ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:7852901000 - (Πρώην: 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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016
Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 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 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Διεύθυνση Διαδικτύου:
www.nireus.com
Μπελλές Αριστείδης
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
Χαβιάρας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χαχλάκης Αντώνιος
Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
27 Σεπτεμβρίου 2016
Φρονίστας Πέτρος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (Α.Μ ΣΟΕΛ 16631)
Σακελλαρίδου Χριστίνα
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωαννίδου Λητώ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελεγκτική Εταιρεία:
EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (Α.Μ ΣΟΕΛ 107)
Λαμπρινόπουλος Κωνσταντίνος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύμφωνη γνώμη
Κομονδούρος Μάρκος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πουσκούρη Άννα
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2016
31/12/2015
30/6/2016
31/12/2015
72.492.223
73.176.053
70.739.028
71.424.322
4.076.930
4.076.930
4.076.930
4.076.930
45.403.027
45.408.739
42.810.113
42.815.786
78.138.650
60.828.477
76.773.581
59.441.639
1.108.732
995.656
15.339.101
15.217.323
79.720.572
118.770.348
73.998.321
111.366.880
14.797.457
9.488.572
12.456.484
7.485.510
36.429.113
33.163.868
32.628.215
29.868.885
30.636.638
25.303.059
27.255.313
23.416.730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------362.803.342
371.211.702
356.077.086
365.114.005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
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)

87.384.629
77.709.146
87.384.629
77.709.146
27.351.346
43.479.418
30.330.283
46.188.990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.735.975
121.188.564
117.714.912
123.898.136
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.735.975
121.188.564
117.714.912
123.898.136
156.342.537
124.906.386
156.122.635
124.648.087
23.252.184
25.021.337
21.818.460
23.436.825
4.170.272
10.281.264
1.206.214
7.170.369
54.746.546
56.095.290
49.735.344
52.317.101
9.555.828
33.718.861
9.479.521
33.643.487
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------248.067.367
250.023.138
238.362.174
241.215.869
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------362.803.342
371.211.702
356.077.086
365.114.005
================
================
================
===============
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2016
30/6/2015
30/6/2016
30/6/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης
της (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)
121.188.564
43.400.611
123.898.136
60.171.857
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
(6.584.638)
(12.492.426)
(6.315.273)
(12.834.656)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
9.606.792
9.606.792
Διανεμηθέντα μερίσματα
(124.106)
Λοιπές Μεταβολές (Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες: Σημείωση 3i)
(9.474.743)
455.333
(9.474.743)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/6/2016 και 30/6/2015 αντίστοιχα)
114.735.975
31.239.412
117.714.912
47.337.201
================
================
================
================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε €

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 (Α)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2016
30/6/2015
13.050.285
13.431.468
82.364.691
73.624.988
------------------------------------------------------------------------------------------------------------95.414.976
87.056.456
502.046
2.799.377

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2016
30/6/2015
8.064.625
7.594.312
76.184.547
69.598.553
------------------------------------------------------------------------------------------------------------84.249.172
77.192.865
1.101.822
799.484

(22.413.977)
(49.757.508)
------------------------------------------------------10.695.252

(21.035.860)
(49.221.635)
------------------------------------------------------6.166.869

(20.710.991)
(47.378.425)
------------------------------------------------------9.196.953

(22.675.673)
(44.637.832)
------------------------------------------------------3.084.533

(3.586.882)
(7.623.960)
(6.584.638)
(6.584.638)
(6.584.638)
(6.584.638)
-

(6.831.721)
(16.050.839)
(15.303.163)
(15.272.626)
(30.537)
2.810.737
(12.492.426)
(12.533.248)
40.822

(3.709.069)
(7.373.839)
(6.315.273)
(6.315.273)
(6.315.273)
(6.315.273)
-

(8.374.221)
(14.031.293)
(12.834.656)
(12.834.656)
(12.834.656)
(12.834.656)
-

-0,0238
================

-0,2399
================

-0,0229
================

-0,2016
================

(955.475)

