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ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007
(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν, ενοποιημένες και μη, οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)
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. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν
λόγω στοιχεία και στο Μήτρωο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 16399/06/Β/88/18.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:
Δήμος Κρωπίας Αττικής, Δημοκρίτου,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541)
1o χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης, 19400 Κορωπί Ελεγκτική εταιρεία:
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Μπελλές Αριστείδης
ΑΡ.Μ.Α.Ε
16399/06/Β/88/18
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Χαβιάρας Νικόλαος
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
www.nireus.gr
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης
Αντιπρόεδρος, Εκτελεστκό μέλος
Αλεξάκης Παναγιώτης
Αρμόδια Νομαρχία:
Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Χαχλάκης Αντώνιος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Λουμπούνης Δημήτριος
των ετήσιων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων: 24 Μαρτίου 2008
Τριανταφύλλου Χρήστος
Θέματα έμφασης: Σύμφωνα με την Εκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: "Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα κατωτέρω Εκτελεστικό μέλος
Λαμπρινούδης Παντελής
θέματα: 1. Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2005 - 2007 για τη μητρική εταιρεία καθώς και για χρήσεις μια έως εννέα για τις θυγατρικές της, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, Μη Εκτελεστικό μέλος
Λαμπαδάριος Επαμεινώνδας
με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν Μη Εκτελεστικό μέλος
να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 2. Επειδή για τρεις ενοποιούμενες με ολική ενοποίηση Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Καραχάλιου Ιωάννα
θυγατρικές εταιρείες εσωτερικού, συνολικού ποσοστού (προ των διεταιρικών απαλείψεων) 12,62% του ενοποιημένου συνόλου ενεργητικού, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους είναι αρνητικό (για Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Λαμπρινόπουλος Κωνσταντίνος
δύο του Ομίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και μια του Ομίλου «SEAFARM IONIAN A.E.»), συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Θέος Κωνσταντίνος
2190/1920 επιβάλλεται οι εν λόγω εταιρείες να λάβουν τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
OMIΛOΣ
31/12/2007
31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοιποιήσεις
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Υπεραξία Επιχείρησης
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

ΕΤΑΙΡEIΑ
31/12/2007
31/12/2006

66.813.786
5.373.142
26.542.763
14.578.101
401.920
37.601.397
75.559
1.929.831
244.381
67.458.708
---------------------------221.019.588
----------------------------

53.656.698
5.379.441
15.137.782
9.121.012
401.920
1.333.861
425.281
2.054.485
216.812
63.220.524
---------------------------150.947.816
----------------------------

42.452.540
2.141.600
9.719.551
483.716
33.302.064
35.581.656
48.955
119.053
55.158.250
---------------------------179.007.385
----------------------------

43.169.594
2.152.900
9.719.551
615.724
9.656.234
462.959
123.229
124.224
52.347.777
---------------------------118.372.192
----------------------------

Σύνολο Ενεργητικού

123.581.503
13.840.329
93.706.828
23.650.100
1.609.079
265.859
1.166
51.904.527
---------------------------308.559.391
---------------------------529.578.979
================

89.848.047
11.410.594
55.306.707
19.407.879
910.295
1.304
11.410.746
---------------------------188.295.572
---------------------------339.243.388
================

94.354.315
8.249.905
66.664.550
23.776.301
1.089.242
15.530
1.166
37.522.104
---------------------------231.673.113
---------------------------410.680.498
================

75.967.865
9.886.969
57.976.850
19.209.293
515.895
1.304
10.681.222
---------------------------174.239.398
---------------------------292.611.590
================

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το Άρτιο
Αποθεματικά Εύλογης Αξίας
Συναλλαγματικές Διαφορές
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

78.326.015
47.797.637
9.672.049
61.751
6.078.088
11.240.920
---------------------------153.176.460
22.947.277
---------------------------176.123.737
----------------------------

51.165.774
37.664.159
10.491.934
(148.873)
13.004.382
4.392.176
---------------------------116.569.552
5.621.601
---------------------------122.191.153
----------------------------

78.326.015
47.797.637
8.500.933
5.973.248
17.601.368
---------------------------158.199.201
---------------------------158.199.201
----------------------------

51.165.774
37.664.159
9.436.057
13.123.657
11.192.706
---------------------------122.582.353
---------------------------122.582.353
----------------------------

