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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 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009
(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 τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία:
Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Νικόλαος Γ. Kανακίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ: 13321 ) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Διεύθυνση Διαδικτύου:
www.nireus.gr
Ελεγκτική Εταιρεία:
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε Μπελλές Αριστείδης
Χαβιάρας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
Χαχλάκης Αντώνιος
Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Mε σύμφωνη γνώμη / Θέμα ΄Εμφασης
Λουμπούνης Δημήτριος
Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
30 Μαρτίου 2010
Λαμπρινούδης Παντελής
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λαμπαδάριος Επαμεινώνδας
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Καραχάλιου Ιωάννα
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λαμπρινόπουλος Κωνσταντίνος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πάγιου ενεργητικού
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

67.126.808
4.281.300
46.797.929
81.498.458
35.361.766
191.450.983
9.732.655
53.427.689
32.222.728
---------------------------521.900.316
----------------------------

71.393.415
4.281.300
45.517.416
135.416.344
36.659.529
105.732.583
15.916.403
57.070.480
52.441.445
---------------------------524.428.915
----------------------------

55.351.690
4.236.300
23.785.140
73.141.264
64.545.984
148.981.974
6.501.952
78.215.722
25.595.464
---------------------------480.355.490
----------------------------

59.326.412
4.236.300
23.689.056
116.842.903
63.378.219
76.480.021
11.496.014
69.753.174
48.054.308
---------------------------473.256.407
----------------------------

85.238.263
78.824.003
---------------------------164.062.266
1.878.593
---------------------------165.940.859
176.369.017
32.845.799
67.711.193
64.917.520
14.115.928
---------------------------355.959.457
---------------------------521.900.316
================

85.035.344
77.455.568
---------------------------162.490.912
5.776.598
---------------------------168.267.510
189.721.472
27.748.062
59.849.833
75.540.855
3.301.183
---------------------------356.161.405
---------------------------524.428.915
================

85.238.263
83.816.621
---------------------------169.054.884
---------------------------169.054.884
155.443.050
24.848.002
59.889.781
59.745.631
11.374.142
---------------------------311.300.606
---------------------------480.355.490
================

85.035.344
80.738.338
---------------------------165.773.682
---------------------------165.773.682
166.568.663
20.632.862
54.743.306
64.535.564
1.002.330
---------------------------307.482.725
---------------------------473.256.407
================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008
Πωλήσεις (Mη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
43.455.961
Πωλήσεις (Bιολογικά περιουσιακά στοιχεία) (α)
120.062.421
Σύνολο πωλήσεων
163.518.382
Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) (α)
14.726.530
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (α)
31.655.992
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (α)
(126.572.330)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες Σ(α)
39.872.612
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 13.773.192
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
939.293
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
(2.982.486)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
340.390
-Δικαιώματα μειοψηφίας
(3.322.876)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
518.214
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
(2.464.272)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
858.326
-Δικαιώματα μειοψηφίας
(3.322.598)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
0,0054
---------------------------Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
22.119.225

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

73.229.393
89.790.852
163.020.245
10.512.069

83.526.599
91.900.205
175.426.804
30.487.657

48.823.004
(126.037.392)
71.249.292
22.946.285
9.782.341
1.130.239
316.161
814.078
(2.749.245)
(1.619.006)
(2.173.070)
554.065
0,0058
----------------------------

28.529.912
(87.238.911)
41.593.922
15.367.860
6.191.097
2.574.813
2.574.813
(9.087)
2.565.727
2.565.727
0,0405
----------------------------

34.763.315
(89.322.437)
67.828.740
20.228.744
10.494.448
3.204.350
3.204.350
1.173
3.205.523
3.205.523
0,0506
----------------------------