(3.942.907)

(1.087.779)

(5.842.465)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έμμεση Μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Zημίες προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου
Μερίσματα
Πιστωτικοί τόκοι
Κέρδος από Αποτίμηση λόγω Αναδριάθρωσης Δανείων
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεμάτων
Ζημίες από Πώληση Θυγατρικών
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
(Κέρδη)/Ζημίες από Πώληση Παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση αποθεμάτων
Aύξηση απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες Πωλούμενων εταιρειών (α)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες Σ(α)
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών εταιρειών
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισροές/(Εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πωλούμενων εταιρειών (β)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες Σ(β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου/ Μετατροπή ομολόγου
Έξοδά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από την αναδιάρθρωση των δανείων
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις από την αναδιάρθρωση των δανείων
Εξοφλήσεις δανείων
Δεσμευμένες καταθέσεις
Μερίσματα πληρωθέντα
Εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πωλούμενων εταιρειών (γ)
Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Σ(γ)
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσεως Σ(α) + Σ(β) + Σ(γ)
Επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο υπόλoιπο
των διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

30/6/2016

30/6/2015

30/6/2016

30/6/2015

(7.623.960)

(16.050.839)

(7.373.839)

(14.031.293)

3.015.622
(1.199.017)
(384.215)
90.081
(66.834)
(947.617)
5.040.394
(358)
5.051.529

3.218.380
(521.113)
(329.567)
90.504
(277.531)
(46.024)
3.283.386
2.988.850
69.830
(4.239)
6.553.823

3.001.131
(1.264.701)
(379.841)
85.903
(230.633)
(66.688)
(947.617)
4.416.478
(358)
4.909.708

2.821.356
222.422
(289.600)
66.696
(277.531)
(124.106)
(45.333)
4.047.727
69.800
(3.000)
6.104.042

11.390.324
(5.547.333)
(1.712.901)

13.410.540
(5.089.738)
2.316.804

10.649.166
(4.896.388)
(2.760.244)

14.824.490
(294.519)
(759.001)

(4.024.626)
-----------------------------------------------------3.081.089
----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.081.089
-----------------------------------------------------14.000
(2.325.723)
1.443.336
66.834
-----------------------------------------------------(801.553)
-----------------------------------------------------(801.553)

(1.320.460)
(40)
------------------------------------------------------8.292.566
------------------------------------------------------(50.598)
------------------------------------------------------8.241.968
------------------------------------------------------4.149.802
(3.182.805)
17.793
46.024
124.106
------------------------------------------------------1.154.920
2.940
------------------------------------------------------1.157.860

(3.882.806)
------------------------------------------------------1.259.271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.259.271
------------------------------------------------------14.000
(2.309.807)
1.443.336
66.688
------------------------------------------------------(785.783)
------------------------------------------------------(785.783)

(1.138.562)
(13)
------------------------------------------------------11.193.575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.193.575
------------------------------------------------------1.919.436
(3.053.078)
3.000
45.333
124.106
------------------------------------------------------(961.203)
------------------------------------------------------(961.203)

207.432
(75.383)
20.888.465
12.118.769
(21.080.688)
(10.843.707)
686.620
-----------------------------------------------------1.901.508
------------------------------------------------------

18.724.608
(23.801.124)
(846.174)
(248.211)
------------------------------------------------------(6.170.901)
-------------------------------------------------------

207.432
(75.383)
20.888.465
11.832.000
(21.080.688)
(10.372.636)
686.620
------------------------------------------------------2.085.810
-------------------------------------------------------

16.671.534
(22.519.093)
(846.174)
------------------------------------------------------(6.693.733)
-------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------1.901.508
------------------------------------------------------

67.152
------------------------------------------------------(6.103.749)
-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------2.085.810
-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------(6.693.733)
-------------------------------------------------------

4.181.044

3.296.079

2.559.298

3.538.639

8.777.477
-----------------------------------------------------12.958.521
================