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

129.357.321
8.190.054
2.655.038
6.666.581
4.676.605
---------------------------151.545.599
----------------------------

83.219.532
4.981.033
2.155.854
6.057.942
5.297.740
---------------------------101.712.100
----------------------------

74.325.478
6.342.620
1.990.487
4.812.059
---------------------------87.470.644
----------------------------

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

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Παράγωγα χρηματοοικονιμικά μέσα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

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
Έμμεση Μέθοδος

85.691.278
65.587.982
73.668.098
63.768.320
85.875.256
28.426.099
67.629.959
28.424.023
13.886.535
6.537.680
10.597.456
5.368.777
16.456.574
14.788.374
13.115.140
9.081.231
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------201.909.643
115.340.135
165.010.653
106.642.351
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------353.455.242
217.052.235
252.481.297
170.029.237
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------529.578.979
339.243.388
410.680.498
292.611.590
================
================ ================
================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
20.351.818
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
7.798.207
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
(1.534.449)
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
391.089
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου
109.262
Μερίσματα
(33)
Πιστωτικοί τόκοι
(829.973)
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
(121.151)
Κέρδη από την πώληση παγίων - Συμμετοχών
(2.841.976)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
11.183.036
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(31.748.918)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(9.337.576)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
8.122.921
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(11.183.036)
Καταβεβλημένοι φόροι
(4.071.516)
---------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(13.712.295)
---------------------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
(57.939.388)
Εσπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
8.076.123
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(15.577.195)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
1.920.467
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
1.607.630
Τόκοι εισπραχθέντες
821.166
Μερίσματα εισπραχθέντα
8.840
---------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(61.082.357)
---------------------------Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

34.644.523
(625.733)
84.468.249
(4.310.398)
---------------------------114.176.641
----------------------------

14.539.051

13.710.804

12.432.733

7.108.782
60.886
(1.932.520)
452.672
(709)
(33)
(121.016)
186.219
266.650
6.246.693

5.180.747
(1.335.380)
287.629
58.882
(50.033)
(764.420)
435.999
(3.011.027)
7.882.656

4.713.072
(1.368.154)
355.682
(709)
(51.230)
(117.026)
789.194
(78.196)
4.437.833

(23.646.241)
1.802.949
11.112.400

(21.500.251)
(17.209.308)
14.017.865

(20.073.171)
8.920.556
7.121.777

(6.246.693)
(4.776.475)
---------------------------5.052.615
----------------------------

(7.882.656)
(2.133.903)
---------------------------(12.312.396)
----------------------------

(4.437.833)
(2.818.045)
---------------------------9.826.483
----------------------------

(864.779)

(58.912.425)

(6.394.887)

5.067.048
(9.078.454)
1.005.635
1.515.139
121.016
33
---------------------------(2.234.362)
----------------------------

7.600.000
(10.755.457)
1.529.696
1.607.630
764.420
50.033
---------------------------(58.116.103)
----------------------------

2.208.381
(6.325.215)
378.036
1.167.617
117.026
51.230
---------------------------(8.797.812)
----------------------------

1.130.300
7.924.954
(3.158.353)
---------------------------5.896.901
----------------------------

34.644.208
(625.733)
66.517.507
(3.266.600)
---------------------------97.269.382
----------------------------

1.130.084
9.671.135
(3.158.353)
---------------------------7.642.866
----------------------------

39.381.989
8.715.154
26.840.883
8.671.537
12.522.539
2.695.593
10.681.222
2.009.683
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------51.904.528
11.410.747
37.522.105
10.681.220
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006

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
Κατανέμονται σε :
Μετόχους εταιρείας
Μετόχους Μειοψηφίας
Σύνολο
Βασικά Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή
Μειωμένα Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή

134.243.555
80.017.535
24.643.918

99.015.323
62.467.096
13.396.497

101.969.141
82.172.463
12.528.784

82.656.140
71.901.640
11.361.018

159.584.319

123.856.043

120.437.157

100.286.975

37.835.547

27.261.678

25.959.891

21.385.382

30.037.340
20.351.818

20.152.896
14.539.051

20.779.144
13.710.803

16.672.310
12.432.733

(5.422.033)
14.929.785

(5.614.696)
8.924.355

(3.891.614)
9.819.189

(2.662.528)
9.770.205

10.355.646
4.574.139
---------------------------14.929.785
================
0,225
---------------------------0,222
----------------------------

