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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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008
(δημοσιευμένα βάσει του κ ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε 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 την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή,
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία:
Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ:11541)
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
www.nireus.gr
Ελεγκτική Εταιρεία:
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΟΕ Μπελλές Αριστείδης
Χαβιάρας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
Αλεξάκης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα ΄Εμφασης
Χαχλάκης Αντώνιος
Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
30 Μαρτίου 2009
Λουμπούνης Δημήτριος
Εντεταλμένος Σύμβουλος
Τριανταφύλλου Χρήστος
Mέλος
Λαμπρινούδης Παντελής
Mέλος
Λαμπαδάριος Επαμεινώνδας
Mέλος
Καραχάλιου Ιωάννα
Mέλος
Λαμπρινόπουλος Κωνσταντίνος
Mέλος
Θέος Κωνσταντίνος
Mέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2008
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2007

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
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
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
Παράγωγα χρηματοοικονιμικά μέσα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Μείον Ιδιες Μετοχές
Υπέρ το Άρτιο
Αποθεματικά Αναπροσαρμογής
Συναλλαγματικές Διαφορές
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηματοοικονιμικά μέσα
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

71.393.415
4.281.300
29.584.979
15.932.437
362.506
34.132.602
26.182
1.897.549
240.690
135.416.344
---------------------------293.268.004
----------------------------

66.813.786
5.373.142
26.655.662
14.578.101
401.920
37.601.397
75.559
1.929.831
244.382
67.458.708
---------------------------221.132.488
----------------------------

59.326.412
4.236.300
19.049.833
4.639.223
27.625.707
35.568.697
16.674
167.141
116.842.903
---------------------------267.472.890
----------------------------

55.639.547
5.352.642
18.162.830
3.283.897
14.679.450
35.948.198
48.955
187.163
57.368.302
---------------------------190.670.984
----------------------------

105.732.583
15.916.403
57.070.480
20.542.828
2.258.574
-

123.581.503
13.840.329
93.706.828
23.650.100
1.609.079
265.859

76.480.021
11.496.014
69.753.174
17.549.226
1.804.695
-

99.707.196
11.818.785
107.272.591
17.992.923
1.136.366
237.076

73
29.639.970
---------------------------231.160.911
---------------------------524.428.915
================

1.166
51.904.527
---------------------------308.559.391
---------------------------529.691.879
================

73
28.700.314
---------------------------205.783.517
---------------------------473.256.407
================

1.166
50.599.832
---------------------------288.765.935
---------------------------479.436.919
================

85.035.344
(47.271)
36.488.862
9.583.777
(280.553)
8.358.029
23.352.724
---------------------------162.490.912
5.776.598
---------------------------168.267.510
----------------------------

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
----------------------------

85.035.344
(47.271)
36.488.862
9.533.760
7.891.169
26.871.818
---------------------------165.773.682
---------------------------165.773.682
----------------------------

78.326.015
47.797.637
9.524.455
21.945.217
10.593.902
---------------------------168.187.226
---------------------------168.187.226
----------------------------

189.721.472
13.869.786
2.840.019
6.560.240
4.308.017
170.000
---------------------------217.469.534
----------------------------

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

166.568.663
11.945.476
2.286.913
6.250.473
150.000
---------------------------187.201.525
----------------------------

104.171.521
7.309.236
2.283.580
6.212.407
---------------------------119.976.744
----------------------------

Πωλήσεις (Mη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις (Bιολογικά περιουσιακά στοιχεία) (α)
Σύνολο πωλήσεων
Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) (α)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία (α)
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (α)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες Σ(α)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε :
Μετόχους εταιρείας
Μετόχους Μειοψηφίας
Σύνολο
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Μειωμένα Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

