206,29. Επίσης, επί ακινήτων της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία είναι μη εισηγμένη στο Χ.Α., έχει παρασχεθεί υποθήκη
ποσού € 4.225.000,00 σε ασφάλεια ομολογιακού δανείου υπέρ της ALPHA BANK το υπόλοιπο του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 3.665.000,00. Επί των οικοπέδων της
ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας «SEA FARM IONIAN A.E.» έχουν εγγραφεί υποθήκη ποσού € 200.000,00 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της Τράπεζας Αττικής το υπόλοιπο του οποίου την 30/09/2007
ανερχόταν στο ποσό των € 157.786,18 καθώς και υποθήκη ποσού € 100.000,00 και προσημείωση υποθήκης ποσού € 80.000,00 υπέρ τρίτου. Επίσης επί δύο αγροτεμαχίων έχουν εγγραφεί
προσημειώσεις υποθήκης ποσού € 296.404,99 σε εξασφάλιση δανείων της Ε.Τ.Ε. το ύψος των οποίων την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 1.704.917,40 και ποσού € 381.511,37 σε εξασφάλιση
δανείου υπέρ της Τράπεζας Κύπρου το ύψος του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 720.620,44. Επίσης επί των πάγιων στοιχείων της ενοποιούμενης θυγατρικής της «ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού € 352.164,35 υπέρ της Α.Τ.Ε. Για τις υποθήκες αυτές έχει ήδη ρυθμιστεί το οφειλόμενο ποσό στα 411.243,51 Ευρώ κατόπιν της
από 13/12/2006 συμφωνίας μεταξύ της εταιρίας και της Α.Τ.Ε., και κατόπιν της υπαγωγής της εταιρίας SEA FARM IONIAN A.E στο άρθρο 44 του νόμου 1892/1990, και τα όσα προβλέπονται για τις
θυγατρικές εταιρίες. Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί ότι και επί των παγίων της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» έχουν εγγραφεί 2 προσημειώσεις από τις εταιρίες «Πρωτεΐνες
Ζωοτροφών – Ιχθυοτροφών Ε.Π.Ε.» και «Θ. & Χ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» συνολικού ύψους 850.000 Ευρώ. Κατόπιν συμβιβασμού με τις 2 ως άνω οφειλέτιδες εταιρίες αναλήφθηκε από μέρους τους η υποχρέωση
εξάλειψης των δύο αυτών προσημειώσεων. Επίσης επί των παγίων της ίδιας εταιρείας έχει εγγραφεί μία προσημείωση υποθήκης υπέρ της εταιρείας "AGROINVEST Α.Ε." ποσού € 150.000 πλέον τόκων
και εξόδων, η οποία ρυθμίζεται και η απαίτηση θα έχει εξοφληθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008. Επί οικοπέδων της θυγατρικής εταιρείας «KEGO A.E.» έχει εγγραφεί 2 προσημειώσεις υποθήκης
συνολικού ποσού € 1.393.470,00 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της Ε.Τ.Ε. το ύψος του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 5.063.495,14. Επίσης επί αγροτεμαχίου υφίσταται προσημείωση
υποθήκης ποσού € 733.675,00 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της EUROBANK το ύψος του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 649.894,40. Επίσης επί γηπέδου της θυγατρικής εταιρείας
«ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε.» υφίσταται προσημείωση υποθήκης ποσού € 264.123,25 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της EUROBANK το ύψος του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 700.000,00.
Αναφέρουμε τέλος στο σημείο αυτό, ότι μετοχές ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας εισηγμένης στο ΧΑ, συνολικής τρέχουσας αξίας την 30/9/2007 ποσού ευρώ 16.424.704,40 έχουν ενεχυριαστεί
στiς τράπεζες Κύπρου και PROTON για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου της μητρικής εταιρείας, το υπόλοιπο του οποίου την 30/9/2007 ανερχόταν συνολικά και για τις δύο τράπεζες στο
ποσό των ευρώ 13.500.000,00. Επίσης μετοχές ενοποιούμενης συνδεδεμένης εταιρείας εισηγμένης σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού, συνολικής τρέχουσας αξίας την 30/09/2007 ποσού ευρώ
37.135.682,19 έχουν ενεχυριαστεί στiς τράπεζες Εμπορική και PROTON για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου της μητρικής εταιρείας, το υπόλοιπο του οποίου την 30/9/2007 ανερχόταν
συνολικά και για τις δύο τράπεζες στο ποσό των ευρώ 33.500.000,00. Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλες εμπράγματες ασφάλειες επί των παγίων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και του Ομίλου της.
5. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των ενοποιούμενων εταιρειών.
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2007 σε 970 και του Ομίλου σε 1.902 άτομα και κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2006 σε 763 και του Ομίλου
σε 1.198 άτομα.
7. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών 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 (30 Σεπτεμβρίου 2007) όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
30-09-2007
30-09-2006
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
144.834
22.318.755
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
24.347.412
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
24.265
21.680.246
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
5.995.503
ε) Αμοιβές μελών Δ.Σ.
1.866.737
1.125.015
στ) Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών
1.710.434
1.184.424
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
8. Η ενοποιούμενη θυγατρική εταιρείεα «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.
9. Η απορροφηθείσα στις 8/3/2007 από τη «SEAFARM IONIAN A.E.» θυγατρική εταιρεία «OCTAPUS A.E.» ελέγχεται φορολογικά για τις χρήσεις 2002-31/05/2006, μέχρι όμως ημερομηνίας συντάξεως
της παρούσας, ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί.
10. Η έδρα της εταιρείας μετά από την απόφαση της Τακτικής Γενική Συνέλευσης της 08/05/2007 και την εγκριτική απόφαση του Υπουργού Αναπτύξεως της 21/05/2007 μεταφέρθηκε από το Δήμο
Καμποχώρων, Νομού Χίου, όπου η εταιρεία διατηρεί γραφεία και παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Κορωπί Αττικής, οδός Δημοκρίτου, Θέση Πόρτσι.
11. Ειδικά για την υπεραξία που προέκυψε από την ενοποίηση για πρώτη φορά των εταιρειών KEGO A.E., PREDOMAR S.L.,MARANT FINANCE A.E. και CARBON A.S. χρησιμοποιήθηκε η σχετική πρόνοια
του ΔΠΧΠ 3 για την προσωρινή αποτίμηση εξαγοράς σύμφωνα με την οποία όταν δεν υπάρχει οριστική εκτίμηση είτε στις εύλογες αξίες είτε στο κόστος εξαγοράς η εξογαράζουσα επιχείρηση χρησιμοποιεί
προσωρινές αξίες και αναγνωρίζει στη συνέχεια προσαρμογές σε αυτές τις προσωρινές αξίες: α) Μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία εξαγοράς β) Με αναδρομική εφαρμογή από την ημερομηνία
εξαγοράς θεωρώντας ότι η σωστή εύλογη αξία ίσχυε εξ αρχής και διορθώνοντας αντίστοιχα το ποσό της υπεραξίας και τα συγκριτικά στοιχεία.
12. Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Σεπτεμβρίου 2007 κοινοποιούνται στις σημειώσεις, τα οποία όμως δεν διαφοροποιούν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