9.045.157
(120.802)
---------------------------8.924.355
================
0,224
---------------------------0,000
----------------------------

9.819.189
---------------------------9.819.189
================
0,213
---------------------------0,211
----------------------------

9.770.205
---------------------------9.770.205
================
0,242
---------------------------0,000
----------------------------

Κορωπί, 24 Μαρτίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2006
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 χρήσεως μετά από φόρους
14.929.784
8.924.355
9.819.190 ----------9.770.205
------------------------------------------------------- --------------------------------------------137.120.937
119.158.796
132.401.543
124.480.659
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
33.155.783
1.217.277
33.155.783
1.217.277
Λοιπές μεταβολές (απόκτηση θυγατρικών εταιρειών,
Δικαιώματα Προαίρεσης, απόσχιση κλάδου κ.λ.π)
10.035.197
5.707.916
(3.233.471)
502.055
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
(58.569)
(310.043) ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
(31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα)
176.123.737
122.191.153
158.199.201
122.582.353
================
================ ================
================
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 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ 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
3,096% άμεση +
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S.
TΟΥΡΚΙΑ
45,147% έμμεση =
Oλική
2007
48,243%
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%
URETIMI SANAYI VE TICARET A.S.
TΟΥΡΚΙΑ
έμμεση+0,02%
Oλική
2006-2007
άμεση=99,95%
CARBON DIS TICARET YATIRIM
INSAAT VE SANAYI A.S.
TΟΥΡΚΙΑ
99,943% έμμεση
Oλική
2000-2007
PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L. ΙΣΠΑΝΙΑ
100,00% έμμεση
Oλική
1999-2007
KEGO A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
28,092% άμεση
Oλική
2007
KEGO AGRI A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
28,092% άμεση
Oλική
1999-2007
VITA TRACE NUTRITION LTD
ΚΥΠΡΟΣ
7,332% έμμεση
Καθαρή θέση
2003-2007
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
21,292% άμεση
Oλική
2005-2007
SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
21,292% έμμεση
Ολική
1999-2007
AQUA TERRAIR A.E.
ΕΛΛΑΔΑ
10,433% έμμεση
Καθαρή Θέση
1999-2007
2. α) Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. μέσω της συμμετοχής της κατά 28,092% στην εταιρεία KEGO A.E., που απέκτησε στην παρούσα χρήση 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 οι οποίες ενοποιούνται στην παρούσα χρήση για πρώτη φορά: KEGO A.E.,
KEGO AGRI A.E., VITA TRACE NUTRITION LTD. β) Στην παρούσα χρήση η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προχώρησε μέσω της θυγατρικής της εταιρείας NIREUS
INTERANATIONAL LTD στην εξαγορά του 100% της Ισπανικής εταιρείας PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L. (PREDOMAR). Επίσης στην παρούσα
χρήση 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 A.S.). Οι εταιρείες αυτές ενοποιούνται
στην παρούσα χρήση για πρώτη φορά. γ) Για λόγους συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων του Ομίλου της παρούσας χρήσης 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 RED
ANCHOR A.E. στην παρούσα χρήση 2007 είναι : o κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά Ευρώ 33,491 εκ., τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 7,701 εκ., οι πελάτες
αυξήθηκαν κατά Ευρώ 40,291 εκ., οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,743εκ., οι προμηθευτές αυξήθηκαν κατά Ευρώ 5,791 εκ., οι λοιπές
υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,783 εκ. και οι δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 85,414 εκ. δ) Στην παρούσα χρήση 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 χρήση,για πρώτη φορά, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης .Επίσης απέκτησε το 100% των μετοχών της μη εισγμένης στο Χ.Α. Ανώνυμης Εταιρείας "RED
ANCHOR A.E." η οποία ενοποιείται στην παρούσα χρήση για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. ε) Στην παρούσα χρήση η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε. απέκτησε το 100% των μετοχών της μη εισηγμένης στο Χ.Α. "MARAΝΤ FINANCE A.E." στην οποία εισφέρθηκε ο αποσχισθείς κλάδος ζαχαρωδών της μητρικής
εταιρείας, η οποία εν συνεχεία πουλήθηκε σε τρίτους. στ) Στην παρούσα χρήση 2007 καταχωρήθηκαν στην Εταιρεία και στον Όμιλο αντίστοιχα Διαφορές Φορολογικού
