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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 2008 έως 31 Μαρτίου 2008
Σύμφωνα με την απόφαση 6/448/11.10.2007 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 «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». και του Ομίλου της. Συνιιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην 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 διαδικτύου εταιρείας:
www.nireus.gr
Αρμόδια Νομαρχία:
Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:
26 Μαΐου 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEIΑ
31/03/2008
31/12/2007
31/03/2008
31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοιποιήσεις
66.304.545
66.813.786
42.575.243
42.452.540
Επενδύσεις σε Ακίνητα
5.373.142
5.373.142
2.141.600
2.141.600
Υπεραξία Επιχείρησης
26.679.808
26.542.763
9.719.551
9.719.551
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
14.523.772
14.578.101
429.481
483.716
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
401.920
401.920
34.879.001
33.302.064
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
35.524.080
37.601.397
35.581.656
35.581.656
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
80.028
75.559
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
1.929.831
1.929.831
48.955
48.955
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
248.401
244.381
119.404
119.053
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
95.389.584
67.458.708
76.668.848
55.158.250
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------246.455.111
221.019.588
202.163.739
179.007.385
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
100.798.694
123.581.503
79.116.206
94.354.315
Αποθέματα
17.369.588
13.840.329
10.805.688
8.249.905
Πελάτες &ι Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
78.318.571
93.706.828
59.003.807
66.664.550
Λοιπές απαιτήσεις
24.805.903
23.650.100
25.208.883
23.776.301
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
2.090.036
1.609.079
1.686.643
1.089.242
Παράγωγα χρηματοοικονιμικά μέσα
184.110
265.859
40.089
15.530
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
857
1.166
857
1.166
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
22.123.453
51.904.527
10.538.507
37.522.104
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------245.691.212
308.559.391
186.400.680
231.673.113
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο Ενεργητικού
492.146.323
529.578.979
388.564.419
410.680.498
================
================ ================
================
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο
78.326.015
78.326.015
78.326.015
78.326.015
Υπέρ το Άρτιο
47.797.637
47.797.637
47.797.637
47.797.637
Αποθεματικά Εύλογης Αξίας
9.672.049
9.672.049
8.500.933
8.500.933
Συναλλαγματικές Διαφορές
(250.183)
61.751
Λοιπά Αποθεματικά
6.078.087
6.078.088
5.973.248
5.973.248
Αποτελέσματα εις νέο
12.528.651
11.240.920
20.420.246
17.601.368
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)
154.152.256
153.176.460
161.018.079
158.199.201
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
22.793.047
22.947.277
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)
176.945.303
176.123.737
161.018.079
158.199.201
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
165.837.252
129.357.321
111.142.371
74.325.478
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
9.297.420
8.190.054
7.053.477
6.342.620
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
2.732.742
2.655.038
2.060.420
1.990.487
Επιχορηγήσεις
6.921.119
6.666.581
5.141.300
4.812.059
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
4.662.026
4.676.605
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
189.450.559
151.545.599
125.397.568
87.470.644
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων (γ)+(δ)

53.751.392
50.723.220
3.697.425
17.578.424
---------------------------125.750.461
---------------------------315.201.020
---------------------------492.146.323
================

85.691.278
85.875.256
13.886.535
16.456.574
---------------------------201.909.643
---------------------------353.455.242
---------------------------529.578.979
================

53.041.965
38.875.956
391.855
9.838.996
---------------------------102.148.772
---------------------------227.546.340
---------------------------388.564.419
================

