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∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007)

∆ηλώνεται µε την παρούσα ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουµε οι ενδιάµεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2017 έως την 30η Ιουνίου 2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική
Αναφορά», απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση
και τα αποτελέσµατα περιόδου του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται
στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του
άρθρου 5 του ν. 3556/2007.

∆ηλώνεται επίσης ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά
τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5
του ν. 3556/2007.

Κορωπί, 8 Σεπτεµβρίου 2017

Οι Βεβαιούντες

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Ο ∆/νων Σύµβουλος

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ

Μπελλές Στ. Αριστείδης
Α.∆.Τ ΑΒ 347823

Χαχλάκης Γ. Αντώνιος
Α.∆.Τ ΑΕ 083337

Χαβιάρας Εµµ. Νικόλαος
Α.∆.Τ ΑH 935562
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Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
Επί των Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, τα οικονοµικά αποτελέσµατα και οι

χρηµατοοικονοµικές

πληροφορίες του Οµίλου και της Εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» για το Α’ Εξάµηνο της
τρέχουσας χρήσης, σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίσθηκαν στην περίοδο και η επίδραση τους στις
εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες
του Οµίλου ενδέχεται να αντιµετωπίσουν στο Β’ Εξάµηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σηµαντικές
συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων.

Ι. ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
1. Πωλήσεις Οµίλου
Οι πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 102,0 εκ. έναντι € 95,4 εκ. το πρώτο εξάµηνο του 2016, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά € 6,6 εκ. ή 6,9% έναντι της αντίστοιχης περσινής .
Η ανάλυση της εξέλιξης των πωλήσεων ανά κλάδο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε εκ. €
30/6/2017
Ιχθυοκαλλιέργεια (ψάρια και γόνος)
Ιχθυοτροφές
Κτηνοπτηνοτροφία
Εξοπλισµός
Λοιπά
Σύνολο

93,6
2,0
4,5
1,0
0,9
102,0

30/6/2016 Μεταβολή
87,0
2,8
3,9
1,3
0,4
95,4

6,6
-0,8
0,6
-0,3
0,5
6,6

%
7,6%
-28,6%
15,4%
-23,1%
125,0%
6,9%

H αύξηση της αξίας των πωλήσεων ιχθυοκαλλιέργειας κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017 κατά 7,6% έναντι της
αντίστοιχης περσινής περιόδου οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης, γεγονός που υπερκάλυψε την
µείωση των µέσων τιµών πώλησης του 2017 σε σύγκριση µε το 2016. Συγκεκριµένα, οι πωλήσεις των
ολόκληρων νωπών ψαριών και µεταποιηµένων αυξήθηκαν κατά € 5,9 εκ, από € 81,8 εκ. το πρώτο εξάµηνο του
2016 σε € 87,7 εκ. το 2017, γεγονός που οφείλεται στις µεγαλύτερες πωλούµενες ποσότητες νωπού λαβρακίου

5

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

και τσιπούρας καθώς και µεταποιηµένων ως αποτέλεσµα της αυξηµένης διαθεσιµότητάς τους και ζήτησης σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2016. Επιπλέον, οι αυξηµένες πωλήσεις γόνου κατά € 0,7 εκ.
έναντι της αντίστοιχης περιόδου σε νέους πελάτες αντιστάθµισε την µείωση των πωλήσεων των ιχθυοτροφών
κατά € 0,9 εκ. Τα παραπάνω γεγονότα συνέβαλαν αθροιστικά στην θετική επίδραση των πωλήσεων του πρώτου
εξαµήνου του 2017 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016.

2. Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου
Τα αποτελέσµατα του Οµίλου προ φόρων παρουσίασαν ζηµίες για το πρώτο εξάµηνο του 2017 ποσού € (1,9)
εκ. έναντι αντίστοιχης ζηµίας περσινής περιόδου του 2016 ποσού € (7,6) εκ.

Το EBITDA του Οµίλου για το πρώτο εξάµηνο του 2017 ανήλθε σε κέρδη € 5,3 εκ. έναντι ζηµίες € (1,0) εκ. την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η µεταβολή στο EBITDA κατά € 6,3 εκ. οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
ποσοτήτων πώλησης των νωπών ψαριών λαβρακίου, τσιπούρας και µεταποιηµένων σε σχέση µε την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.

Οι δαπάνες της περιόδου αυξήθηκαν κατά € 1,6 εκ. και ανήλθαν σε € 79,5 εκ. έναντι € 77,9 εκ της αντίστοιχης
περσινής περιόδου. Η αύξηση οφείλεται κυρίως λόγω της αύξησης των ανάλωσης κατά € 1,3 εκ., και της
αύξησης των µεταφορικών εξόδων κατά € 0,8 εκ.

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Προτεινόµενη αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της γερµανικής θυγατρικής Εταιρείας
NIREUS GMBH
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε να εγκρίνει την αύξηση της συµµετοχής της στην αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας NIREUS GMBH έως το ποσό των € 3.900.000.

ΙΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ («Ε∆ΜΑ»)
Ο Όµιλος ορίζει ως εναλλακτικούς δείκτες µέτρησης απόδοσης κατά την έννοια των από 5.10.2015
κατευθυντηρίων γραµµών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο µε στοιχεία
ESMA/2015/1415el έγγραφό της και σύµφωνα µε την ανακοίνωση οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τους
ακόλουθους βασικούς δείκτες:
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1.

Το EBITDA προ της επίδρασης της αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων ορίζεται ως “λειτουργικό

EBITDA” το οποίο βασίζεται στην αποτίµηση των αποθεµάτων σε τιµές κόστους αντί σε εύλογες αξίες.

Το λειτουργικό EBITDA του Οµίλου παρουσίασε µείωση από € 4,09 εκ. 30/06/2016 σε € 2,8 εκ. 30/06/2017. Το
περιθώριο του λειτουργικού EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίµησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη
αξία) µειώθηκε από 4,28% 30/6/2016 σε 2,73% 30/6/2017.

Το EBITDA ορίζεται ως τα κέρδη προ φόρων συν/πλην τα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα
συν τις συνολικές αποσβέσεις. Στα επενδυτικά αποτελέσµατα περιλαµβάνονται κέρδη ή (ζηµίες) από την
επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, αποµείωση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών
στοιχείων.

Η συµφωνία του λειτουργικού EBITDA µε τα αντίστοιχα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων απεικονίζονται
στην Σηµείωση 7 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων «Υπολογισµός του EBITDA και του λειτουργικού
EBITDA» και Σηµείωση 20: Βιολογικά Αποθέµατα,

πίνακας: «Ανάλυση Επίδρασης Αποτίµησης Βιολογικών

Αποθεµάτων σε Εύλογες Αξίες έναντι τιµών κόστους».

2.

Ο ∆είκτης Καθαρές ∆ανειακές υποχρεώσεις (µετά την αποτίµηση των δανείων σε εύλογη αξία) προς

λειτουργικό EBITDA (12µηνης κυλιόµενης περιόδου 1/7/2016 έως 30/6/2017) παρουσίασε αύξηση από 5,71
στις 30/06/2016 σε 5,73 στις 30/06/2017 Σηµείωση 25 «δανειακές υποχρεώσεις».

ΙV. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
1.Τρέχουσες Οικονοµικές Εξελίξεις στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο του οικονοµικού περιβάλλοντος που δηµιουργείται από την συνεχιζόµενη επιβολή διαφόρων
περιορισµών στην διακίνηση κεφαλαίων ανακύπτουν κίνδυνοι που απορρέουν από την οικονοµική αβεβαιότητα
καθώς και από τις πιέσεις στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εξέτασε τις συνθήκες που δηµιουργούνται από τις ανωτέρω εξελίξεις
στην Ελληνική οικονοµία, και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ανωτέρω κίνδυνοι έχουν περιορισµένη
επίδραση στον Όµιλο, καθότι οι πωλήσεις του οµίλου σε ποσοστό περίπου 80% λαµβάνουν χώρα εκτός
Ελλάδος, αλλά και την τρέχουσα και αναµενόµενη πελατειακή βάση, την κερδοφορία και τις ταµειακές ροές του
Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι, δεν αναµένεται να υπάρξει σηµαντική επίπτωση στη δραστηριότητα, στη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και στα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας.
Επίσης οι τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά µε το δηµοψήφισµα του Ηνωµένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Eταιρείας και του Οµίλου,
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δεδοµένου ότι οι πωλήσεις προς το Ηνωµένο βασίλειο ανέρχονται σε περίπου 5,2% και 4,3% επί του συνόλου
των πωλήσεων της Εταιρείας και του Οµίλου αντίστοιχα, ενώ οι αγορές των πρώτων υλών από την παραπάνω
χώρα είναι µη σηµαντικές για το σύνολο των αγορών του Οµίλου.