Ελέγχου ύψους Ευρώ 0,546 εκ 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 0,121 εκ). ζ) Στην ενοποιημένη Κατάσταση Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2007( 1/131/12/2007) περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα κονδύλια των κατωτέρω άμεσων και έμμεσων συμμετοχών σε εταιρείες που αποκτήθηκαν στη χρήση 2007 από την
ημερομηνία αγοράς τους μέχρι 31/12/2007: α) της «KEGO A.E.» και των θυγατρικών της από 28/2-31/12/2007, β) της «PREENGORDE DE DORADAS PARA
MARICULTURA S.L. (PREDOMAR S.L.)» από 24/1-31/12/2007, γ) της «CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. (CARBON A.S.) » από 11/3-31/12/2007
και δ) της "RED ANCHOR A.E." από 26/11-31/12/2007.
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 ΠΡΟ ΟΝΤΩΝ 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 χρήσεως ενώ περιλαμβάνονταν σε αυτή της αντίστοιχης χρήσεως 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. β) Την 28/12/2007 με την αριθμ. πρωτοκ. 10894/28-12-2007 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η απορρόφηση
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993 της ανώνυμης εταιρείας "ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ Α.Ε." από τη μητρική εταιρεία «SEA FARM IONIAN
AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ» με Ισολογισμό Μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρείας 31/8/2007. Ως εκ τούτου η ανωτέρω εταιρεία που απορροφήθηκε δεν
περιλαμβάνεται στην ενοποίηση της παρούσας χρήσεως ενώ περιλαμβανόταν σε αυτή της αντίστοιχης χρήσεως 2006. Από την ανωτέρω απορρόφηση προέκυψαν τα
εξής: (α) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ 4.420,35 και εκδόθηκαν 13.395 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,33 εκάστη,
(β) Αυξήθηκε η Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των Ευρώ 34.827,00. (γ) Αυξήθηκαν τα Αποθεματικά εύλογης αξίας κατά το ποσό των
Ευρώ 186.221,79,(δ) Αυξήθηκαν τα Λοιπά αποθεματικά κατά το ποσό των Ευρώ 160.424,58. και (ε) Μειώθηκαν τα Αποτελέσματα σε νέο (ζημίες) κατά το ποσό των
Ευρώ 244.153,45.Η συνολική επίδραση της απορρόφησης στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου της «SEA FARM IONIAN AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ» ήταν μηδενική.
4. (1) 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 31/12/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 44.537.409,00. 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 31/12/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 3.385.000,00.(2) 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 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
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
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.(3) Επί των γηπέδων-οικοπέδων της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας «KEGO A.E.» έχουν 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 3.718.666,09.(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 (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.Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλα εμπράγματα βάρη επί των παγίων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και του Ομίλου
της.Αναφέρουμε τέλος στο σημείο αυτό, ότι μετοχές ενοποιούμενης με ολική ενοποίηση θυγατρικής εταιρείας εισηγμένης στο Χ.Α., συνολικής τρέχουσας αξίας την
31/12/2007 ποσού ευρώ 12.391.419,00 έχουν ενεχυριαστεί στις τράπεζες Κύπρου και PROTON για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου της μητρικής εταιρείας,
το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2007 ανερχόταν συνολικά και για τις δύο τράπεζες στο ποσό των ευρώ 13.460.636,48.Επίσης μετοχές ενοποιούμενης με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης συγγενούς εταιρείας εισηγμένης σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού, συνολικής τρέχουσας αξίας την 31/12/2007 ποσού ευρώ 31.652.239,13 έχουν
ενεχυριαστεί στις τράπεζες Εμπορική και PROTON BANK για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου της μητρικής εταιρείας, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2007
ανερχόταν συνολικά και για τις δύο τράπεζες στο ποσό των ευρώ 25.911.796,77.
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 31η Δεκεμβρίου 2007 σε 983 και του Ομίλου σε 1.976 άτομα και κατά την
31η Δεκεμβρίου 2006 σε 878 και του Ομίλου σε 1.210 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 χρήσεως όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
114.516
30.067.144
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