73.668.098
67.629.959
10.597.456
13.115.140
---------------------------165.010.653
---------------------------252.481.297
---------------------------410.680.498
================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
Έμμεση Μέθοδος
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEIΑ
31/03/2008
31/03/2007
31/03/2008
31/03/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
3.086.657
5.068.901
3.603.473
3.211.160
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
2.045.041
1.813.200
1.211.568
1.263.270
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
(311.305)
(303.327)
(237.054)
(244.096)
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
77.704
80.726
69.933
65.660
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου
82.059
(4)
(24.250)
24
Μερίσματα
Πιστωτικοί τόκοι
(562.388)
(27.946)
(413.642)
(26.824)
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
979.699
16.499
(13)
46.500
Κέρδη από την πώληση παγίων - Συμμετοχών
412.821
(3.000)
216.492
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
3.466.378
1.882.330
2.538.537
1.241.333
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(8.677.327)
(7.888.868)
(8.828.272)
(2.172.446)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
13.747.479
4.719.760
5.630.410
(561.184)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(29.983.108)
(2.982.942)
(22.974.916)
(3.966.343)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(3.466.378)
(1.882.330)
(2.538.537)
(1.241.333)
Καταβεβλημένοι φόροι
(1.056.707)
(1.874.091)
(1.001.053)
(1.866.410)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (20.159.375)
(1.381.092)
(22.747.324)
(4.250.689)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
(206.938)
(9.289.856)
(1.576.937)
(6.834.437)
Εσπράξεις από πώληση θυγατρικών,
συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
445.895
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(2.203.298)
(1.706.632)
(1.499.569)
(1.130.376)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
75.224
6.079
3.056
3.079
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
566.294
352.489
566.294
350.307
Τόκοι εισπραχθέντες
562.388
27.946
413.642
26.824
Μερίσματα εισπραχθέντα
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(760.435)
(10.609.974)
(2.093.514)
(7.584.603)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
80
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
10.100.272
9.287.532
Εξοφλήσεις δανείων
(8.861.216)
(2.142.711)
Μερίσματα πληρωθέντα
(48)
(65)
(48)
(65)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (8.861.264)
10.100.287
(2.142.759)
9.287.467
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
(29.781.074)
(1.890.779)
(26.983.597)
(2.547.825)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
51.904.527
12.501.764
37.522.104
10.681.222
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
22.123.453
10.610.985
10.538.507
8.133.397
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/03/2007
31/03/2008
31/03/2007
Κύκλος εργασιών
Πωλήσεις (μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
8.668.645
13.428.011
13.536.490
14.175.838
Πωλήσεις (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) (a)
30.762.608
28.247.926
20.915.094
23.422.812
Σύνολο πωλήσεων
39.431.253
41.675.937
34.451.584
37.598.650
Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) (a)
2.763.546
3.381.736
1.185.554
2.250.374
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία (a)
5.055.130
3.901.486
5.893.187
1.795.671
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (a)
(23.398.595)
(21.836.407)
(16.063.492)
(17.013.042)
Μικτό αποτέλεσμα απο τις δραστηριότητες S(a)
15.182.689
13.694.741
11.930.343
10.455.815
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους εταιρείας
Μετόχους Μειοψηφίας
Σύνολο
Βασικά Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