2. Αποθέµατα -Βιολογικά-Αποτίµηση

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου ενδέχεται να επηρεαστεί από κινδύνους που
σχετίζονται µε την ευαισθησία των αποθεµάτων
Ο Όµιλος έχοντας ως στόχο τη διαρκή τροφοδότηση της αγοράς µε ιχθυηρά και γόνο, διατηρεί σηµαντικά
ζωντανά αποθέµατα (live stock). Λόγω της αυξηµένης ευαισθησίας που έχουν αυτά, και παρόλο που έχει ληφθεί
µέριµνα ώστε τα αποθέµατα να διακρατούνται στις πλέον κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες και να
διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας σε συνεχή βάση, υπάρχει πάντοτε ο πιθανός κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών στα
αποθέµατα από την εµφάνιση κάποιας ασθένειας λόγω παθογόνων βακτηρίων.
Παρόλο που τα αποθέµατα του Οµίλου ασφαλίζονται από µια πλειάδα κινδύνων, ενδεχόµενη βλάβη στην
ποιότητα

των

αποθεµάτων

θα

επιδρούσε

δυσµενώς

στην

επιχειρηµατική

δραστηριότητα

και

την

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου.

Τυχόν µείωση των τιµών των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας του Οµίλου ενδέχεται να
επιδράσει αρνητικά στην επιχειρηµατική του δραστηριότητα, την οικονοµική κατάσταση
και τα αποτελέσµατα λειτουργίας του
Οι τιµές των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας επηρεάζονται από ένα πλέγµα παραγόντων που συµβάλουν στη
διαµόρφωση τους. Ενδεικτικά, τα προηγούµενα χρόνια παρατηρήθηκε µικρή αύξηση της παραγωγής λαβρακίων
και τσιπούρας στην Ελλάδα, προϊόντα στα οποία ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά καιρούς υπερπροσφορά και
εποµένως να µειωθούν οι τιµές διάθεσης. Επίσης, η αύξηση της παραγωγής από Τούρκους παραγωγούς, οι
οποίοι απευθύνονται στην ίδια αγορά µε χαµηλότερη τιµή µπορεί να οδηγήσει σε διάθεση των προϊόντων σε
χαµηλές τιµές. Επίσης, οι τιµές πώλησης των προϊόντων ενδέχεται να επηρεαστούν από τις κλιµατολογικές
αλλαγές και τα ακραία καιρικά φαινόµενα, που επιδρούν στην παραγωγή αυτών.
∆εδοµένου ότι η παραγωγή των ιχθυηρών προγραµµατίζεται αρκετούς µήνες πριν από τη διάθεση των τελικών
προϊόντων, καθώς η διαδικασία ανάπτυξης των ιχθύων προκειµένου να φθάσουν σε µέσο εµπορεύσιµο µέγεθος
διαρκεί περίπου 18 µήνες και η µακροπρόθεσµη προσπάθεια πρόβλεψης των τιµών των ιχθυηρών είναι
εξαιρετικά δυσχερής, ο Όµιλος αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο πτώσης των τιµών πώλησης της παραγωγής του.
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση αρνητικής µεταβολής των τιµών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, ενδέχεται να
επηρεαστούν ουσιωδώς δυσµενώς η δραστηριότητα, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και οι
προοπτικές της Εταιρείας και του Οµίλου.
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Ο Όµιλος υπόκειται στον κίνδυνο µείωσης της συνολικής αξίας (απαξίωση) των
αποθεµάτων ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς η αποτίµηση αυτών εξαρτάται από µια σειρά
παραγόντων όπως ο όγκος της βιοµάζας, η κατανοµή του µεγέθους των ψαριών και οι
εύλογες αξίες αυτών
Η διαµόρφωση των τιµών των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις
τιµές προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας βλέπε ανωτέρω κίνδυνο «Τυχόν µείωση των τιµών των προϊόντων
ιχθυοκαλλιέργειας του Οµίλου ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην επιχειρηµατική του δραστηριότητα, την
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα λειτουργίας του») επηρεάζει και την αποτίµηση των βιολογικών
αποθεµάτων που αποτελούν, κατά κανόνα, το σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο των εταιρειών
ιχθυοκαλλιέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή τα αποθέµατα (βιολογικά) αποτιµώνται στην εύλογη αξία,
ενδέχεται να προκύψει µείωση της συνολικής αξίας (απαξίωση) επιδρώντας αντίστοιχα στα αποτελέσµατα της
χρήσεως.
Η αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε σηµαντικές παραδοχές, εκτιµήσεις και
κρίσεις της διοίκησης, σχετικά µε τις εύλογες αξίες αυτών.
Οι εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης της Εταιρείας επανεξετάζονται σε κάθε περίοδο αναφοράς, ώστε να
συνάδουν, όπου είναι εφικτό, µε τις γενικότερες συνθήκες και τη δυναµική που επικρατούν στην αγορά που
δραστηριοποιείται η Εταιρεία και δύναται να τροποποιηθούν στο µέλλον ανάλογα µε τυχόν αλλαγές στις
συνθήκες και τη δυναµική της αγοράς. Αυτή η µεθοδολογία έχει ως συνέπεια σε περιόδους µε έντονους
αυξητικούς/(µειωτικούς) ρυθµούς των αποθεµάτων και αύξησης/(µείωσης) της τιµής πώλησης, να υπάρχουν
σηµαντικά κέρδη/(ζηµίες) από τη διαφορά κόστους προϊόντος και αποτίµησης σε τιµές πώλησης.

3. Πελάτες-Πιστώσεις Πελατών
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου έναντι των πελατών έχουν µικρή έκθεση στον κίνδυνο επισφάλειας
καθώς κατανέµονται σε ένα ευρύ αριθµό πελατών και κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος να περιορίζεται
σηµαντικά.
Τα υπόλοιπα των πελατών της ιχθυοκαλλιέργειας είναι εξασφαλισµένα διττώς. Είτε στην συντριπτική
πλειοψηφία µέσω ασφαλιστηρίου συµβολαίου πιστώσεων απαιτήσεων το οποίο εξασφαλίζει το 80% του
οφειλόµενου ποσού σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής είτε µέσω παρακράτησης της κυριότητας του
πωλούµενου προϊόντος (γόνου) µέχρι την αποπληρωµή του. Ο χρόνος αποπληρωµής προηγείται του χρόνου
ολοκλήρωσης της παραγωγής του προϊόντος (από γόνο σε εµπορεύσιµο µέγεθος ψαριού).

4. Προσωπικό
Η ∆ιοίκηση των Εταιρειών του Οµίλου στηρίζεται σε οµάδα έµπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν
πλήρη γνώση του αντικειµένου των εταιρειών και των συνθηκών της αγοράς συµβάλλοντας στην εύρυθµη
λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών της.
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Οι σχέσεις των ∆ιοικούντων µε το εργαζόµενο προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά
προβλήµατα. Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι οι δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν εργασιακά θέµατα, να
είναι αµελητέες σε σχέση µε τον αριθµό των απασχολουµένων.

5. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι συναλλαγές στην πλειοψηφία τους πραγµατοποιούνται
σε Ευρώ µε συνέπεια η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο να είναι µηδενική. Αυτό το είδος κινδύνου
προκύπτει κυρίως από εµπορικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που πραγµατοποιούνται υπό συνήθεις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες.

V. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Εντολή Τραπεζών για Αξιοποίηση της Συµµετοχής
Η NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. έλαβε τέσσερεις επιστολές προερχόµενες από τις τράπεζες Πειραιώς,
Εurobank, Εθνική και Alpha Bank, µετόχους της Εταιρείας, µε τις οποίες γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία ότι οι
ανωτέρω τράπεζες διερευνούν τις διαθέσιµες εναλλακτικές όσον αφορά στην αξιοποίηση των συµµετοχών τους
στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την συνδροµή των Lazard Frères SAS, PricewaterhouseCoopers και
Alvarez & Marsal, ως χρηµατοοικονοµικών συµβούλων, και της δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη, ως νοµικού
συµβούλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω τράπεζες αποφάσισαν να δώσουν εντολή στους συµβούλους τους να
οργανώσουν διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να καταλήξει στην πώληση του συνόλου ή µέρους της
συµµετοχής εκάστης στην ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ.

2. Οριστικoποίηση της Εκκαθάρισης της θυγατρικής Miramar Projects CO LTD - UK
Oι διαδικασίες εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας MIRAMAR PROJECTS CO LTD – UK ολοκληρώθηκαν στις
25.07.2017.