57.774.874
111.977.688
169.752.562
36.485.992

80.017.535
134.243.555
214.261.090
24.643.918

83.526.599
91.900.205
175.426.804
30.487.657

108.502.617
109.750.669
218.253.286
21.402.712

48.823.004
(126.037.392)
71.249.292

25.340.764
(119.841.426)
64.386.811

34.763.315
(89.322.437)
67.828.740

15.236.222
(86.045.161)
60.344.442

22.946.285
9.782.341
1.130.239

30.037.340
20.351.818
14.929.785

20.228.744
10.494.448
3.204.350

27.942.948
19.344.626
13.382.284

316.161
814.078
---------------------------1.130.239
0,0058

10.355.646
4.574.139
---------------------------14.929.785
0,2246
0,2215

3.204.350
---------------------------3.204.350
0,0506

13.382.284
--------------------------13.382.284
0,2309
0,2281

29.913.509

36.301.098

25.131.983

32.312.283

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2007
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
(1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα)
176.123.737
122.191.153
168.187.226
122.582.353
Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
1.130.239
14.929.785
3.204.350
13.382.284
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
(4.599.446)
37.293.719
(4.599.446)
37.293.719
Διανεμηθέντα μερίσματα
(7.099.908)
(4.129.610)
(5.153.027)
(3.814.610)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
(Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες: Σημείωση 3 )
2.760.159
5.838.690
4.181.850
(1.256.520)
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
(47.271)
(47.271)
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης χρήσεως
(31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα)
168.267.510
176.123.737
165.773.682
168.187.226
================
================ ================
================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
Έμμεση Μέθοδος
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
9.782.341
20.351.818
10.494.448
19.344.626
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
8.392.651
7.798.207
6.121.226
5.746.795
Προβλέψεις
170.000
150.000
Επιχορηγήσεις
(1.425.427)
(1.534.449)
(1.217.987)
(1.377.460)
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
184.981
391.089
143.892
309.601
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου
803.553
109.262
729.573
58.882
Μερίσματα
(440)
(33)
(700.232)
(50.033)
Πιστωτικοί τόκοι
(1.447.588)
(829.973)
(1.401.688)
(773.868)
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
980.955
(121.152)
(1.220.470)
576.758
Κέρδη από την πώληση παγίων - Συμμετοχών
128.451
(2.841.976)
(24.311)
(2.829.176)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
13.087.964
11.183.036
11.296.301
9.336.006
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(52.184.791)
(31.748.918)
(37.906.469)
(22.255.139)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
39.097.817
(9.337.576)
28.414.205
(19.449.630)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(25.350.508)
8.235.820
(22.737.839)
6.998.048
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων παροχών προς το προσωπικό
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(13.087.964)
(11.183.036)
(11.296.301)
(9.336.006)
Καταβεβλημένοι φόροι
(5.315.869)
(4.071.516)
(4.758.306)
(3.541.409)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(26.183.874)
(13.599.397)
(23.913.958)
(17.242.005)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
(2.264.714)
(58.052.287)
(4.610.273)
(58.930.425)
Εσπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
784.677
8.076.123
784.677
7.600.000
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
(14.814.067)
(15.577.195)
(12.189.707)
(11.607.614)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
708.616
1.920.467
152.282
1.887.667
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
1.319.086
1.607.630
1.256.053
1.607.630
Τόκοι εισπραχθέντες
1.447.588
829.973
1.401.688
773.868
Μερίσματα εισπραχθέντα
440
33
700.232
50.033
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(12.818.374)
(61.195.256)
(12.505.048)
(58.618.841)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / Mετατροπή ομολογιών
376.643
34.644.523
376.643
34.644.208
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(266.018)
(625.733)
(241.085)
(625.733)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
23.753.376
84.468.249
20.810.240
84.810.587
Αγορές / Πωλήσεις ιδίων μετοχών
(47.271)
(47.271)
Μερίσματα πληρωθέντα
(7.079.039)
(4.310.398)
(6.379.039)
(4.209.201)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
16.737.691
114.176.641
14.519.488
114.619.861
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
(22.264.557)
39.381.988
(21.899.518)
38.759.015
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
51.904.527
12.522.539
50.599.832
11.840.817
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως
29.639.970
51.904.527
28.700.314
50.599.832
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