7.327.283
3.086.657
1.790.432

6.849.046
5.068.902
3.620.146

5.728.368
3.603.473
2.818.877

4.425.671
3.211.161
2.121.534

1.720.298
70.134
---------------------------1.790.432
================

2.249.199
1.370.947
---------------------------3.620.146
================

2.818.877
---------------------------2.818.877
================

2.121.534
---------------------------2.121.534
================

0,033

0,055

0,055

0,052

9.061.019

8.358.919

6.702.882

5.444.845

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2008
31/03/2007
31/03/2008
31/03/2007
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 176.123.737
122.191.153
158.199.201
122.582.353
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους
1.790.432
3.620.145
2.818.878
2.121.535
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------177.914.169
125.811.298
161.018.079
124.703.888
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Λοιπές μεταβολές (απόκτηση θυγατρικών εταιρειών, Δικαιώματα
Προαίρεσης, απόσχιση κλάδου κ.λ.π)
(29.596)
15.318.095
Διανεμηθέντα μερίσματα & αμοιβές Δ.Σ.
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
(939.270)
33.412
(2.247)
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(31/03/2008 και 31/03/2007 αντίστοιχα)
176.945.303
141.162.805
161.018.079
124.701.641
================
================ ================
================
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Οι εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής, τη
μέθοδο ενοποίησης και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι εξής:
ΧΩΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Α. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ Α.Ε.»
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
Mητρική
Μητρική
2005 - 2007
AQUACOM LTD
VIRGIN ISLANDS
100,00% άμεση
Ολική
--ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
100,00% άμεση
Ολική
2001-2007
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
50,00% άμεση
Ολική
2005 - 2007
A-SEA Α.Ε.Β.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ
100,00% άμεση
Oλική
2003-2007
RED ANCHOR A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
100,00% άμεση
Oλική
2006-2007
2,003% άμεση +
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S.
TΟΥΡΚΙΑ
Oλική
2007
64,640% έμμεση = 66,643%
NIREUS INTERNATIONAL LTD
ΚΥΠΡΟΣ
100,00% άμεση
Oλική
2006-2007
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK
ΑΓΓΛΙΑ
100,00% έμμεση
Oλική
2006-2007
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI
99,93% έμμεση+
URETIMI SANAYI VE TICARET A.S.
TΟΥΡΚΙΑ
0,02% άμεση = 99,95%
Oλική
2006-2007
CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT
TΟΥΡΚΙΑ
99,943% έμμεση
Oλική
2000-2007
VE SANAYI A.S.
PREENGORDE DE DORADAS PARA
ΙΣΠΑΝΙΑ
100,00% έμμεση
Oλική
1999-2007
MARICULTURA S.L.
KEGO A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
28,092% άμεση
Oλική
2007
KEGO AGRI A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
28,092% άμεση
Oλική
1999-2007
BLUEFIN TUNA A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
25,00% άμεση
Καθαρή θέση
2004- 2007
MARINE FARMS ASA
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
30,1954% άμεση
Καθαρή θέση
--Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ «SEAFARM IONIAN Α.Ε.»
SEAFARM IONIAN A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
21,597% άμεση
Oλική
2005-2007