VI. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2017
Ο διαρκώς αυξανόµενος παγκόσµιος πληθυσµός καθώς και η ελάττωση ιχθυοαποθεµάτων ελεύθερης αλείας
αναµένεται να αυξήσουν σηµαντικά την ζήτηση των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για
τα προϊόντα του Οµίλου αναµένεται να αυξηθεί αναλογικά τις επόµενες δεκαετίες. Επιπλέον, η ζήτηση για τις
υπόλοιπες κατηγορίες των προϊόντων µας (γόνος, τροφές, αγροπτηνοτροφικά, εξοπλισµοί) συνεχίζει να είναι
ισχυρή.
Σε αυτό το περιβάλλον ο Όµιλος έχει σχεδιάσει την στρατηγική του ώστε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις
εξελίξεις αυτές ως η ηγέτιδα δύναµη στο κλάδο της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Η στρατηγική αυτή
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στοχεύει, στην ενδυνάµωση της επικοινωνιακής πολιτικής µε στόχο το χτίσιµο ισχυρού εταιρικού brand, στην
ανάπτυξη νέων εµπορικών δικτύων, και στην ανάπτυξη προϊόντων προστιθέµενης αξίας. Επίσης στοχεύει στην
αύξηση της κερδοφορίας µέσω βελτίωσης σηµαντικών KPI, καθώς και στην µείωση του κόστους παραγωγής.
Επιπροσθέτως, ο σχεδιασµός για την αναδιοργάνωση των πληροφοριακών συστηµάτων µε σκοπό την
αποδοτικότερη εφαρµογή συστηµάτων διοίκησης έχει τεθεί σε εφαρµογή εντός της εξαµηνιαίας περιόδου όπου
και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Όµιλος επενδύει σηµαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη, δραστηριότητα η οποία εστιάζεται, στην µείωση του
χρόνου ανάπτυξης των ψαριών, στην µείωση του FCR (Feed Conversion Ratio), στην αύξηση των δεικτών
επιβίωσης, στην ανάπτυξη των προϊόντων προστιθέµενης αξίας. Επιπροσθέτως, ο Όµιλος συµµετέχει ενεργά
στον ορισµό των παραµέτρων για την απόκτηση των πιστοποιητικών από τον ASC.
Όλες οι ενέργειες της έρευνας και ανάπτυξης εντάσσονται στην ενίσχυση και εξασφάλισης της αειφόρου
ανάπτυξης.

VII. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία διαθέτει 57 ενεργά υποκαταστήµατα εντός Ελλάδος και ένα στην Ιταλία το οποίο είναι και το
µεγαλύτερο της υποκατάστηµα.

VIII. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Ι. Συνδεδεµένα Μέρη

Ε∆ΡΑ

PREDOMAR S.L.
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε
KEGO AGRI A.E.
NIREUS INTERNATIONAL
MIRAMAR PROJECTS CO LTD -UK
NIREUS GMBH

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΡΠΟΣ
ΑΓΓΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ %
30.06.2017

31.12.2016

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Ε∆ΡΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %

ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α

30.06.2017
32,51%
20,65%
15,64%
6,18%

31.12.2016
32,51%
20,65%
15,64%
6,18%
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ΙΙ. Συναλλαγές και Αµοιβές µε Μέλη ∆ιοικήσεως και ∆ιευθυντικών Στελεχών

Συναλλαγές και αµοιβές µελών ∆ιοικήσεως και
διευθυντικών στελεχών
Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016
500.842

Μισθοί, εργασιακές παροχές και αµοιβές µελών ∆.Σ.

655.515

569.465

572.300

Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών

369.240

335.267

220.549

203.456

1.024.755

904.732

792.849

704.298

ΙΙΙ. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές, µε τα συνδεδεµένα µέρη :

Συναλλαγές εντός της περιόδου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Αγορά παγίων
Αµοιβές ∆Σ και µισθοδοσία
Έσοδα Tόκων
Έξοδα τόκων και συναφή έξοδα

105.250
919.505
27.371
3.028.760

30/6/2016

78.750
825.982
3.310.795

30/6/2017

2.233.865
20.400
1.283.096
1.297.220
737.049
24.502
3.021.414

30/6/2016

1.809.858
19.875
1.423.356
492.469
659.298
3.194.662

Οι εµπορικές συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του Α’ εξαµήνου της
χρήσης 2017, έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

Κορωπί, 8 Σεπτεµβρίου 2017
Ο Πρόεδρος του

∆.Σ Τα µέλη

Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ
Μπελλές Αριστείδης
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EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές Α.Ε..
Χειμάρρας 8Β
151 25 Αθήνα

Τηλ.: 210 2886 000
Φαξ: 210 2886 905
ey.com

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Συνοπτικής Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ Α.Ε.

Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ Α.Ε. και των θυγατρικών της,
της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές ενδιάµεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις
αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της
εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές
σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει
την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά
(∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί
αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.

Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται
στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να
αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία
θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε
γνώµη ελέγχου.

Συµπέρασµα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη συνηµµένη
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΜ ΣΟΕΛ 16631
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ
151 25, ΑΘΗΝΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Καταστάσεις Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2016
(Αναµορφωµένες *)

30/6/2017
Σηµ.
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της Χρήσεως

180.624.862

Αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου

-

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου

179.598.825
(674.374)

89.672.181

82.364.691

159.842.262

157.859.222

68.889.581

59.950.714

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούµενα προς πώληση
Μείον: Πώληση θυγατρικών
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της περιόδου

20

Κέρδη από µεταβολές στην Εύλογ η Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά
την λήξη της Περιόδου
Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού

9

Αναλώσεις

12.343.231

13.050.285

(38.394.309)

(37.057.626)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

(14.888.035)

(14.887.204)

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων

(10.109.871)

(10.035.018)

(4.478.734)

(5.051.529)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

10,25

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

10

Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
Αποσβέσεις

77.570

66.834

-

947.617

15,17

(2.814.808)

(2.631.407)

Λοιπά έξοδα

11

(13.300.389)

(12.582.022)

Λοιπά έσοδα

12

Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων

760.970
(1.914.794)

Φόρος εισοδήµατος

13

(129.268)

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

13

(589.797)

Καθαρές Ζηµίες Περιόδου

(2.633.859)

605.396
(7.623.960)
(185.667)
1.224.989
(6.584.638)

Κατανεµόµενα σε:
Μετόχους Εταιρείας
Σύνολο
Βασικές ζηµίες ανά µετοχή - σε €

14

(2.633.859)

(6.584.638)

(2.633.859)

(6.584.638)

(0,0090)

(0,0238)

* Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης και συγκρισιµότητας κάποια κονδύλια της προηγούµενης χρήσης

έχουν αναταξινοµηθεί (Σηµείωση 2.1).
Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Καταστάσεις Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2016
(Αναµορφωµένες *)

30/6/2017
Σηµ.
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της Χρήσεως

172.405.271

Αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου

-

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της περιόδου

20

Κέρδη από µεταβολές στην Εύλογ η Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά
την λήξη της Περιόδου
Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού

170.808.519
(674.374)

84.558.210

76.184.547

152.387.956

150.771.902

64.540.895

55.473.556

7.649.867

8.064.625

Αναλώσεις

(32.461.969)

(31.663.807)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

(13.792.128)

(13.861.830)

(8.145.422)

(7.678.895)

(4.445.865)

(4.909.708)

9

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

10,25

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

10

24.506

297.321

Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων

25

-

947.617

Αποσβέσεις

15,17

(2.778.620)

(2.621.290)

Λοιπά έξοδα

11

(12.729.555)

(11.935.585)

Λοιπά έσοδα

12

Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Καθαρές Ζηµίες Περιόδου

496.576
(1.641.715)
(726.538)
(2.368.253)

514.157
(7.373.839)
1.058.566
(6.315.273)

* Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης και συγκρισιµότητας κάποια κονδύλια της προηγούµενης χρήσης

έχουν αναταξινοµηθεί (Σηµείωση 2.1).

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

16

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Καταστάσεις Συνολικών Εισοδηµάτων
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017
Καθαρές Ζηµίες Περιόδου

30/6/2016

(2.633.859)

(6.584.638)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

-

-

Στοιχεία που ενδέχεται να αναταξινοµηθούν στην Κατάσταση
αποτελεσµάτων µεταγ ενέστερα (Ι)

-

-

-

-

-

-

Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν στην Κατάσταση
αποτελεσµάτων µεταγ ενέστερα (ΙΙ)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (Ι+ΙΙ)
Συγ κεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους
- Ιδιοκτήτες Μητρικής

(2.633.859)

(6.584.638)

(2.633.859)

(6.584.638)

(2.633.859)

(6.584.638)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
Καθαρές Ζηµίες Περιόδου
Στοιχεία που ενδέχεται να αναταξινοµηθούν στην Κατάσταση
αποτελεσµάτων µεταγ ενέστερα (Ι)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (Ι+ΙΙ)
Συγ κεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους

30/6/2016

(2.368.253)
(2.368.253)

(6.315.273)
(6.315.273)

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Καταστάσεις Οικονοµικής Θέσης
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Υπεραξία Επιχείρησης
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

31/12/2016

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016

Σηµ.
15

73.371.505
3.948.906
30.298.997
15.253.774
476.206
125.455
454.668
86.826.890
210.756.401

72.839.021
3.948.906
30.298.997
15.078.691
527.875
125.455
427.048
65.870.495
189.116.488

72.098.301
3.948.906
29.968.825
13.048.745
13.732.214
112.340
431.966
85.090.351
218.431.648

71.499.376
3.948.906
29.968.825
12.873.622
13.732.214
112.340
402.387
63.760.470
196.298.140

73.015.372
15.145.361
39.573.583
12.484.795
999.244
4.540.949
15.698.694
161.457.998

114.754.367
10.459.431
37.165.355
9.147.369
740.160
4.236.567
8.754.791
185.258.040

67.297.605
12.757.550
34.429.409
12.185.166
984.694
4.540.949
14.186.211
146.381.584

108.644.801
7.941.754
33.289.804
8.976.473
724.335
4.236.567
6.993.008
170.806.742