63.868.544
85.691.278
53.289.881
79.547.365
59.849.833
85.875.256
54.743.306
85.723.646
790.728
745.531
3.301.183
13.886.535
1.002.330
12.058.140
10.881.583
16.569.474
10.500.152
13.943.798
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------138.691.871
202.022.543
120.281.200
191.272.949
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------356.161.405
353.568.142
307.482.725
311.249.693
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------524.428.915
529.691.879
473.256.407
479.436.919
================
================ ================
================
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. 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 5: Δομή του Ομίλου "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε", και για τις ανέλεγκτες χρήσεις στη Σημείωση 8:
¨Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις-Απαιτήσεις-Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις-Δεσμεύσεις¨, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2. i) Στην παρούσα χρήση 2008, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 16/6/2008 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας,
έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά
το ποσό των € 18.629.513, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά € 0,3615256, ήτοι από € 1,52 σε € 1,8815256 καθώς και την ταυτόχρονη
ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των € 18.629.513 με συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,3615256,
ήτοι από € 1,8815256 σε € 1,52. (Αρ. Πρωτ. Κ2-8396 / 1-7-2008 Έγκριση Υπουργείου Ανάπτυξης).
ii) Στην παρούσα χρήση 2008, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 19/09/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρείας "ΚΕGO-Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη –Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης
Κ2-12329/31.10.2008) η οποία ενσωματώθηκε στον ατομικό της ισολογισμό με τη μέθοδο της εξαγοράς. Επίσης στην παρούσα χρήση, και σύμφωνα με την υπό
ημερομηνία 28/08/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών και εισφορά αυτού στην
100% θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία "KEGO AGRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡIΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E" η οποία
εδρεύει στην Ν. Αρτάκη-Ευβοίας (Έγκριση Νομαρχίας Εύβοιας Αρ. 3771/1.10.2008). Η απόσχιση του κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών περιλαμβάνει την εμπορία των
αγροκτηνοπτηνοτροφικών ειδών και τον κλάδο της χοιροτροφίας. Η δραστηριότητα της αγροκτηνοπτηνοτροφίας περιλαμβάνει την παραγωγή ισορροπιστών, προμιγμάτων,
υψιθερμιδικών φυτικών πρώτων υλών, την εμπορία/διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής παραγωγικών ζώων, τη διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας στην ελληνική
κτηνοτροφία και τη βιομηχανία ζωοτροφών καθώς επίσης και την παροχή, μέσω ειδικών επιστημόνων, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διατροφής, αναπαραγωγής,
κτηνιατρικής και γενικής διαχείρισης μονάδων πτηνοτροφίας, και χοιροτροφίας. Συνέπεια της ανωτέρω απορρόφησης και απόσχισης είναι ο ατομικός Ισολογισμός της
"ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." της χρήσεως 2008 να περιλαμβάνει τα κονδύλια του ισολογισμού της χρήσεως 2008 της ανωτέρω απορροφούμενης εταιρείας,
καθώς και τα αποτελέσματα χρήσεως 2008 της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." να περιλαμβάνουν και τα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως της ανωτέρω
απορροφούμενης εταιρείας της χρήσεως 2008 καθώς και τα αποτελέσματα της περιόδου από 01/01-30/09/08 του αποσχισθέντος κλάδου. Τα στοιχεία Ισολογισμού την
30/09/2008 που αποσχίσθηκαν ανέρχονται σε ποσό Ενεργητικού € 14.457 χιλ, ποσό Υποχρεώσεων € 5.819 χιλ, ποσό Ιδίων Κεφαλαίων € 8.637 χιλ και τα στοιχεία
της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου 1/1-30/09/2008 ανέρχονται σε Πωλήσεις ποσού € 12.219 χιλ, Κέρδη προ φόρων ποσού € 1.238 χιλ, και Κέρδη μετά φόρων
ποσού € 928 χιλ το οποίο αναλύεται : α) σε κέρδη μετά φόρων αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ποσού € 261 χιλ και β) σε κέρδη μετά φόρων
αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας ποσού € 667 χιλ το οποίο εμφανίζεται στα κέρδη μετά φόρων αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας. Επίσης
κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ ότι τα κέρδη μετά φόρων αποδιδόμενα στους μετόχους της μειοψηφίας της απορροφούμενης εταιρείας χωρίς τον αποσχιζόμενο
κλάδο από 01/01-30/09/08 ποσού € (92 χιλ) εμφανίζονται και αυτά στα κέρδη μετά φόρων αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας. Εν συνεχεία, τα εν
λόγω ποσά μεταφέρθηκαν στο ειδικό αποθεματικό που σχηματίστηκε στη χρήση 2007 και περιελάμβανε τα μέχρι τότε συνολικά δικαιώματα μειοψηφίας και το συνολικό
ποσό απαλείφθηκε με το ποσό της συμμετοχής που προήλθε από τη σχέση ανταλλαγής και η διαφορά ποσού € 887 χιλ μεταφέρθηκε ως υπεραξία στο λογαριασμό
¨Υπεραξία Επιχείρησης¨. Το εναπομείναν ποσό € 34 χιλ επηρέασε τη συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία "KEGO AGRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡIΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E". Ως συγκρίσιμα κονδύλια του ατομικού Ισολογισμού της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." χρήσεως 2007 και των
αποτελεσμάτων χρήσεως 2007 λήφθηκαν τα αντίστοιχα του ενοποιημένου Ισολογισμού του Ομίλου της χρήσεως 2007 που αφορούν την "ΚΕGO-Κτηνοπτηνοτροφικά
Είδη –Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία". Κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ ότι : Τα Δικαιώματα Μειοψηφίας της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως
2007 της απορροφούμενης θυγατρικής εταιρείας "ΚΕGO-Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη –Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" (από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς 28/02/07
έως 31/12/2007) ποσού € 3.832 χιλ συμπεριλήφθηκαν στα καθαρά κέρδη χρήσεως που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας, τα οποία εν συνεχεία
μεταφέρθηκαν στο ειδικό αποθεματικό των Ιδίων κεφαλαίων, μαζί με τα ήδη υπάρχοντα δικαιώματα μειοψηφίας τα οποία προέκυψαν κατά την αρχική αγορά.Το κεφάλαιο
της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» μετά τη συγχώνευση διαμορφώθηκε ως κάτωθι: α) αυξήθηκε κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕGO
A.E ύψους € 8.670.000 αφού πρώτα μειώθηκε με τη διαγραφή των ανωτέρω μετοχών που κατείχε η «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» κατά € 2.435.595, δηλαδή
αυξήθηκε κατά € 6.234.405 β) Αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» για λόγους στρογγυλοποίησης από το λογαριασμό
«Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό των € 362.941,66.
iii) Στην παρούσα χρήση 2008, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 13/11/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της iv) KEGO AGRI ΑΕ για τις χρήσεις 2003-2006 όπου και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι € 2.280 (το ποσό απεικονίζεται στις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων
χρήσεων).
«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» κατά το ποσό των € 111.982,46 και εκδόθηκαν 83.569 νέες μετοχές που προέκυψαν από τη μετατροπή ομολογιών σε
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,34 εκάστη. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ανέρχεται τη 31/12/2008 στο ποσό v) απορροφούμενων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου SEA FARM ΙΟΝΙΑΝ ΑΕ: α) ΝΗΚΤΟΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ για τις χρήσεις 2003-2006, β) ΑΛΦΑ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΑΒΕΕ για τις χρήσεις 2003-2006, γ) Η ΙΧΘΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ για τις χρήσεις 2003-2005. Το συνολικό ποσό
των € 85.035.344,08 διαιρούμενο σε 63.459.212 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,34 εκάστη.
του επιβάρυνε τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε € 58.608,02 (ποσό € 51.730,01 απεικονίζεται στις διαφορές φορολογικού ελέγχου
ιv) Στην παρούσα χρήση 2008, στην υπό ημερομηνία 28/11/2008 συνεδρίαση του Διοικητού Συμβουλίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." αποφασίστηκε
προηγούμενων χρήσεων και ποσό € 6.878,01 στα λοιπά έξοδα).