349.181
5.441.530
------------------------------------------------------9.086.790
================

7.242.741
------------------------------------------------------9.802.039
================

3.685.215
------------------------------------------------------7.223.854
================

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 6: Δομή του Ομίλου "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.", και για τις ανέλεγκτες χρήσεις στη Σημείωση 12:
"Φόρο Εισοδήματος", των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
2) (i) Η εταιρεία κατέχει 24.061 τεμάχια ιδίων μετοχών, αξίας κτήσεως € 47.270,70.
(ii) Για τις εταιρείες που ενοποιούνται στην παρούσα περίοδο 1.1-30.6.2016 δεν υπήρξε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης.
3) (i) Οι λοιπές μεταβολές του Ομίλου ποσού € (9.474.743) αφορoύν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω απορρόφησης της θυγατρικής
εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E., μετά την έγκριση των νέων μετοχών της εταιρείας σε κυκλοφορία στις 24 Μαρτίου 2016, από μεταφορά ισόποσου αποθεματικού
που είχε σχηματιστεί κατά την προηγούμενη χρήση.
(ii)Τα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» που απεικονίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύονται παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
Συναλλαγματικές διαφορές από ενσωμάτωση θυγατρικών εξωτερικού
Μεταφορά Αποθεματικού Συναλλαγματικών Διαφορών λόγω πώλησης Θυγατρικών εταιρειών
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους

4) Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Λοιπές Προβλέψεις

30/6/2016
---------------------------================

30/6/2015
480.876
2.329.860
---------------------------2.810.737
================

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2016
30/6/2015
---------------------------- ---------------------------================ ================