372.214.399

374.374.528

364.813.232

367.104.882

24
24
24
24
24

87.449.210
(47.271)
36.769.486
37.098.494
75.210.434
(106.992.075)
129.488.278

87.449.210
(47.271)
36.769.486
37.098.494
75.281.788
(104.429.570)
132.122.137

87.449.210
(47.271)
36.769.486
36.755.808
75.517.776
(104.795.449)
131.649.560

87.449.210
(47.271)
36.769.486
36.755.808
75.517.776
(102.427.196)
134.017.813

25
19

145.924.094
9.175.194
2.859.354
6.262.417
1.290.364
681.734
166.193.157

149.504.830
8.637.067
2.771.065
6.628.938
982.383
989.796
169.514.079

145.782.393
8.336.063
2.746.254
5.983.217
1.290.364
557.634
164.695.925

149.323.781
7.609.525
2.662.257
6.314.723
982.383
855.711
167.748.380

42.774.065
4.956.089
18.517.047
10.285.763
76.532.964

45.874.750
1.627.158
16.572.919
8.663.485
72.738.312

35.850.419
4.869.938
18.438.847
9.308.543
68.467.747

39.449.532
1.491.828
16.495.669
7.901.660
65.338.689

Σύνολο Υποχρεώσεων

242.726.121

242.252.391

233.163.672

233.087.069

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

372.214.399

374.374.528

364.813.232

367.104.882

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
∆εσµευµένα ταµιακά διαθέσιµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

16
17
18
19

20

20
21
22
22
23

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Μείον Ιδιες Μετοχές
Υπέρ το Άρτιο
Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές 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 ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

27

26
25
25
26

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων
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ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο

ΠΟΣΑ ΣΕ €
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016

Ίδιες
Μετοχές

77.709.146

(47.271)

Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεµατικό
αναπροσαρµογης

Συναλλαγµατικές
∆ιαφορές

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

36.840.284

37.244.726

-

84.814.135

(115.372.456)

-

-

-

-

(6.584.638)

Ελέγχουσες
Συµµετοχές

Μη Ελέγχουσες
Συµµετοχές

121.188.564

-

Σύνολο
121.188.564

Μεταβολή Iδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/06/2016
Ζηµίες µετά από φόρους

-

-

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

-

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους

-

-

-

-

-

-

9.474.743

-

(75.383)

-

-

(9.474.743)

200.740

-

6.692

-

-

-

9.675.483

-

(68.691)

-

-

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από την απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας
(Σηµείωση 24)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από τη µετατροπή του Οµολογιακού ∆ανείου
(Σηµείωση 24)
Σύνολο

(9.474.743)

(6.584.638)

(6.584.638)
-

-

(6.584.638)
-

(6.584.638)

-

(6.584.638)

-

(75.383)

-

(75.383)

-

207.432

(6.584.638)

(6.452.589)

207.432
-

-

(6.452.589)
-

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2016

87.384.629

(47.271)

36.771.593

37.244.726

-

75.339.392

(121.957.094)

114.735.975

-

114.735.975

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017

87.449.210

(47.271)

36.769.486

37.098.494

-

75.281.788

(104.429.570)

132.122.137

-

132.122.137

(2.633.859)

Μεταβολή Iδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/06/2017
Ζηµίες µετά από φόρους

-

-

-

-

-

-

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

-

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους

-

-

-

-

-

Αναταξινοµήσεις

-

-

-

-

-

(71.354)

71.354

Σύνολο

-

-

-

-

-

(71.354)

(2.562.505)

36.769.486

37.098.494

-

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2017

87.449.210

(47.271)

-

-

75.210.434

(2.633.859)

(106.992.075)

(2.633.859)
(2.633.859)
(2.633.859)
129.488.278

-

(2.633.859)
(2.633.859)
(2.633.859)
129.488.278

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΣΑ ΣΕ €

Ίδιες
Μετοχές

Μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016

77.709.146

Αποθεµατικό
αναπροσαρµογ ής

Υπέρ Το Άρτιο

(47.271)

36.840.284

Λοιπά
αποθεµατικά

36.776.940

Αποτελέσµατα εις
νέον

Σύνολο

85.048.585

(112.429.548)

(6.315.273)

123.898.136

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/06/2016
Ζηµίες µετά από φόρους

-

-

-

-

-

Λοιπά αυνολικά εισοδήµατα

-

-

-

-

-

Συγ κεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους

-

-

-

-

-

9.474.743

-

(6.315.273)

Σύνολο

(6.315.273)
-

Συµψηφισµός αποθεµατικών µε αποτελέσµατα εις νέον
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από την απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας
(Σηµείωση 24)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από τη µετατροπή του Οµολογιακού ∆ανείου
(Σηµείωση 24)

(6.315.273)

200.740

-

9.675.483

-

(75.383)
6.692
(68.691)

-

(9.474.743)
(9.474.743)

(6.315.273)

(75.383)
207.432
(6.183.224)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2016

87.384.629

(47.271)

36.771.593

36.776.940

75.573.842

(118.744.821)

117.714.912

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017

87.449.210

(47.271)

36.769.486

36.755.808

75.517.776

(102.427.196)

134.017.813

(2.368.253)

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/06/2017
(2.368.253)

Ζηµίες µετά από φόρους

-

-

-

-

-

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

-

-

-

-

-

Συγ κεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους

-

-

-

-

-

(2.368.253)

(2.368.253)

Σύνολο

-

-

-

-

-

(2.368.253)

(2.368.253)

36.769.486

36.755.808

75.517.776

(104.795.449)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2017

87.449.210

(47.271)

-

-

131.649.560
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Καταστάσεις ταµιακών ροών
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
30/6/2017
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Eπιχορηγήσεις
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού
Μερίσµατα
Πιστωτικοί Τόκοι
Κέρδος από Αποτίµηση λόγω Αναδριάθρωσης ∆ανείων
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεµάτων
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια
Κέρδος από Πώληση Παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση των αποθεµάτων (εξαιρουµένης της µεταβολή εύλογης
αξίας βιολογικών αποθεµάτων)
Αύξηση των απαιτήσεων
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών )
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
(Εκροές)/ εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
30/6/2016

Σηµ.
(1.914.794)
15, 17

10

3.181.330

3.015.622

3.110.126

3.001.131

(142.747)

(1.264.701)

(366.521)

(384.215)

(331.506)

(379.841)

88.289

90.081

83.998

-

-

-

(77.570)

(66.834)
(947.617)

(2.516.902)

5.040.394

(11)

(358)

(24.506)
(3.182.139)

85.903
(230.633)
(66.688)
(947.617)
4.416.478

80

(358)

4.478.734

5.051.529

4.445.865

4.909.708

18.613.573

11.390.324

18.383.657

10.649.166

(3.598.818)

(5.547.333)

(4.144.579)

(4.896.388)

(2.791.745)

(1.712.901)

(1.588.483)

(2.760.244)

(2.186.541)

12.604.204

15, 17

(7.373.839)

(1.199.017)

(20)
10

(1.641.715)

(304.800)

20

(7.623.960)

(4.869.613)

(4.024.626)

3.081.089

14.000
(2.325.723)

(2.153.671)

12.814.380

(4.864.902)

(3.882.806)

1.259.271

14.000
(2.309.807)

994

-

-

1.443.336

894
-

1.443.336

77.570

66.834

24.506

66.688

(4.791.049)

(801.553)

-

207.432

-

-

(75.383)

-

(4.839.502)

(785.783)

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου/ Μετατροπή οµολόγου
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από την αναδιάρθρωση των δανείων
Εισπράξεις από λοιπά εκδοθέντα/αναληφθέντα βραχυπρόθεσµα
δάνεια
Εξοφλήσεις από την αναδιάρθρωση των δανείων
Εξοφλήσεις λοιπού βραχυπρόθεσµου δανεισµού
∆εσµευµένες καταθέσεις
(Εκροές)/ εισροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

6.779.014
(7.343.884)
(304.382)

(869.252)

20.888.465

-

12.118.769

6.779.031

(21.080.688)
(10.843.707)
686.620

1.901.508

(7.256.324)
(304.382)

(781.675)

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

2.085.810

6.943.903
8.754.791

4.181.044
8.777.477

7.193.203
6.993.008

2.559.298
7.242.741

15.698.694

12.958.521

14.186.211

9.802.039

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

21

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία

1.1 Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Εταιρεία») είναι µια
ανώνυµη εταιρεία και µητρική εταιρεία του οµίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» (που θα αποκαλείται
«Όµιλος»). Η δοµή του Οµίλου και οι θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη Σηµείωση 6 των οικονοµικών
καταστάσεων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής, οδός ∆ηµοκρίτου, Θέση Πόρτσι και η
ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.nireus.com. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στη Χίο και το
1995 εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 8 Σεπτεµβρίου 2017.