η απορρόφηση των, σε ποσοστό 100%, θυγατρικών εταιρειών ¨ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.¨, ¨A-SEA ΑΕΒΕ¨ και ¨RED ANCHOR Α.Ε.¨ σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.2166/93 vi) της απορροφηθείσας, από τη μητρική, εταιρεία FEEDUS ΑΕΒΕ για το έτος 2004 όπου και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ποσό € 197.561. Για την ανέλεγκτη χρήση
από τη μητρική εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." με ισολογισμούς μετασχηματισμού της 30/11/2008. Η εν λόγω απορρόφηση εγκρίθηκε σύμφωνα
της μητρικής εταιρείας 2008 σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού € 150.000 το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης (τα ανωτέρω ποσά € 197.561
με την Αριθμ. Πρωτοκόλλου Κ2-2218 3/3/2009 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ως συγκρίσιμα κονδύλια του ατομικού Ισολογισμού χρήσεως 2007 και
και €150.000 απεικονίζονται στις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων).
αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01 έως 31/12/2007 λήφθηκαν τα αντίστοιχα του ενοποιημένου Ισολογισμού του Ομίλου της χρήσεως 2007. Κρίνουμε σκόπιμο να 7. (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 €
αναφέρουμε εδώ ότι : (α) τα Δικαιώματα Μειοψηφίας της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 2007 των απορροφούμενων θυγατρικών εταιρειών
25.000.000 από την Τράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2008 ανερχόταν στο
¨ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.¨ και ¨A-SEA ΑΕΒΕ¨ (έως την ημερομηνία εξαγοράς του ποσοστού της μειοψηφίας) ποσού € (37.251) συμπεριλήφθηκαν στα καθαρά κέρδη
ποσό των € 25.000.000. (β) έχουν εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως ποσού € 15.000.000 υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας, για εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου
χρήσεως που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας, (β) τα αποτελέσματα χρήσεως της ¨RED ANCHOR Α.Ε.¨ ενσωματώθηκαν στη μητρική από την
ποσού € 90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2008 ανερχόταν στο ποσό των € 89.054.898. (γ) έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ της Τράπεζας ΑLPHA BANK
ημερομηνία εξαγοράς 26/11/2007 έως 31/12/2007 και (γ) από τις εν λόγω απορροφήσεις δεν προέκυψε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας.
A.E. ποσού € 4.225.000, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξάλειψης, καθώς το ισόποσο Ομολογιακό δάνειο σε εξασφάλιση του οποίου έγινε η εγγραφή,
v) Επίσης, στην παρούσα χρήση σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 18/02/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και την υπό
εξοφλήθηκε την 19/12/2008. (δ) Έχει εγγραφεί υποθήκη β’ τάξεως ποσού € 6.240.000 υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας για εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου της
ημερομηνία 18/03/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία απέκτησε 22.390 τεμάχια ίδιων μετοχών, αξίας κτήσεως € 47.270,70.
ποσού € 90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2008 ανερχόταν στο ποσό των € 89.054.898, η οποία θα μετατραπεί σε υποθήκη α’ τάξεως δεδομένου
vi) Στη χρήση 2008, η εταιρεία ¨NIREUS INTERNATIONAL LTD¨ προέβη σε αύξηση κεφαλαίου κατά € 2.345.000 (Μετοχικό Κεφάλαιο € 254.023 και Υπέρ το Άρτιο
ότι το ανωτέρω Ομολογιακό δάνειο της παραγράφου (γ) εξοφλήθηκε και η Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. θα προχωρήσει σε άρση της υπό στοιχεία (γ) υποθήκης.(ε)
€ 2.090.977) η οποία καλύφθηκε πλήρως από τη «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».
Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 7.000.000 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για εξασφάλιση χορήγησης χρεολυτικού δανείου ποσού € 24.910.000 από την
vii) Στη χρήση 2008, η εταιρεία ¨ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S.¨ προέβη σε αύξηση του μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 2.449.860,47 YTL (1.285.000
Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2008 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
€). Στην αύξηση αυτή δεν συμμετείχαν οι παλαιοί μέτοχοι αλλά η ¨MIRAMAR PROJECTS CO LTD – UK¨. Κατά συνέπεια το άμεσο ποσοστό της «ΝΗΡΕΥΣ