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
21,597% έμμεση
Ολική
1999-2007
AQUA TERRAIR A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
10,583% έμμεση
Καθαρή Θέση
1999-2007
i) Η διαδικασία της συγχώνευσης της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. με απορρόφηση της ΚΕGO A.E. με ισολογισμό μετασχηματισμού 31/12/2007 και ταυτόχρονη απόσχιση του κλάδου
των αγροκτηνοπτηνοτροφικών προϊόντων και εισφορά αυτού στην θυγατρική ΚΕGO AGRI A.E., συνεχίζεται κανονικά, ενώ ήδη ανατέθηκαν και εκπονούνται οι
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εκθέσεις του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α. και των Νόμων Κ.Ν.2190/1920 και 2166/1993 αντίστοιχα, από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως Ανεξάρτητο Χρηματοοικονομικό Οίκο, και την Βaker Tilly Hellas A.E. από πλευράς Ορκωτών Ελεγκτών.
ii) Μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2008, η εταιρεία ¨NIREUS INTERNATIONAL LTD¨ προέβη σε αύξηση κεφαλαίου κατά € 1.370.000 (Μετοχικό Κεφάλαιο € 85.853 και Υπέρ
το Άρτιο € 1.284.147) η οποία καλύφθηκε πλήρως από την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε..
iii) Μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2008, η εταιρεία ¨ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S.¨ προέβη σε αύξηση του μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 2.073.320,47 YTL
(1.085.000 €). Στην αύξηση αυτή δεν συμμετείχαν οι παλαιοί μέτοχοι αλλά η ¨MIRAMAR PROJECTS CO LTD – UK¨. Κατά συνέπεια το άμεσο ποσοστό της «ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» μειώθηκε από 3,096% σε 2,003% και το έμμεσο από 45,3456% σε 29,3409%. Εξ΄ αιτίας όμως του γεγονότος ότι στην αύξηση συμμετείχε
μόνο η ¨MIRAMAR PROJECTS CO LTD – UK¨ το έμμεσό ποσοστό του Ομίλου στην ¨ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S.¨ αυξήθηκε κατά 35,2988% και το τελικό
ποσοστό έχει διαμορφωθεί έως εξής: άμεσο 2,003% και έμμεσο 64,6398% (σύνολο 66,6428%).
iv) Η KEGO Α.Ε. την 12η Μαρτίου 2008 προχώρησε σε πώληση του ποσοστού συμμετοχής της (26,1%) που είχε στην κυπριακή εταιρεία Vita Trace Nutrition Ltd,
στους μετόχους της VTN, έναντι 445.950 ευρώ. Σημειώνεται ότι η πώληση κρίθηκε αναγκαία, διότι η συμμετοχή στην εν λόγω εταιρεία δεν εξυπηρετεί πλέον τους
στρατηγικούς στόχους της KEGO A.E., ενώ και το επίπεδο της μεταξύ τους συνεργασίας είχε καταστεί σχεδόν ανενεργό κατά την τελευταία περίοδο. Η KEGO βρίσκεται
σε φάση υλοποίησης επένδυσης ύψους 350.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και επέκταση της δυναμικότητας του τμήματος παραγωγής προμιγμάτων βιταμινών –
ιχνοστοιχείων και συμπληρωμάτων, προκειμένου να καλυφθούν α) εξ ολοκλήρου οι ανάγκες του Ομίλου ΝΗΡΕΑ β) η αυξανόμενη ζήτηση στον Ελλαδικό χώρο και
γ) οι προοπτικές εξαγωγών σε γειτονικές χώρες.
v) Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε την 29/01/2008 επιπλέον 98.662 ονομαστικές μετοχές της SEAFARM IONIAN A.E. έναντι συνολικού τιμήματος (κόστους) 206.937,51
ευρώ. Το ποσοστό συμμετοχής της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 21,597% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E. και
ισόποσο ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου της.
vi) Για λόγους συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων του Ομίλου, αναφέρουμε ότι στην παρούσα περίοδο 01/01/08-31/03/08 έχουν ενσωματωθεί οι εταιρείες
RED ANCHOR A.E. (ολική ενοποίηση) και MARINE FARMS ASA (καθαρή θέση) οι οποίες δεν είχαν ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο 01/01/07-31/03/07. Από
την παραπάνω ενσωμάτωση τα ¨Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους¨ και τα καθαρά κέρδη προς τους μετόχους της εταιρείας μειώθηκαν στην παρούσα περίοδο κατά €
980.417 αντίστοιχα.
Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 15.000.000,00 σε εξασφάλιση ομολογιακού δανείου
υπέρ της EUROBANK το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 44.537.409,00. Κατά την 31/03/08 η εν λόγω υποθήκη έχει πλεον διαγραφεί
καθόσον έχει γίνει αποπληρωμή του δανείου. 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 31/12/2007 ανερχόταν στο ποσό
των € 3.385.000,00, ενώ κατά την 31/03/08 στο ποσό των 3.105.000,00 ευρώ. Επί των ίδιων ακινήτων έχει εγγραφεί υποθήκη β τάξεως ποσού € 6.240.000 υπέρ
της Εμπορικής Τράπεζας προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου € 85.500.000 (εγκριθέν 90.000.000), το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2008 ανερχόταν στο ποσό
των € 84.429.418, η οποία θα τραπεί σε υποθήκη α τάξεως δεδομένου ότι το ομολογιακό δάνειο των € 4.225.000,00 θα εξοφληθεί και η ALPHA BANK θα προχωρήσει