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων
Η Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου δραστηριοποιούνται κυρίως στον ευρύτερο χώρο
της ιχθυοκαλλιέργειας. Πιο συγκεκριµένα, oι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η παραγωγή γόνου,
η παραγωγή ιχθύων καθώς και η εµπορία και διάθεση αυτών στην εσωτερική και διεθνή αγορά, η παραγωγή
εξοπλισµού όπως δίκτυα, κλουβιά κλπ για ιχθυοπαραγωγικές µονάδες, η παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών,
η παραγωγή και εµπορία µεταποιηµένων ιχθύων καθώς και η παραγωγή και εµπορία κτηνοπτηνοτροφικών
ειδών.

1.3 Κύριες Εξελίξεις
Προτεινόµενη αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της γερµανικής θυγατρικής Εταιρείας NIREUS
GMBH
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε να εγκρίνει την αύξηση της συµµετοχής της στην αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας NIREUS GMBH έως το ποσό των € 3.900.000.

Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2017
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
2.1 Βάση σύνταξης των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου καλύπτουν την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, και έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ιεθνούς
Λογιστικού Προτύπου (∆.Λ.Π. 34) «Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά».

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και σηµειώσεις
που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 οι οποίες είναι διαθέσιµες
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nireus.com.

Η ετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA απαιτεί τη χρήση ορισµένων
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των
λογιστικών αρχών. Σηµαντικές παραδοχές από τη ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της
εταιρείας επισηµαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η
∆ιοίκηση αξιολογούνται

συνεχώς

και

βασίζονται

σε

εµπειρικά δεδοµένα

και

άλλους

παράγοντες

συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα από εύλογες
συνθήκες.

Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισµοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι
συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης
2016 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, µε εξαίρεση την
εφαρµογή των νέων και τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών που αναφέρονται στη Σηµείωση 3, η
εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2017.
Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης και συγκρισιµότητας κάποια κονδύλια της προηγούµενης χρήσης έχουν
αναταξινοµηθεί. Συγκεκριµένα «λοιπά έσοδα» ποσού € 55.076 για το Όµιλο και ποσό € 25.923 για την
Εταιρεία έχουν αναταξινοµηθεί στα «λοιπά έξοδα». Επίσης αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις
επιχορηγούµενων παγίων ποσού € 379.841 για την Εταιρεία και Ευρώ 384.215 για το Όµιλο έχουν
αναταξινοµηθεί από τα «Λοιπά έσοδα» µε συµψηφισµό αυτών στο κονδύλι των «Αποσβέσεων» Σηµείωση
15.

Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2017
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2.2 Συνέχιση της δραστηριότητας

Τρέχουσες Οικονοµικές Εξελίξεις στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο του οικονοµικού περιβάλλοντος που δηµιουργείται από την συνεχιζόµενη επιβολή διαφόρων
περιορισµών στην διακίνηση κεφαλαίων ανακύπτουν κίνδυνοι που απορρέουν από την οικονοµική
αβεβαιότητα καθώς και από τις πιέσεις στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εξέτασε τις συνθήκες που δηµιουργούνται από τις ανωτέρω εξελίξεις
στην Ελληνική οικονοµία, και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ανωτέρω κίνδυνοι έχουν περιορισµένη
επίδραση στον Όµιλο, καθότι οι πωλήσεις του οµίλου σε ποσοστό περίπου 80% λαµβάνουν χώρα εκτός
Ελλάδος, αλλά και την τρέχουσα και αναµενόµενη πελατειακή βάση, την κερδοφορία και τις ταµειακές ροές
του Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν αναµένεται να υπάρξει σηµαντική επίπτωση στη δραστηριότητα,
στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και στα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας.
Επίσης οι τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά µε το δηµοψήφισµα του Ηνωµένου Βασιλείου να αποχωρήσει από
την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και του
Οµίλου, δεδοµένου ότι οι πωλήσεις προς το Ηνωµένο βασίλειο ανέρχονται σε περίπου 5,2% και 4,3% επί του
συνόλου των πωλήσεων της Εταιρείας και του Οµίλου αντίστοιχα, ενώ οι αγορές των πρώτων υλών από την
παραπάνω χώρα είναι αµελητέες στο σύνολο των αγορών του Οµίλου.
2.3 Βάση ενοποίησης
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και των θυγατρικών εταιρειών στις
οποίες η µητρική εταιρεία έχει δυνατότητα άσκησης ελέγχου κατά την 30 Ιουνίου 2017.

Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όταν ο Όµιλος εκτίθεται ή έχει δικαιώµατα πάνω στις κυµαινόµενες αποδόσεις από
την συµµετοχή του στην οικονοµική οντότητα (εκδότρια) και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις
µέσω της εξουσίας του επί της εκδότριας.
Συγκεκριµένα, ο Όµιλος ελέγχει µια εκδότρια εάν και µόνο διαθέτει όλα τα ακόλουθα:
•

Εξουσία επί της εκδότριας (π.χ. δηλαδή τα υφιστάµενα δικαιώµατα που του δίνουν τη δυνατότητα να
κατευθύνονται οι σχετικές δραστηριότητες της εκδότριας)

•

Τοποθετήσεις ή δικαιώµατα µε µεταβλητές αποδόσεις από την συµµετοχή του στην εκδότρια

•

∆υνατότητα να χρησιµοποιήσει την εξουσία του επί της εκδότριας για

να επηρεάσει το ύψος των

αποδόσεών του

Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30η
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Όταν ο Όµιλος δεν έχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή παρόµοια δικαιώµατα µιας εκδότριας, ο
Όµιλος εξετάζει ότι όλα τα κρίσιµα γεγονότα και τις περιστάσεις προκειµένου να εκτιµήσει αν έχει εξουσία
πάνω σε µία εκδότρια, όπως οι εξής:

•

Η συµβατική ρύθµιση µε τους υπόλοιπους κατόχους δικαιωµάτων ψήφων µε την εκδότρια

•

Τα δικαιώµατα που απορρέουν από άλλες συµβατικές ρυθµίσεις

•

Τα δικαιώµατα του Οµίλου και των δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου

Ο Όµιλος επανεξετάζει κατά πόσον ή όχι ελέγχει την εκδότρια αν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν
ότι υπάρχουν αλλαγές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία κριτήρια του ελέγχου. Η ενοποίηση της θυγατρικής
ξεκινάει όταν ο Όµιλος αποκτά τον έλεγχο της θυγατρικής και παύει όταν ο Όµιλος χάνει τον έλεγχο της
θυγατρικής. Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα της θυγατρικής που
αποκτήθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης περιλαµβάνονται στην κατάσταση των συνολικών
εσόδων από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά τον έλεγχο µέχρι την ηµεροµηνία που ο Όµιλος παύει να
ελέγχει την θυγατρική.

Τα κέρδη, οι ζηµίες και κάθε στοιχείο των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων αποδίδονται στους µετόχους της
µητρικής εταιρείας του Οµίλου και των µη ελεγχουσών συµµετοχών ακόµα και όταν αυτό έχει ως αποτέλεσµα
οι µη ελέγχουσες συµµετοχές να παρουσιάζουν ζηµιογόνο αποτέλεσµα. Όταν κρίνεται απαραίτητο γίνονται
αναµορφώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προκειµένου οι λογιστικές πολιτικές τους να
είναι σύµφωνες µε τις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού
του Οµίλου, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταµειακές ροές που σχετίζονται µε τις συναλλαγές
µεταξύ των θυγατρικών του Οµίλου απαλείφονται πλήρως κατά την ενοποίηση.
Στην περίπτωση απώλειας ελέγχου µιας θυγατρικής, αποαναγνωρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία
(συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας), οι υποχρεώσεις, οι µη ελέγχουσες συµµετοχές και άλλα στοιχεία των
ιδίων κεφαλαίων, ενώ τυχόν κέρδη ή ζηµίες από την αποαναγνώριση καταχωρούνται απευθείας στην
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. Οποιαδήποτε επένδυση αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία.

3. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές
3.1 Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούµενη
οικονοµική χρήση µε εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων
λογιστικών προτύπων η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1 Ιανουαρίου
2017.
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Νέα πρότυπα και διερµηνείες
Tα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις που εφαρµόζονται για πρώτη φορά το 2017 (ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017) και τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν σηµαντική επίδραση στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή ενδιάµεσες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της
Εταιρείας ή δεν έχουν εφαρµογή για τον Όµιλο και την Εταιρεία ή δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση , αναλύονται ως εξής:
•
∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος (Τροποποιήσεις): Αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο
λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από
χρεωστικούς τίτλους που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγµα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το
λογιστικό χειρισµό των αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η οικονοµική οντότητα δεν
επιτρέπεται να εκπέσει τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες για φορολογικούς σκοπούς ή όταν έχει την πρόθεση
και την δυνατότητα να διακρατήσει τους χρεωστικούς τίτλους µέχρι την αντιστροφή των µη
πραγµατοποιηθεισών ζηµιών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΛΠ 7 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να επιτρέψει στους
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις
που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται από ταµειακές ροές
και µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3.2 Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και ο
Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Ταξινόµηση και επιµέτρηση

•

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των
χρηµατοοικονοµικών µέσων και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση
και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και
επιµέτρηση, αποµείωση και λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στην διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους καταστάσεις.
•

∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το
∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν από µια
σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον
κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και
ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν
παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων
και

εξοπλισµού

ή

άυλων

περιουσιακών

στοιχείων).