εταιρείας ‘‘KEGO AGRI A.E.’’, έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα για ποσό € 1.100.000, για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» μειώθηκε από 3,096% σε 1,8824% και το έμμεσο από 45,3456% σε 28,4510%. Εξ΄ αιτίας όμως του γεγονότος ότι στην αύξηση
της μητρικής εταιρείας “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2008 ανερχόταν στο ποσό των € 300.885,07 και εξοφλήθηκε την
συμμετείχε μόνο η ¨MIRAMAR PROJECTS CO LTD – UK¨ το έμμεσo ποσοστό του Ομίλου στην ¨ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S.¨ αυξήθηκε κατά 39,1968%
22/1/2009.(3) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας “ SEA FARM IONIAN A.E” υφίστανται τα ακόλουθα εμπράγματη βάρη:(α)
και το τελικό ποσοστό έχει διαμορφωθεί ως εξής: άμεσο 1,8824% και έμμεσο 67,6478% (σύνολο 69,5302%).
έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 200.000, σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Αττικής , το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2008 ανερχόταν στο
viii) 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
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 €
Ltd, στους μετόχους της VTN, έναντι € 445.950. Σημειώνεται ότι η πώληση κρίθηκε αναγκαία, γιατί η συμμετοχή στην εν λόγω εταιρεία δεν εξυπηρετούσε πλέον
381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Κύπρου το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2008 ανερχόταν στο ποσό των € 691.795,62.(δ) Έχει εγγραφεί
τους στρατηγικούς στόχους της KEGO A.E., ενώ και το επίπεδο της μεταξύ τους συνεργασίας είχε καταστεί σχεδόν ανενεργό κατά την τελευταία περίοδο.
προσημείωση υποθήκης ποσού € 296.404,98 σε εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας το ύψος του οποίου την 31/12/2008 ανερχόταν στο ποσό των €
ix) Η «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» απέκτησε στη χρήση 2008 επιπλέον 815.393 ονομαστικές μετοχές της SEAFARM IONIAN A.E. έναντι συνολικού
1.636.720,70.(ε) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 3.283.364,38 σε εξασφάλιση δανείων της Αγροτικής Τράπεζας το ύψος των οποίων την 31/12/2008 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
τιμήματος (κόστους) € 2.264.714. Το ποσοστό συμμετοχής της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ανέρχεται πλέον σε 23,8105% επί του συνόλου των
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 ανωτέρου
δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E. και ισόποσο ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου της.
ποσού. (4) Επίσης έχουν εκχωρηθεί τα ακόλουθα ενέχυρα για ορισμένα από τα ανωτέρω δάνεια:
x) Η «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» κατά την προηγούμενη χρήση 2007, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28/9/2007 προχώρησε
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1α) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς συμβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσμού ποσού ασφαλίσματος
στην απόσχιση του κλάδου των ζαχαρωδών και την εισφορά αυτού στην εταιρεία «ΜARANT FINANCE Α.Ε» η οποία εξαγοράστηκε κατά 100% και εν συνεχεία
ίσου προς € 6.450.000 καθώς και επιταγές πελατείας ποσού € 4.000.000.
πουλήθηκε με 31.12.2007. Κατά συνέπεια και για λόγους συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων του Ομίλου, αναφέρουμε ότι στη χρήση 2007 και για τον
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1β) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ των ομολογιούχων δανειστών, συμβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσμού και κάθε
αποσχιζόμενο κλάδο οι "Πωλήσεις" και τα "Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων" ανερχόταν στα ποσά των € 8.299.810 και € 365.071 αντίστοιχα ενώ για την εταιρεία
σχετικού πλωτού εξοπλισμού κυριότητας της μητρικής εταιρείας “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” ποσού ασφαλίσματος ίσου προς € 68.500.000.
«ΜARANT FINANCE Α.Ε» η επίδραση ήταν μηδαμινή.
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1ε) έχουν εκχωρηθεί υπέρ της Εθνικής Τράπεζας ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν προϊόντα, πρώτες ύλες και απώλεια