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016
52.000
90.000
1.231.232

30/6/2016
52.000
1.169.768

Οι προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές αφορούν σε προβλέψεις για επιδικασθείσες υπέρ τρίτων δικαστικές υποθέσεις ποσού € 52.000
της αποροφούμενης θυγατρικής εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E. για τις οποίες η Διοίκηση προσέφυγε σε ανώτερο Δικαστήριο. Οι λοιπές προβλέψεις του
Ομίλου ποσού € 1.231.232 αφορούν στην πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας προσωπικού.
5) Στην παρούσα περίοδο 30.6.2016 και μετά την συγχώνευση της θυγατρικής εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E. (22-12-2015) και έγκρισης των νέων μετοχών της
εταιρείας σε κυκλοφορία κατά την 24-03-2016 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε :(α) αυξήθηκε κατά το ποσό του
εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της SEAFARM IONIAN A.E. ύψους € 9.474.743,20 αφού πρώτα μειώθηκε με την διαγραφή των μετοχών που κατείχε η
απορροφώσα ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. κατά € 3.477.588 και β) αυξήθηκε κατά το ποσό των € 0,20 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της
απορροφώσας για λόγους στρογγυλοποίησης από τον λογαριασμό «Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με την έκδοση 31.582.478 νέων κοινών
ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.Κατό̟πιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό π̟ οσό των € 87.183.889,20 διαιρούμενο
σε 290.612.964 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.
6) 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.
7) 1) Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη:(α) Έχει εγγραφεί ενέχυρο α’ τάξεως ποσού €
2.973.959 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων δανειστών το σύνολο των εκχωρούμενων απαιτήσεων επί
πλωτού εξοπλισμού για εξασφάλιση χορήγησης του ομολογιακού δανείου έως του ποσού των € 58,2 εκατ, το υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2016 ανερχόταν
σε € 55.194.693,26 (β) Έχει εγγραφεί ενέχυρο α’ και β’ τάξεως μετά τα ακόλουθα υφιστάμενα βάρη, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για
λογαριασμό των Ομολογιούχων δανειστών το σύνολο των εκχωρούμενων απαιτήσεων επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων αποθεμάτων συνολικού ποσού
€106.800.000 (€104.300.000 αφορά ασφαλιστήρια συμβόλαια ιχθυοπληθυσμού και € 2.500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια προ πάχυνσης), από το οποίο
ποσό € 76.600.000 αφορά το νέο ομολογιακό δάνειο έως του ποσού των € 58,2 εκατ, και ποσό € 30.200.000 αφορά στα υφιστάμενα βάρη α’ τάξεως στα
οποία συμπεριλαμβάνουν τα εξής :(i) α’ τάξεως ασφαλίσματος ποσού € 11.650.000 υπέρ του Ελληνικού δημοσίου προς εξασφάλιση δανείου ύψους €
25.000.000 από την τράπεζα Πειραιώς με εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου, το υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2016 ανερχόταν σε € 23.453.691,29 (ii) α’
τάξεως ασφαλίσματος ύψους € 10.150.000 υπέρ του Ελληνικού δημοσίου προς εξασφάλιση του πυρόκπληκτου δανείου ύψους € 24.100.000 από την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, το υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2016 ανερχόταν σε € 23.567.845,27 (iii) α’ τάξεως
ασφαλίσματος ποσού € 8.400.000 υπέρ της Εταιρείας NORSILDMEL INNOVATION A/S προς εξασφάλιση ανοιχτού υπολοίπου (γ) Έχει εγγραφεί κυμαινόμενη
εμπράγματη ασφάλεια δεύτερης τάξης, μετά το υφιστάμενο ενέχυρο α’ τάξεως υπέρ της εταιρείας NORDSILDMEL INNOVATION A/S προς εξασφάλισης ποσού
οφειλής ύψους €10,3 και έως το ποσό των € 140.000.000, επί των αποθεμάτων, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασμό των
Ομολογιούχων δανειστών για εξασφάλιση χορήγησης του ομολογιακού δανείου έως του ποσού των € 58,2 εκατ, το υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2016
ανερχόταν σε € 55.194.693,26.(δ) Έχει εγγραφεί ενέχυρο α’ τάξεως υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων
δανειστών για εξασφάλιση χορήγησης του ομολογιακού δανείου έως του ποσού των € 58,2 εκατ, τα εξής:
- ασφαλιστήρια συμβόλαια προσημειώσεων ακινήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Πίστης Γενικών ασφαλίσεων και της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ποσού
€ 35.185.759,20