Θα

απαιτούνται

εκτεταµένες

γνωστοποιήσεις,

συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις
απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης
µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις.
Η ∆ιοίκηση έχει πραγµατοποιήσει µια αρχική αξιολόγηση για τον αντίκτυπο στις περιοχές που ενδέχεται να
επηρεαστούν από την εφαρµογή του εν λόγω προτύπου. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η εφαρµογή των νέων κανόνων
δεν θα έχει αντίκτυπο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του.
•

∆ΠΧΑ 15: Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες (Αποσαφηνίσεις)
Οι αποσαφηνίσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του Σ∆ΛΠ κατά την
ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες, σχετικά µε: (α) το
λογιστικό χειρισµό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «µεµονωµένα
αναγνωρίσιµο»,

(β)

των

εκτιµήσεων

που

γίνονται

στην

απόφαση

για

εντολέα

ή

εκπρόσωπο,

συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης κατά πόσο µία Εταιρεία είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, των εφαρµογών
της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευµατικής
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ιδιοκτησίας και των δικαιωµάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις
εταιρείες που εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 15 πλήρως αναδροµικά η επιλέγουν να εφαρµόσουν την τροποποιηµένη
αναδροµική προσέγγιση. Οι αποσαφηνίσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος
και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της αποσαφήνισης στις οικονοµικές τους
καταστάσεις.
•
∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ
ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και
εκείνες του ∆ΛΠ 28, για την αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του
επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι
ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται
σε µια θυγατρική είτε όχι). Ένα µερικό κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία
ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το
∆εκέµβριο του 2015 το Σ∆ΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ηµεροµηνία εφαρµογής της τροποποίησης αυτής,
αναµένοντας το αποτέλεσµα του έργου του για τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτών των τροποποιήσεων στις οικονοµικές τους καταστάσεις.
•

∆ΠΧΑ 16: Μισθώσεις

Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Το
∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των µισθώσεων
για αµφότερα τα µέρη της σύµβασης, ήτοι για τον πελάτη («µισθωτή») και τον προµηθευτή («εκµισθωτή»). Το
νέο πρότυπο απαιτεί οι µισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες µισθώσεις στις οικονοµικές τους
καταστάσεις. Οι µισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις µισθώσεις, µε ορισµένες εξαιρέσεις.
Η λογιστική των εκµισθωτών παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει
το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του
προτύπου στις οικονοµικές τους καταστάσεις.
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•

∆ΠΧΑ 2: Ταξινόµηση και επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών
(Τροποποιήσεις)

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά µε το λογιστικό
χειρισµό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν
κατοχύρωση, στην επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχώ ν

και

διακανονίζονται

σε

µετρητά, (β) παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών µε δυνατότητα συµψηφισµού των
υποχρεώσεων παρακρατούµενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισµό των τροποποιήσεων όρων και
προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία µετοχών, η οποία διαφοροποιεί την ταξινόµηση µιας
συναλλαγής από διακανονισµό σε µετρητά σε συναλλαγή που διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται
στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις.

•

∆ΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις)

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε µία οντότητα µεταφέρει ένα
ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα.
Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι µεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγµατοποιείται όταν το ακίνητο
πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της µεταβολής
αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει µεταβολή
στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος και η
Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους
καταστάσεις.

•

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε∆∆ΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές

Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018
ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η διερµηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό συναλλαγών που
περιλαµβάνουν την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής σε ξένο νόµισµα. Η διερµηνεία εξετάζει τις
συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όπου η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή
µη χρηµατική υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής, πριν από την
αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερµηνεία αναφέρει ότι η
ηµεροµηνία συναλλαγής, για τον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής
αναγνώρισης ενός µη χρηµατικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόµενου εσόδου. Εάν υπάρχουν
πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει την
ηµεροµηνία συναλλαγής για κάθε µία πληρωµή και είσπραξη προκαταβολής. Η διερµηνεία δεν έχει ακόµη
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υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις.

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι µια
συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 για το ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες για το
οποίο επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι αναβαθµίσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της
τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις.

∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς: η
αναβάθµιση αυτή διαγράφει τις βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις για γνωστοποιήσεις χρηµατοπιστωτικών
µέσων, παροχών σε εργαζοµένους και εταιρειών επενδύσεων, κατά την πρώτη εφαρµογή των
διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς.

∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν ότι η επιλογή της επιµέτρησης στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, µίας
επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι
οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόµοια οικονοµική οντότητα, δύναται να
διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την αρχική
αναγνώριση.

•

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε∆∆ΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά µε τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήµατος

Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019
ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιµετώπιση της
αβεβαιότητας που εµπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισµούς, κατά το λογιστικό χειρισµό των φόρων
εισοδήµατος. Η διερµηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε την εξέταση αβέβαιων φορολογικών
θεωρήσεων µεµονωµένα ή από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές
αρχές, την κατάλληλη µέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από
τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγµατικά περιστατικά και
τις περιστάσεις. Η διερµηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία
βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους
καταστάσεις.
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4. Εποχικότητα
H επιχειρηµατική δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας και της πτηνο-κτηνοτροφίας δεν χαρακτηρίζεται από
εποχικότητα. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα στον κλάδο των ιχθυοτροφών εντατικοποιείται κατά τους
µήνες µεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου προκειµένου να καλύψει την εποχική αλλαγή που παρατηρείται στις
διατροφικές ανάγκες των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας εξαιτίας της αυξήσεως της θερµοκρασίας του
περιβάλλοντός τους, που σηµατοδοτεί τη βέλτιστη µετατρεψιµότητα της τροφής σε ιχθυοµάζα. Πλέον των
δύο τρίτων του κύκλου εργασιών για τα προϊόντα του κλάδου πραγµατοποιείται στο διάστηµα αυτό.

5. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις
Η σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να
προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού
και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και
έξοδα που παρουσιάζονται στην υπό εξέταση χρήση. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν
από τις εκτιµήσεις αυτές.

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση µε τη µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω
εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία των ενδιάµεσων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου και της Εταιρείας για την χρήση πού έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016.

6. ∆οµή του Οµίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
Η εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες συµµετοχές (άµεσες και έµµεσες) κατά την 30 Ιουνίου 2017, πίνακας των
οποίων παρατίθεται παρακάτω:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
NIREUS INTERNATIONAL LTD
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK
PREDOMAR S.L. (έµµεσες)
KEGO AGRI A.E.
NIREUS GMBH

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Οι εταιρείες οι οποίες ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΕΥ Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α

100,00%

Ολική Ενοποίηση

NIREUS INTERNATIONAL LTD

ΚΥΠΡΟΣ

100,00%

Ολική Ενοποίηση

MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK
PREDOMAR S.L.

ΑΓΓΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ

100,00% έµµεση
100,00% έµµεση

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

KEGO AGRI A.E.

ΕΛΛΑ∆Α

100,00%

Ολική Ενοποίηση

NIREUS GMBH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

100,00%

Ολική Ενοποίηση

Oι διαδικασίες εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας MIRAMAR PROJECTS CO LTD – UK ολοκληρώθηκαν στις
25.07.2017.

7. Υπολογισµός του EBITDA και του λειτουργικού ΕΒΙΤDA
Πάγια πολιτική του Οµίλου και της Εταιρείας είναι να υπολογίζεται το ΕΒΙΤDA µε βάση τα κέρδη προ φόρων
συν/πλην τα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα συν τις συνολικές αποσβέσεις. Στα επενδυτικά
αποτελέσµατα περιλαµβάνονται κέρδη/(ζηµίες) από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων,
επιχορηγήσεις, αποµείωση υπεραξίας και άϋλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και κέρδη/(ζηµίες) θυγατρικών
εταιρειών διακρατούµενων προς πώληση.
Το EBITDA προ της επίδρασης της αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων ορίζεται ως “λειτουργικό EBITDA”
το οποίο βασίζεται στην αποτίµηση των αποθεµάτων σε τιµές κόστους αντί σε εύλογες αξίες.