209.028
29.899.712
γ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
26.022.774
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
6.263.157
ε) Αμοιβές μελών Δ.Σ.
2.803.461
1.804.070
στ) Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών
2.039.218
1.371.288
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
251.476
219.528
8. 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.
9. Η έδρα της εταιρείας μετά από την απόφαση της Τακτικής Γενικής 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 διατηρούσε γραφεία και παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Κορωπί Αττικής, οδός Δημοκρίτου,
Θέση Πόρτσι.
10. Ειδικά για την υπεραξία που προέκυψε από την ενοποίηση για πρώτη φορά των εταιρειών KEGO A.E., PREDOMAR S.L., RED ANCHOR 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,
διορθώνοντας αντίστοιχα το ποσό της υπεραξίας και τα συγκριτικά στοιχεία.
11. Πληροφορούμε το επενδυτικό κοινό ότι τα συγκριτικά στοιχεία του 2006 που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις διαφέρουν από αυτά που είχαν δημοσιευθεί
στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2006. Συγκεκριμένα έγινε αναμόρφωση των κατωτέρω κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων της
προηγούμενης χρήσεως 2006, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και του Ισολογισμού χρήσεως 2006, για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα, με τα
αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας χρήσεως 2007: Α) έξοδα από παροχή Δικαιωμάτων Προαίρεσης βάση του ΔΠΧΠ 2 (Όμιλος: Ευρώ 764.625, Εταιρεία: Ευρώ
764.625) τα όποια μεταφέρθηκαν αντίστοιχα στο κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» μειώνοντας ισόποσα το EBIDTA και τα αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων.
Τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2006 δε μεταβλήθηκαν ως συνέπεια αυτής της αναμορφώσεως. Β) Κέρδη και ζημίες από την ενσωμάτωση με τη μέθοδο της καθαρής
Θέσης της χρήσεως 2006, (Όμιλος: Ευρώ 481.777, Εταιρεία: Ευρώ 0) τα οποία περιλαμβάνονταν στα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) απεικονίζονται ξεχωριστά
χωρίς να επηρεάζουν το EBIDTA, τα αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων και τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2006. Γ) Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών
μετατροπής της χρήσεως 2006, ύψους Ευρώ - 148.873, τα οποία περιλαμβάνονταν στα Λοιπά αποθεματικά της Ενοποιημένης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
και του Ενοποιημένου Ισολογισμού της χρήσεως 2006, απεικονίζονται διακεκριμένα. Δ) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους Ευρώ 425.281 οι οποίες
απεικονίζονταν συμψηφιστικά στο κονδύλι Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις του Ενοποιημένου Ισολογισμού της χρήσεως 2006, απεικονίζονται διακεκριμένα
ως στοιχείο του μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού υπό τον τίτλο «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις», αυξάνοντας ισόποσα το κονδύλι των μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων υπό τον τίτλο Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Ε) Στον Ισολογισμό της μητρικής εταιρείας της χρήσεως 2006, ποσό Ευρώ 56.000 το οποίο
αφορά το κόστος κτήσεως της εταιρείας ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. S, αναταξινομήθηκε από το κονδύλι Επενδύσεις σε Συγγενείς στο κονδύλι Επενδύσεις
σε θυγατρικές επιχειρήσεις. Στ) Στον Ισολογισμό της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως 2006, ποσό ύψους Ευρώ 597.509 μεταφέρθηκε από το κονδύλι
«Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις» για να καταστεί ομοειδή και συγκρίσιμο με την τρέχουσα χρήση 2007. Ζ) Στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων του Ομίλου της χρήσεως 2006, κονδύλη ύψους Ευρώ 17.536.744 που αφορούσε πωλήσεις βιολογικών αποθεμάτων μεταφέρθηκε
από τις “πωλήσεις μη βιολογικών αγαθών - εμπορευμάτων και λοιπού υλικού” στο κονδύλι “πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων” προκειμένου να καταστεί
ομοειδές και συγκρίσιμο με το αντίστοιχο της τρέχουσας χρήσης.
Οι ως άνω διορθώσεις σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα, αλλά έχουν σχέση μόνο με τον τρόπο παρουσίασης των Στοιχείων και
Πληροφοριών των αναφερομένων χρήσεων.
12. Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2007 κοινοποιούνται στις σημειώσεις, τα οποία όμως δεν διαφοροποιούν τα κονδύλια των δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων.
τύπος 2102724090