xi) Για τις εταιρείες που ενοποιούνται στην παρούσα χρήση 2008 δεν υπήρξε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης.
εισοδήματος συνολικού ποσού € 3.000.000 καθώς και έχουν ενεχυριασθεί επιταγές πελατείας ποσού € 10.000.000.
xii) Στη χρήση 2008 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των εταιρειών "PER MARE RESEARCH AE", “NIREUS FISHERIES & AQUACULTURE CONSULTANTS AE” και 8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 σε 962 (από απορροφούμενες εταιρείες: 92) και του Ομίλου
σε 1.918 άτομα (από Εταιρεία: 962, από Θυγατρικές: 345 και από Συγγενείς εταιρείες: 611 άτομα) και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 σε 1.109 (από απορροφούμενες
“ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε”, όπου η συνολική επίδραση της εκκαθάρισης σε όφελος των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2008 ανέρχεται στο ποσό των € 293.541,81.
εταιρείες: 24) και του Ομίλου σε 1976 άτομα (από Εταιρεία: 1.109 από Θυγατρικές: 343 και από Συγγενείς εταιρείες 524 άτομα).
Eπίσης η Εταιρεία “Θέτις Α.Ε” βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκκαθάρισης για τούτο και επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως 2008 με το ποσό των €
9. Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που
39.414,09.
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:
3. Το καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου για τη χρήση 2008 αφορά κατά ποσό € (602.306) συναλλαγματικές διαφορές,
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσό € 24.394 από πώληση πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ποσό € (2.148.100) που αφορά απευθείας κίνηση ιδίων κεφαλαίων εταιρειών με τη μέθοδο της
α) 'Εσοδα
133.159
22.886.689
καθαρής θέσης, ποσό € 11.808 από μεταβολή στον φορολογικό συντελεστή, ποσό € 2.627.430 αποθεματικό για κάλυψη ιδίας συμμετοχής, ποσό € 18.629.515
β) Έξοδα
133.159
22.135.487
από μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, ποσό € (19.722) αύξηση κεφαλαίου με αποθεματικά, ποσό € (15.578.061) επίδραση από την απορρόφηση
γ) Απαιτήσεις
67.953
31.857.200
θυγατρικής εταιρείας, ποσό € (184.799) επιπλέον ποσοστό απόκτησης σε θυγατρική .Το καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση για την
δ) Υποχρεώσεις
67.953
3.637.026
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
3.393.746
2.375.187
Εταιρεία αφορά κατά ποσό € (1.246.882) μερίσματα της χρήσης 2007 των δικαιωμάτων μειοψηφίας απορροφόμενης εταιρείας, ποσό € (228.005) ιδία κεφάλαια
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
που μεταφέρονται σε αποσχιζόμενο κλάδο, ποσό € 11.808 από μεταβολή φορολογικού συντελεστή, ποσό € 2.627.430 αποθεματικό για κάλυψη ιδίας
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
162.189
123.489
συμμετοχής, ποσό € 18.629.515 από μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, και ποσό € (15.612.016) επίδραση απορρόφησης θυγατρικής εταιρείας.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 10. 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
κατάσταση ή λειτουργία των ενοποιούμενων εταιρειών.
και Πιστωτές, οι οποίες και εμφανίζονται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις.
5. Οι προβλέψεις του ομίλου και της μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:
11. Μέσα στη χρήση 2008 οριστικοποιήθηκε το τίμημα αγοράς της PREDOMAR S.L. με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αξία της συμμετοχής κατά το ποσό των € 112.900
Όμιλος
Εταιρεία
από € 2.038.438 σε € 2.151.337 με ισόποση αύξηση των υποχρεώσεων, και της σχηματισθείσας υπεραξίας (αναμόρφωση χρήσεως 2007). Επιπλέον, επηρεάστηκε,
31/12/2008
31/12/2008
με αυτό το ποσό, η Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως 2007 στα κονδύλια (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) και Απόκτηση θυγατρικών,
Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων, ισόποσα.
Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
170.000
150.000
12. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 34/24.01.2008 από τη χρήση 2008, στα ¨Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
Λοιπές Προβλέψεις
αποσβέσεων¨ λήφθηκαν υπόψη αφαιρετικά των αποσβέσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι αντίστοιχες αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις τους. Εξ αιτίας
6. Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. (η οποία απορροφήθηκε από την KEGO Α.Ε. το Νοέμβριο του 2007) θυγατρικής της
αυτού τα αντίστοιχα συγκρίσιμα στοιχεία των ¨Κερδών/(Ζημιών) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων¨ της
KEGO A.E., όπου και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 203.305,51, ποσό το οποίο έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της
χρήσεως 2007 αναμορφώθηκαν στο ποσό των € 36.301.098 Όμιλος και € 32.312.283 Εταιρεία (μετά και τις ανωτέρω απορροφήσεις), για να καταστούν ομοειδή
παρούσας χρήσεως (το ποσό απεικονίζεται στα λοιπά έξοδα). Επίσης ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005, 2006 και 2007 για τη
και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας χρήσεως 2008. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2007 δεν επηρεάστηκαν
μητρική εταιρεία, και για την απορροφηθείσα κατά το 2002 εταιρεία ΙΧΘΥΟΦΑΡΜΑ Α.Ε για τις χρήσεις 2001 και 2002. Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και
από τις ανωτέρω μεταβολές. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση η ¨επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία¨ προκύπτει
ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. Εκ του ως άνω φορολογικού ελέγχου, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και
εάν από τα κέρδη ή ζημίες από μεταβολές στην εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων αφαιρέσουμε τις πωλήσεις των βιολογικών περιουσιακών
προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 1.937.618, (ποσό € 1.846.065 απεικονίζεται στις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και ποσό € 91.553
στοιχείων.
στα λοιπά έξοδα), το οποίο έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως. Ωστόσο ο πρόσθετος αυτός φόρος ήδη εξοφλήθηκε εφάπαξ προς το Ελληνικό 13. Τα μερίσματα που εγκρίθηκαν στο 2008 για τη χρήση 2007, ήταν € 0,10 ανά μετοχή και συνολικού ποσού € 5.153.027.
Δημόσιο με συμψηφισμό μέρους του επιστρεπτέου Φ.Π.Α.. Επιπλέον, οριστικοποιήθηκε μέχρι τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ο φορολογικός έλεγχος 14. Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2008 κοινοποιούνται στις σημειώσεις, τα οποία όμως δεν διαφοροποιούν τα κονδύλια των δημοσιευμένων
των κάτωθι εταιρειών:
οικονομικών καταστάσεων.
i) της απορροφηθείσας θυγατρικής εταιρείας στη χρήση 2008 ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε για τις χρήσεις 2001 έως και 2006 όπου προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 15. Θέματα Έμφασης: Σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: “.... Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του
συνολικού ποσού € 151.237,29 το οποίο ποσό επιβάρυνε τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως (το ποσό απεικονίζεται στα λοιπά έξοδα).
ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής γεγονός: Επειδή για μια ενοποιούμενη με ολική ενοποίηση θυγατρική εταιρεία εσωτερικού, συνολικού ποσοστού
ii) ΠΡΩΤΕΥΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ των χρήσεων 2005-2006 όπου προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 18.368,43 που επιβάρυναν τα
(προ των διεταιρικών απαλείψεων) 9,47% του ενοποιημένου συνολικού ενεργητικού, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι αρνητικό, συντρέχουν οι
αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Επίσης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007-2008 της εν λόγω εταιρείας σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού ύψους €
προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920 και επιβάλλεται η εν λόγω εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να
20.000 (το συνολικό ποσό των € 38.368,43 απεικονίζεται στις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων).
αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών”.
iii) RED ANCHOR Α.Ε για τη χρήση 2006 όπου προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ποσού € 35.262,72 (το ποσό απεικονίζεται στις διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων).
Κορωπί, 30 Μαρτίου 2009
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