ΟΜΙΛΟΣ
Σηµ.
Αποτελέσµατα χρήσεως πρό φόρων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων
Zηµίες από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- EBITDA
Μείον: Επίδραση από την µεταβολή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- EBITDA πρo επίδρασης
βιολογ ικών στοιχείων

10
10

15,17

20

30/6/2017

30/6/2016

(1.914.794)
(4.478.734)
77.570

(7.623.960)
(5.051.529)
66.834

(2.814.808)

947.617
(2.631.407)

5.301.178

(955.475)

2.516.902

(5.040.395)

2.784.276

4.084.920
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµ.
Αποτελέσµατα χρήσεως πρό φόρων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδος από αποτίµηση λόγω αναδιάθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων
Zηµίες από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- EBITDA
Μείον: Επίδραση από την µεταβολή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία

10
10

15,17

20

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- EBITDA πρo επίδρασης
βιολογ ικών στοιχείων

30/6/2017

30/6/2016

(1.641.715)
(4.445.865)
24.506

(7.373.839)
(4.909.708)
297.321

(2.778.620)

947.617
(2.621.290)

5.558.264

(1.087.779)

3.182.139

(4.416.477)

2.376.125

3.328.698

8. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου έχουν προσδιοριστεί βάσει της εσωτερικής µηνιαίας πληροφόρησης που
παρέχεται στην Επιτροπή Λήψης Επιχειρησιακών Αποφάσεων («ΕΛΕΑ») που έχει οριστεί από τη ∆ιοίκηση και
η οποία παρακολουθεί την κατανοµή των πόρων και την απόδοση των λειτουργικών αυτών τοµέων καθώς
επίσης καθορίζει και την επιχειρηµατική δραστηριότητά τους.
Οι τοµείς που έχουν παρόµοια είδη και παραγωγή, παρόµοια πολιτική (πώλησης –διανοµής) και παρόµοια
οικονοµικά χαρακτηριστικά έχουν συγκεντρωθεί σε ένα τοµέα.
Οι τοµείς δραστηριότητας που έχουν οριστεί βάσει της λήψης οικονοµικών αποφάσεων και του τόπου
παρακολούθησής τους είναι οι εξής:

•

Ιχθυοκαλλιέργειας

•

Ιχθυοτροφές

•

Κτηνοπτηνοτροφία

Στον τοµέα της Ιχθυοκαλλιέργειας περιλαµβάνονται πωλήσεις Ολόκληρων και Μεταποιηµένων ψαριών καθώς
και Πωλήσεις Γόνου.

Στους άλλους τοµείς περιλαµβάνονται κυρίως πωλήσεις Εξοπλισµών για εταιρείες Ιχθυοκαλλιέργειας.
Στα Κέρδη προ φόρων ανά Τοµέα δεν περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα καθώς και τα
γενικά ∆ιοικητικά έξοδα τα οποία παρουσιάζονται στη στήλη των απαλοιφών / προσαρµογών.
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Οι συναλλαγές µεταξύ των λειτουργικών τοµέων πραγµατοποιούνται µέσα σε καθαρά εµπορική βάση κατά
τρόπο όµοιο µε συναλλαγές µε τρίτους.
30/6/2017

Ποσά σε χιλ. €

Πωλήσεις ανά Τοµέα
Κόστος Λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων

Μη
Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Εξοπλισµός Κατανεµηµένα
94.485
1.963
4.500
1.067
(89.311)
(1.788)
(4.248)
(1.349)
(7.234)
5.174
175
252
(282)
(7.234)

Ενοποίηση
102.015
(103.930)
(1.915)

30/6/2016

Ποσά σε χιλ. €

Πωλήσεις ανά Τοµέα
Κόστος Λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων

Μη
Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Εξοπλισµός Κατανεµηµένα
87.446
2.816
3.860
1.293
(88.194)
(2.342)
(3.843)
(1.464)
(7.196)
(748)
474
17
1.055
(8.422)

Ενοποίηση
95.415
(103.039)
(7.624)

Στα περιουσιακά στοιχεία ανά Τοµέα περιλαµβάνονται εκείνα τα οποία παρακολουθεί ο ΕΛΕΑ και τα οποία
µπορούν να διαχωριστούν στους τοµείς. Οι υποχρεώσεις παρακολουθούνται σε Οµιλικό επίπεδο.

30/6/2017

Ποσά σε χιλ. €

Μη
Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Εξοπλισµός Κατανεµηµένα

Περιουσιακά στοιχεία
τοµέα

248.170

23.197

2.717

7.104

91.026

Ενοποίηση
372.214

31/12/2016

Ποσά σε χιλ. €

Μη
Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Εξοπλισµός Κατανεµηµένα

Περιουσιακά στοιχεία
τοµέα

267.634

19.186

2.823

6.975

77.757

Ενοποίηση
374.375

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο προορισµού των εσόδων παρουσιάζονται παρακάτω:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2017

30/6/2016

Ελλάδα

20.371.446

18.208.176

Ευρωζώνη

70.568.097

66.418.765

Λοιπές χώρες

11.075.869

10.788.035

102.015.412

95.414.976
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Η πληροφόρηση βάσει της γεωγραφικής έδρας των εταιρειών του Οµίλου για τα έσοδα από εξωτερικούς
πελάτες και για τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύεται ως ακολούθως:

Έσοδα ανά χώρα θυγατρικής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2017

30/6/2016

95.612.723

87.639.818

6.402.689

7.775.158

102.015.412

95.414.976

Ελλάδα
Ισπανία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2017

31/12/2016

89.725.742

88.933.128

2.848.443

2.933.490

92.574.185

91.866.618

Ελλάδα
Ισπανία

Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν τα ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία,
καθώς και τις επενδύσεις σε ακίνητα.

∆εν υφίσταται πελάτης που καλύπτει πάνω από το 10% των εσόδων της Εταιρείας και του Οµίλου.

9. Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών – εµπορευµάτων και λοιπού
υλικού
Ακολουθεί ανάλυση Πωλήσεων εµπορευµάτων & λοιπών αποθεµάτων:

ΟΜΙΛΟΣ
ποσά σε €

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

Πωλήσεις εµπορευµάτων

8.481.310

8.627.194

4.188.026

4.611.308

Πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών

2.825.442

3.652.278

2.444.038

3.157.002

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου
υλικού

899.264

519.129

867.028

82.516

Πωλήσεις υπηρεσιών

137.215

251.684

150.775

213.799

12.343.231

13.050.285

7.649.867

8.064.625

Σύνολο πωλήσεων εµπορευµάτων και
λοιπών αποθεµάτων
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10. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Ακολουθεί ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εσόδων & εξόδων:

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Μερίσµατα

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

-

-

-

230.633

Έσοδα τόκων

77.570

66.834

24.506

66.688

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

77.570

66.834

24.506

297.321

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Έξοδα τόκων από δάνεια στο αποσβεσµένο κόστος και
λοιπά συναφή έξοδα
Χρηµατοοικονοµικό κόστος από προεξόφληση
∆ανειακών υποχρεώσεων
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

30/6/2017

(3.602.049)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

(3.794.507)

30/6/2017

(3.569.180)

30/6/2016

(3.652.686)

(876.685)

(1.257.022)

(876.685)

(1.257.022)

(4.478.734)

(5.051.529)

(4.445.865)

(4.909.708)

Κατά την διάρκεια της εξαµηνιαίας περιόδου αναγνωρίστηκε συνολικό καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος
ποσού € 876.685 (2016: € 1.257.022) από την προεξόφληση των αναλογούντων τοκοχρεολυσίων των
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην Σηµείωση 25 «∆ανειακές
Υποχρεώσεις».
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11. Λοιπά έξοδα
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών εξόδων:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

∆ωρεές-Επιχορηγήσεις

(10.231)

(11.694)

(10.231)

(11.194)

Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών

(74.638)

(71.782)

(73.623)

(70.202)

Έντυπα & γραφική ύλη

(37.930)

(33.692)

(34.115)

(30.627)

(8.979.006)

(8.187.748)

(8.572.251)

(7.746.334)

Έξοδα προβολής - διαφηµίσεως & εκθέσεων

(183.257)

(122.712)

(175.398)

(102.691)

Έξοδα ταξιδίων

(194.656)

(179.694)

(147.286)

(130.973)

Έξοδα µεταφορών

Ζηµίες από εκποίηση παγίων

(50)

Λοιπά έκτακτα έξοδα
Πρόβλεψη επισφαλών πελατών & λοιπών απαιτήσεων

(578.691)

-

(559.670)

(539.425)

(447)

(321.770)

(447)

(272.309)

(160.879)

(207.519)

(160.879)

(49.857)

(52.597)

(47.588)

(45.179)

(2.103.073)

(2.051.746)

(2.101.008)

(2.058.061)

(353.600)

(343.347)

(327.938)

(314.300)

(12.086)

(101.274)

(11.560)

(97.255)

(118.773)

(75.429)

(113.973)

(75.189)

(87.925)

(86.854)

(87.925)

(86.765)

Συνδροµές-Εισφορές
Φόροι - Τέλη
Πρόστιµα & προσαυξήσεις
Έξοδα καθαρισµού
Έξοδα φύλαξης
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

(620.635)

(50)

(207.776)

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Υλικά άµεσης ανάλωσης

-

(266.449)

(202.113)

(258.973)

(194.202)

(13.300.389)

(12.582.022)

(12.729.555)

(11.935.585)

12. Λοιπά έσοδα
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εσόδων:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Επιδοτήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016

359.968

293.716

359.968

293.716

27.718

61.340

20.695

34.104

Έσοδα ενοικίων

300

625

20.700

20.500

Κέρδη από εκποίηση παγίων
Λοιπά έσοδα αχρησιµοποίητων προβλέψεων
επισφαλών απαιτήσεων

100

-

-

-

175.550

-

-

-

-

75.902

-

47.230

Έσοδα Παρεπόµενων ασχολιών

Πιστωτικά τιµολόγια αγορών προηγούµενων χρήσεων
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

51.172

44.747

49.096

40.661

146.162

129.066

46.117

77.946

760.970

605.396

496.576

514.157

Κατά την διάρκεια της εξαµηνιαίας περιόδου αναταξινοµήθηκαν αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων
της προηγούµενης χρήσης ποσού Ευρώ 331.506 για την Εταιρεία και Ευρώ 366.521 για το Όµιλο από τα
«λοιπά έσοδα» αφαιρετικά στο κονδύλι των «αποσβέσεων» (Σηµείωση 15).