- ασφαλιστήρια συμβόλαια πλοίων και πλοιαρίων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Πίστης Γενικών ασφαλίσεων και της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ποσού €
3.567.250
(ε) Έχει εγγραφεί πλασματικό ενέχυρο α’ τάξεως υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων δανειστών το σύνολο
των εκχωρούμενων απαιτήσεων επί του εξοπλισμού (υλικά αγκυροβολίου, δίχτυα, κλουβιά) κυριότητας του ιδίου και της απορροφούμενης θυγατρικής εταιρείας
SEAFARM IONIAN AE ποσού € 10.562.973,8 για εξασφάλιση χορήγησης του ομολογιακού δανείου έως του ποσού των € 58,2 εκατ (στ) Έχει εγγραφεί
κυμαινόμενη ασφάλεια β’ τάξεως όπου το άθροισμα της αξίας των Αποδεκτών Απαιτήσεων επί των οποίων υφίσταται Εξασφάλιση δυνάμει της Σύμβασης
Ενεχύρου επί Απαιτήσεων Factoring της Πειραιώς και της Εθνικής, και του υπολοίπου του Λογαριασμού Ενεχύρου δεν θα πρέπει να υπολείπεται του 105% το
ανεξόφλητου ποσού του Δανείου, ήτοι του ποσού των € 24.219.999. Το ενέχυρο είναι υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασμό των
Ομολογιούχων δανειστών για εξασφάλιση χορήγησης του κοινού ομολογιακού δανείου έως του ποσού των € 31,4 εκ. το υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2016
ανερχόταν σε € 22.588.267,41 (ζ) Έχει εγγραφεί εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια / ενέχυρο α’ τάξεως υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου
και για λογαριασμό των Ομολογιούχων δανειστών το σύνολο των εκχωρούμενων απαιτήσεων επί του συνόλου των μετοχών της ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ
αξίας € 48.000,24 για εξασφάλιση χορήγησης του ομολογιακού δανείου έως του ποσού των € 58,2 εκατ. το υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2016 ανερχόταν
σε € 55.194.693,26 (η) 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 30.06.2016
ανερχόταν σε € 24,453.691,29.(θ) 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 το πυρόπληκτο, το υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2016
ανερχόταν σε € 23.567.845,27.(ι) Έχει εγγραφεί α’ τάξεως εξασφαλιστική εκχώρηση υπέρ της τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασμό των
ομολογιούχων δανειστών απαιτήσεις της εταιρείας για επιστροφή ΦΠΑ. Κατά την 30.06.2016 το σύνολο των απαιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ ποσού περίπου €
7,6 εκ παραμένει ανείσπρακτο από το Ελληνικό Δημόσιο (κ) Επί του πυρόπληκτου δανείου της Εθνικής Τράπεζας έχουν δεσμευθεί προθεσμιακοί λογαριασμοί
συνολικού υπολοίπου € 4.000.000 (λ) Επί του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Τράπεζας Πειραιώς έχει δεσμευθεί χρηματικό ποσό ύψους € 1.934.495,24
και ποσό € 261.158,09 υπέρ της Εθνικής Τράπεζας.Επίσης έχει δεσμευτεί ποσό € 101.955,26 για εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων της Τράπεζας
Εurobank Εργασίας (μ) Έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ακινήτων βάσει των υπ’αριθμών 3397Σ/2015 και 5Σ/2016 Απoφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών με
την οποία αποφασίστηκε η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα του Νηρέα έως το ποσό των € 69.879.010 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου
και για λογαριασμό των Ομολογιούχων δανειστών για εξασφάλιση χορήγησης του ομολογιακού δανείουέως του ποσού των € 58,2 εκατ.
Επίσης κατά την 30.6.2016 δεν έχουν αρθεί τα εμπράγματα βάρη που υφίσταται επί των γηπέδων - οικοπέδων της απορροφούμενης θυγατρικής εταιρείας “SEA
FARM IONIAN A.E” τα οποία παρατίθενται ως ακολούθως:
(α) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 200.000, σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Αττικής
(β) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Πειραιώς
(γ) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 296.404 σε εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας
(δ) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 1.969.742,15 σε εξασφάλιση δανείων της ATE - υπό ειδική εκκαθάριση,το ύψος των οποίων την 30/06/2016 ανερχόταν
στο ποσό των € 214.487,78. Το εν λόγω εναπομείναν υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 25 ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις των € 16.449 η κάθε
μια, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 44 στο οποίο υπήχθη η εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανώτερου ποσού.
(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.
8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Ιουνίου 2016 σε 1.109 και του Ομίλου σε 1.183 άτομα (από Εταιρεία: 1.109
από Θυγατρικές: 74 άτομα) και κατά την 30η Ιουνίου 2015 της Εταιρείας σε 912 και του Ομίλου σε 1.129 άτομα (από Εταιρεία: 912 από Θυγατρικές: 217 άτομα).
9) Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που έχουν
προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας περιόδου όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
ζ)

Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ
4.851.519
4.851.519
904.732
401.285

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.829.733
1.870.825
10.388.636
2.029.657
704.298
364.461

10) H απορροφηθείσα , από τη «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», 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.
11) Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές της προηγούμενης χρήσης με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση
των νέων και αναθεωρημένων λογιστικών προτύπων όπου η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2016 όπως αναφέρεται στην Σημείωση 3 των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων.
12) Με βάση την από 18/04/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής
εταιρείας KEGO AGRI Α.Ε.

Κορωπί, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΧΑΧΛΑΚΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 083337

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 593929

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