29.913.509

21.690.194

25.131.983

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα)
168.267.510
176.123.737
165.773.682
168.187.226
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (2.464.272)
(1.619.005)
2.565.727
3.205.523
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
(119.702)
(4.588.811)
(119.702)
(4.588.811)
Διανεμηθέντα μερίσματα
(500.000)
(7.099.908)
(5.153.027)
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
(47.271)
(47.271)
Λοιπές Μεταβολές (Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες: Σημείωση 3i)
757.323
5.498.768
835.177
4.170.043
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 165.940.859
168.267.510
169.054.884
165.773.682
================
================ ================
================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έμμεση Μέθοδος
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
939.293
9.782.341
6.191.097
10.494.448
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
10.767.114
8.392.651
8.349.548
6.121.226
Προβλέψεις
218.113
170.000
150.000
Επιχορηγήσεις
(2.421.081)
(1.425.427)
(2.027.214)
(1.217.987)
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
(214.994)
184.981
(64.851)
143.892
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου
1.405.470
803.553
571.884
729.573
Μερίσματα
(440)
(1.450.574)
(700.232)
Πιστωτικοί τόκοι
(273.267)
(1.447.588)
(225.347)
(1.401.688)
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
(356.986)
980.955
(6.306)
(1.220.470)
Κέρδη από την πώληση παγίων - Συμμετοχών
17.300
128.451
112.472
(24.311)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
11.701.697
13.087.964
10.280.800
11.296.301
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(25.616.765)
(52.184.791)
(23.806.252)
(37.906.469)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
11.273.560
39.097.817
637.914
28.414.205
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(11.520.090)
(25.350.508)
(5.269.906)
(22.737.839)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(11.701.697)
(13.087.964)
(10.280.800)
(11.296.301)
Καταβεβλημένοι φόροι
(666.358)
(5.315.869)
(129.525) -------(4.758.306)
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(16.448.691)
(26.183.874)
(17.117.060) ----(23.913.958)
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
(1.315.032)
(2.264.714)
(1.314.032)
(4.610.273)
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
34.000
784.677
34.000
784.677
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
(6.856.603)
(14.814.067)
(4.587.055)
(12.189.707)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
254.495
708.616
105.180
152.282
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
4.197.061
1.319.086
2.761.507
1.256.053
Τόκοι εισπραχθέντες
273.267
1.447.588
225.347
1.401.688
Μερίσματα εισπραχθέντα
440
1.000.574
700.232
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(3.412.812)
(12.818.374)
(1.774.479)
(12.505.048)
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / Mετατροπή ομολογιών
735.259
376.643
733.837
376.643
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
(7.308)
(266.018)
(7.308)
(241.085)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
5.323.650
23.753.376
4.392.675
20.810.240
Αγορές / Πωλήσεις ιδίων μετοχών
(47.271)
(47.271)
Μερίσματα πληρωθέντα
(86.606)
(7.079.039)
(36.606) -------(6.379.039)
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ----------5.964.995
16.737.691
5.082.598 -------14.519.488
--------------------------------------------- -----------------------------------------------Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
(13.896.508)
(22.264.557)
(13.808.941)
(21.899.518)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
29.639.970
51.904.527
28.700.314
50.599.832
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως
15.743.462
29.639.970
14.891.373 -------28.700.314
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1) (i) Οι εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής, και
τη μέθοδο ενοποίησης παρατίθενται στη Σημείωση 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.
(ii) Κατά την τρέχουσα χρήση 2009 ενσωματώθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (με έμμεσο
ποσοστό 75,081%) η εταιρεία ΙLKNAΚ DENIZCILIK Α.S που εδρεύει στην Τουρκία. Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2009.
2) (i) Η εταιρεία κατέχει 22.390 τεμάχια ιδίων μετοχών, αξίας κτήσεως € 47.270,70.
(ii) Για τις εταιρείες που ενοποιούνται στην παρούσα χρήση 2009 δεν υπήρξε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης.
3) (i) Οι «Λοιπές Μεταβολές» που απεικονίζονται στην “Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων” του Ομίλου της χρήσεως 2009 ποσού € 757.323 αφορούν
κατά ποσό € (77.853) μεταβολή ποσοστού και απόκτηση νέας θυγατρικής εταιρείας, και κατά ποσό € 835.178 μεταφορά αποθεματικού για κάλυψη ιδίας
συμμετοχής σε επενδύσεις του Ν.3295/04.
(ii) Τα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» που απεικονίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύονται παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2008
Συναλλαγματικές διαφορές από ενσωμάτωση θυγατρικών εξωτερικού
5.416
(602.318)
Μεταβολή Φορολογικού συντελεστή από 25% έως και 20%
(9.087)
1.174
(9.087)
1.173
Αναλογία άλλων αναγνωρισμένων εισοδημάτων συγγενών επιχειρήσεων
521.884
(2.148.100)
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους
518.214
(2.749.243)
(9.087)
1.173
4) Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2009
Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
163.113
Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
79.273
59.273
Λοιπές Προβλέψεις
55.000
Οι προβλέψεις οι σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και οι Λοιπές προβλέψεις, αφορούν προβλέψεις για επιδικασθείσες υπέρ τρίτων δικαστικές
υποθέσεις, για τις οποίες η Διοίκηση προσέφυγε σε ανώτερo Δικαστήριο.
5) Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των ενοποιούμενων εταιρειών.
6) 1) Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρείας “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” υφίστανται τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη: (α) Έχουν
εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως ποσού € 10.000.000 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για εξασφάλιση χορήγησης χρεολυτικού δανείου ποσού € 25.000.000 από
την Τράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2009 ανερχόταν στο ποσό των €
25.000.000. (β) Έχουν εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως ποσού € 15.000.000 υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας, για εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου ποσού €
90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 89.234.471,56. (γ) Έχει εγγραφεί υποθήκη α’ τάξεως ποσού € 6.240.000
υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας για εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου της ποσού € 90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2009 ανερχόταν στο ποσό
των € 89.234.471,56. (δ) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 7.000.000 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για εξασφάλιση χορήγησης χρεολυτικού δανείου
ποσού € 24.910.000 από την Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2009 ανερχόταν
στο ποσό των € 24.910.000. (ε) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 264.123,25 υπέρ της Τράπεζας EUROBANK. 2) Επί των γηπέδων - οικοπέδων
της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας ‘‘KEGO AGRI A.E.’’, έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα για ποσό € 2.000.000, για
εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου της μητρικής εταιρείας ‘’ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ’’. 3) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της ενοποιούμενης θυγατρικής
εταιρείας “ SEA FARM IONIAN A.E” υφίστανται τα ακόλουθα εμπράγματη βάρη:(α) έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 200.000, σε εξασφάλιση
δανείου της Τράπεζας Αττικής, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 138.062,92. (β) έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 250.000
υπέρ της “ AGROINVEST A.E.B.E”. (γ) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Κύπρου το υπόλοιπο
του οποίου την 31/12/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 634.145,98. (δ) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 296.404,98 σε εξασφάλιση δανείου
της Εθνικής Τράπεζας το ύψος του οποίου την 31/12/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 1.500.327,32. (ε) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 3.283.364,38 σε
εξασφάλιση δανείων της Αγροτικής Τράπεζας, το ύψος των οποίων την 31/12/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 361.894,29. Το εν λόγω εναπομείναν υπόλοιπο
θα καταβληθεί σε 22 ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις των € 16.449,74 η κάθε μια, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 44 στο οποίο υπήχθη η
εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανωτέρου ποσού. 4) Επίσης έχουν εκχωρηθεί τα ακόλουθα ενέχυρα για ορισμένα από τα ανωτέρω δάνεια:
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1α) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς συμβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσμού ποσού ασφαλίσματος
ίσου προς € 6.450.000, καθώς και επιταγές πελατείας ποσού € 5.039.352,62. Για το ίδιο δάνειο έχει δεσμευθεί κατάθεση όψεως υπολοίπου την 31/12/2009
€ 129.586,93.
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1β) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ των ομολογιούχων δανειστών, συμβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσμού και κάθε
σχετικού πλωτού εξοπλισμού κυριότητας της μητρικής εταιρείας “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” ποσού ασφαλίσματος ίσου προς € 68.504.180.
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1δ) έχουν εκχωρηθεί υπέρ της Εθνικής Τράπεζας ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν προϊόντα, πρώτες ύλες και απώλεια
εισοδήματος συνολικού ποσού € 3.000.000 καθώς και έχουν ενεχυριασθεί επιταγές πελατείας ποσού € 1.795.184,58. Για το ίδιο δάνειο έχει δεσμευθεί
προθεσμιακή κατάθεση υπολοίπου την 31/12/2009 € 8.205.000.
7) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 σε 852 και του Ομίλου σε 1.797 άτομα (από Εταιρεία:
852, από Θυγατρικές: 294 και από Συγγενείς εταιρείες: 651 άτομα) και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 για την Εταιρεία σε 962 και του Ομίλου σε 1.918 άτομα
(από Εταιρεία: 962, από Θυγατρικές: 345 και από Συγγενείς εταιρείες: 611 άτομα).
8) Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας
που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα
187.863
22.245.851
β) Έξοδα
187.862
28.646.796
γ) Απαιτήσεις
203.010
41.326.293
δ) Υποχρεώσεις
203.010
6.983.086
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
3.307.752
2.492.098
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
224.799
191.138
9) Η ενοποιούμενη θυγατρική εταιρεία «SEAFARM IONIAN Α.Ε.» και η απορροφηθείσα από αυτή «OCTAPUS Α.Ε.» σύμφωνα με τις αριθμ. 4970/16.6.2005 και
8275/18.10.2005 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών έχουν υπαχθεί στο άρθρο 44 Ν. 1892/1990 και ρυθμίστηκαν οι υποχρεώσεις τους προς Τράπεζες,
Προμηθευτές και Πιστωτές, οι οποίες και εμφανίζονται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις.
10) Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2009 κοινοποιούνται στις σημειώσεις, τα οποία όμως δεν διαφοροποιούν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
11) Θέμα Έμφασης: Σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: “.... Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς στη γνώμη του ελέγχου,
εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής γεγονός: Επειδή το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων, μιας ενοποιούμενης με ολική ενοποίηση θυγατρικής εταιρείας εσωτερικού,
συνολικού ποσοστού (προ των διεταιρικών απαλείψεων) 11,30% του ενοποιημένου συνολικού ενεργητικού, είναι αρνητικό, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ΚΝ 2190/1920. Kατόπιν τούτου επιβάλλεται η Διοίκηση να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των άρθρων αυτών".
Κορωπί, 30 Μαρτίου 2010
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