σε άρση της προηγούμενης υποθήκης. Επί των γηπέδων-οικοπέδων της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας «SEAFARM IONIAN A.E.» έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα
εμπράγματα βάρη:(α) Προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 200.000,00 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2007
και 31/03/2008 ανερχόταν στο ποσό των Eυρώ 157.786,18. (β) Υποθήκη ποσού Ευρώ 100.000,00 υπέρ της «AGROINVEST A.E.B.E.». (γ) Προσημείωση υποθήκης
ποσού Ευρώ 381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Κύπρου το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2007 και 31/03/2008 ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ
720.620,44. (δ) Προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 296.404,98 σε εξασφάλιση δανείου της Ε.Τ.Ε. το ύψος του οποίου την 31/12/2007 και 31/03/2008 ανερχόταν
στο ποσό των Ευρώ 1.704.917,40. (ε) Υποθήκη ποσού Ευρώ 450.000,00 υπέρ της εταιρείας «Πρωτεΐνες Ζωοτροφών-Ιχθυοτροφών Ε.Π.Ε.». (στ) Προσημείωση
υποθήκης υπέρ της «AGROINVEST A.E.B.E.» ποσού Ευρώ 150.000,00 και (ζ) Προσημείωση υποθήκης υπέρ της εταιρείας «Θ. & Χ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» ποσού Ευρώ
400.000,00. Επί των γηπέδων-οικοπέδων της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας «KEGO A.E.» κατά την 31/03/2008 είχαν εγγραφεί τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη:
(α) Προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 293.470,00 για εξασφάλιση δανείου της Ε.Τ.Ε. το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2007 ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ
3.718.666, ενώ κατά την 31/3/08 η εν λόγω προσημείωση έχει αρθεί δυνάμει της υπ’ αριθμόν 58/2008 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος . (β)
Προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 1.100.000,00 για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου της Ε.Τ.Ε. το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2007 ανερχόταν στο
ποσό των Ευρώ 449.249,57 και κατά την 31/03/08 ανερχόταν στο ποσό των 396.000,00 ευρώ. (γ) Προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 264.135,25 για εξασφάλιση
δανείου της EUROBANK το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2007 ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ 293.426,15 ενώ κατά την 31/03/08 το δάνειο αυτό είχε αποπληρωθεί
και έχει εκκινηθεί η διαδικασία ώστε η EUROBANK να προχωρήσει σε άρση της προσημείωσης υποθήκης. Επίσης επί ακινήτων της KEGO A.E. ενεγράφει υποθήκη ποσού
€ 7.000.000,00 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου προς το σκοπό εξασφάλισης δανεισμού της ΚΕGO απο την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στα πλαίσια των
ευνοïκών ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους. Επίσης, οι μετοχές ενοποιούμενης με ολική ενοποίηση θυγατρικής εταιρείας εισηγμένης στο Χ.Α., συνολικής τρέχουσας
αξίας την 31/03/2008 ποσού ευρώ 9.524.385 έχουν ενεχυριαστεί στην Εμπορική τράπεζα για την εξασφάλιση του Ομολογιακού δανείου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. το υπόλοιπο
του οποίου την 31/03/08 ήταν ευρώ 84.429.418. Επίσης μετοχές ενοποιούμενης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης συγγενούς εταιρείας εισηγμένης σε Χρηματιστήριο
του εξωτερικού, συνολικής τρέχουσας αξίας την 31/03/2008 ποσού ευρώ 26.971.218 έχουν ενεχυριαστεί στην PROTON BANK για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου
δανείου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. εταιρείας, το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2008 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 13.025.073.
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των ενοποιούμενων
εταιρειών.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Μαρτίου 2008 σε 909 και του Ομίλου σε 1.918 άτομα και κατά την 31η Μαρτίου
2007 σε 892 και του Ομίλου σε 1.334 άτομα.
Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου 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) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
33.691
3.772.642
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
107.941
12.732.558
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
22.655.277
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
8.026.276
ε) Αμοιβές μελών Δ.Σ.
429.950
268.519
στ) Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών
371.429
226.181
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
157.512
127.835
Τα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 01/01/07-31/03/07 που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις διαφέρουν από αυτά που είχαν δημοσιευθεί στις
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/07-31/03/07. Συγκεκριμένα έγινε αναμόρφωση των κατωτέρω κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, της
Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, του Ισολογισμού και της κατάστασης Ταμιακών ροών της περιόδου 01/01/07-31/03/07, για να καταστούν ομοειδή και
συγκρίσιμα, με τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας περιόδου 01/01/08-31/03/08: Α) Κέρδη και ζημίες από την ενσωμάτωση με τη μέθοδο της καθαρής Θέσης
της περιόδου 01/01/07-31/03/07, (Όμιλος: Ευρώ 98.214 , Εταιρεία: Ευρώ 0) τα οποία περιλαμβάνονταν στα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) απεικονίζονται
ξεχωριστά χωρίς να επηρεάζουν τα ¨Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων¨, τα Κέρδη/(Ζημίες)
προ φόρων και τα Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους της περιόδου 01/01/07-31/03/07. Β) Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών μετατροπής της χρήσεως
2006 και της περιόδου 01/01/07-31/03/07 ύψους Ευρώ - 148.873 και € -123.408 αντίστοιχα, τα οποία περιλαμβάνονταν στα Λοιπά Αποθεματικά της ενοποιούμενης
κατάστασης και του ενοποιημένου Ισολογισμού 2006 και της περιόδου 01/01/07-31/03/07, απεικονίζονται διακεκριμένα. Γ) Στη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων του Ομίλου της περιόδου 01/01/07-31/03/07, κονδύλι ύψους Ευρώ 2.988.099 που αφορούσε πωλήσεις βιολογικών αποθεμάτων μεταφέρθηκε
από τις «Πωλήσεις (μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)» στο κονδύλι «Πωλήσεις (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)» προκειμένου να καταστεί ομοειδές και
συγκρίσιμο με το αντίστοιχό της τρέχουσας περιόδου. Δ) Την 31/12/2007, σύμφωνα με την πρόνοια του ΔΠΧΠ 3, έγινε οριστικοποίηση της εύλογης αξίας κτήσεως
των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων των νέων εταιρειών που αποκτήθηκαν στην περίοδο 01/01/07-31/03/07 (KEGO A.E., PREDOMAR S.L., και
CARBON A.S.). Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/07-31/03/07 αναμορφώθηκαν για να γίνουν ομοειδής
και συγκρίσιμες με της τρέχουσας περιόδου 01/01/08-31/03/08. i) Ισολογισμός Περιόδου 01/01/07-31/03/07 Ενεργητικό επίδραση € 1.398.002, Σύνολο
Υποχρεώσεων επίδραση € 69.933 και Ίδια Κεφάλαια επίδραση € 1.328.069. ii) Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου 01/01/07-31/03/07 Αποσβέσεις επίδραση
€ 817, Λοιπά έσοδα/(έξοδα) επίδραση € 489 (επιχορηγήσεις παγίων), Φόροι επίδραση € -104 (αναβαλλόμενη φορολογία), Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων επίδραση
€ -328, Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους επίδραση € -224, ¨Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων¨ επίδραση € 489, ¨Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων ¨ επίδραση € -328, Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας
και στα δικαιώματα μειοψηφίας επίδραση € -2.511 και € 2.286 αντίστοιχα. Σχετικά με τα ¨Βασικά Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή¨ η επίδραση είναι
μηδαμινή. iii) Κατάσταση Ταμιακών Ροών Περιόδου 01/01/07-31/03/07 Κέρδη προ φόρων επίδραση € -328, Αποσβέσεις επίδραση € 817, Επιχορηγήσεις επίδραση
€ 489, (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) επίδραση € 33.876 και Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
επίδραση € -33.876. Οι δύο τελευταίες μεταβολές οφείλονται στο γεγονός του ότι μειώθηκε το τίμημα της αγοράς της PREDOMAR S.L..
Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 34/24.01.2008 από την χρήση 2008, στα ¨Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων¨ λήφθηκαν υπόψιν αφαιρετικά των αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων οι αντίστοιχές αποσβέσεις των επιχορηγήσεων τους. Εξ αιτίας
αυτού τα αντίστοιχα συγκρίσιμα στοιχεία των ¨Κερδών/(Ζημιών) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων¨ της
περιόδου 01/01/07-31/03/07 αναμορφώθηκαν κατά το ποσό των € 8.358.919 Όμιλος και € 5.444.845 Εταιρεία, για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με
τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας περιόδου 01/01/08-31/03/08. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τα καθαρά κέρδη της περιόδου 01/01/07-31/03/07 δεν
επηρεάστηκαν από τις ανωτέρω μεταβολές. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση η ¨επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη
αξία¨ προκύπτει εάν από τα κέρδη ή ζημίες από μεταβολές στην εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων αφαιρέσουμε τις πωλήσεις των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων.
Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2008 κοινοποιούνται στις σημειώσεις, τα οποία όμως δεν διαφοροποιούν τα κονδύλια των δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων.

Κορωπί, 26 Μαΐου 2008
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