Τα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών αφορούν έσοδα κυρίως από παροχές υπηρεσιών σε τρίτους.
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13. Φόρος εισοδήµατος
Η φορολογία εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017

Ποσά σε €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2017

Φόρος περιόδου

(129.268)

Αναβαλλόµενος φόρος

(589.797)

1.224.989

(726.538)

1.058.566

(719.065)

1.039.322

(726.538)

1.058.566

Φόρος εισοδήµατος-επί των αποτελεσµάτων της περιόδου

(185.667)

30/6/2016
-

-

Παρατίθεται συµφωνία του φόρου εισοδήµατος και του αναβαλλόµενου φόρου της περιόδου σε σχέση µε
την αναµενόµενη δαπάνη.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2017

Φόρος περιόδου

(129.268)

Αναβαλλόµενος φόρος

(589.797)

1.224.989

(726.538)

1.058.566

(719.065)

1.039.322

(726.538)

1.058.566

Σύνολο
Ζηµίες προ φόρων

(185.667)

30/6/2016
-

-

(1.914.794)

(7.623.960)

(1.641.715)

29%

29%

29%

29%

Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου

(555.290)

(2.210.948)

(476.097)

(2.138.413)

Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων-εξόδων που δεν
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

1.274.355

Συντελεστής Φόρου

Πραγ µατική ∆απάνη Φόρου

719.065

1.171.626
(1.039.322)

1.202.635
726.538

(7.373.839)

1.079.847
(1.058.566)

Βάσει της πολιτικής του Οµίλου αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για µεταφερόµενες ζηµίες
αναγνωρίζονται όταν κατά τις τελευταίες δύο διαχειριστικές χρήσεις έχουν προκύψει φορολογικά κέρδη. Ο
Όµιλος και η Εταιρεία κατά την προηγούµενη χρήση 31.12.2016 είχε σωρευµένες φορολογικές ζηµίες άνω
των € 34,0 εκ. για τις οποίες η Εταιρεία αναγνώρισε για πρώτη φορά αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
ύψους € 3.759.718 για αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες προηγούµενων ετών. Το ποσό της αναγνώρισης
εκτιµήθηκε µε βάση τον βαθµό κατά τον οποίο είναι πιθανόν ότι θα υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα
κέρδη ώστε να συµψηφιστούν µε τις εν λόγω φορολογικές ζηµίες. Η παραπάνω πολιτική της εταιρείας είναι
σύµφωνη µε τα οριζόµενα της παραγράφου 34 του ∆ΛΠ 12 περί αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας
για µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες (Σηµείωση 19).
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Η µητρική Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του εσωτερικού, ελέγχθηκαν φορολογικά για τις
προηγούµενες χρήσεις έως 31.12.2015 εκτός των ανέλεγκτων χρήσεων 2009 έως 2010 για την Εταιρεία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 (ΚΦΕ) και των διατάξεων του άρθρου
65Α, του Ν 4174/2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν.4410/2016 άρθρο 56 και την απόφαση ΓΓ∆Ε ΠΟΛ 1124/2015. Για την χρήση 2016 η
Εταιρεία καθώς επίσης και οι θυγατρικές εσωτερικού βρίσκονται στην διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού
Φορολογικής Συµµόρφωσης όπως προβλέπεται από τον Ν.4174/2013. Κατά την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου η διοίκηση του Οµίλου δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Επιπροσθέτως οι φορολογικές χρήσεις 2013 έως 2016 της θυγατρικής εταιρείας Predomar παραµένουν
ανέλεγκτες, καθώς και η χρήση 2016 για την θυγατρική εταιρεία Nireus GMBH.

Σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις και βάσει των φορολογικών ελέγχων παρελθουσών χρήσεων, οι εταιρείες του
Οµίλου που ενδέχεται να πραγµατοποιήσουν φορολογικά κέρδη µετά και τον συµψηφισµό των σωρευµένων
φορολογικών ζηµιών πραγµατοποίησαν πρόβλεψη για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα
προκύψουν µετά από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων.

Πληροφορίες σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις:
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες του Οµίλου είναι οι εξής:
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ
PREDOMAR S.L.
KEGO AGRI A.E.
NIREUS INTERNATIONAL LTD
NIREUS GMBH

2009-2010
2013 έως 2016
2016

Σηµειώνεται ότι, αναφορικά µε τις ανέλεγκτες χρήσεις της θυγατρικής εταιρείας Nireus International, δεν
είναι απαραίτητο για το τµήµα εσωτερικών προσόδων της Κύπρου να ελέγχει όλες τις φορολογικές χρήσεις,
γεγονός το οποίο µπορεί να συµβεί κατά την κρίση του ελεγκτή όπου κριθεί αναγκαίο.

Oι διαδικασίες εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας MIRAMAR PROJECTS CO LTD – UK ολοκληρώθηκαν στις
25.07.2017.
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Περαιτέρω ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου παρατίθεται στην Σηµείωση 19 «Αναβαλλόµενες
Φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις)».

14. Zηµίες ανά µετοχή
Οι ζηµίες ανά µετοχή του Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής :

Ζηµίες ανά µετοχή (βασικές)
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Ζηµίες που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του
αριθµού µετοχών
Ζηµίες ανά µετοχή (Ευρώ ανά
µετοχή)

30/6/2017

30/6/2016

(2.633.859)
291.474.978

(6.584.638)
276.253.021

(0,0090)

(0,0238)

Οι ζηµίες ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση της ζηµίας που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής
εταιρείας, µε τον αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της χρήσεως.

Οι µειωµένες ζηµίες ανά µετοχή απεικονίζονται βελτιωµένες σε σχέση µε τις βασικές ζηµίες ανά µετοχή.

15. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Οι εδαφικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ή στη διοίκηση εµφανίζονται στην εύλογη αξία
τους. Επίσης τα κτίρια, τα µηχανήµατα και οι τεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και τα πλωτά µέσα,
απεικονίζονται στην εύλογη αξία µειωµένη µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες
ζηµίες αποµείωσης οι οποίες αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία της επιµέτρησης.

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο εξέτασε τις τρέχουσες συνθήκες που
δηµιουργούνται από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία και το γενικότερο πλαίσιο του οικονοµικού
περιβάλλοντος, και, εκτός από τη προαναφερθείσα αποµείωση, εκτιµά ότι λόγω της φύσης, της τοποθεσίας
αλλά και της µεθόδου αποτίµησης (την συγκρίσιµη µέθοδο καθώς και την µέθοδο του υπολειµµατικού
κόστους αντικατάστασης) των ενσώµατων παγίων, δεν υπήρχαν σηµαντικές µεταβολές, στις εύλογες αξίες
της 30.06.2017.
Τα λοιπά ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρεµένες
αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.
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Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε τη
σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους.

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ
Οικόπεδα

Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αναταξινοµήσεις
Μεταφορές απο έργα υπο εκτέλεση
Επανεκτίµηση
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016

Κτίρια

7.723.350
(118.826)
7.604.524

Λοιπές Πάγιες
Εγκαταστάσεις &
Λοιπός Εξοπλισµός

Μηχανήµατα &
Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Λοιπά
Μεταφορικά
µέσα

Πλωτά

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Έργα υπό
εκτέλεση

Σύνολο

36.684.920
382.562
(2.311)
913.513
(12.554)
37.966.130

50.834.054
3.659.553
(72.380)
106.071
54.527.298

13.741.813
(31.142)
(37.624)
13.673.047

5.384.687
860.916
(25.652)
306
21.800
6.242.057

4.284.869
(306)
4.284.563

8.134.740
230.480
(12.907)

888.387
1.100.730
(36.300)

8.352.313

(1.729.893)
222.924

127.676.820
6.234.241
(180.692)
(688.509)
(169.004)
132.872.856

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

-

(3.653.193)

(37.505.095)

(1.398.055)

(4.057.522)

(331.377)

(7.555.525)

-

(54.500.767)

Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Αναταξινοµήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016

-

(908.852)
2.311
(4.559.734)

(2.609.287)
28.280
(40.086.102)

(1.380.097)
6.546
(2.771.606)

(204.471)
25.655
(46)
(4.236.384)

(332.105)
(18)
46
(663.454)

(171.886)
10.856
(7.716.555)

-

(5.606.698)
73.630
(60.033.835)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

7.604.524

33.406.396

14.441.196

10.901.441

2.005.673

3.621.109

635.758

222.924

72.839.021

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αναταξινοµήσεις
Μεταφορές απο έργα υπο εκτέλεση
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017

7.604.524
7.604.524

37.966.130
122.610
256
38.088.996

54.527.298
2.523.016
(973)
(1.553)
4.550
57.052.338

13.673.047
1.553
13.674.600

6.242.057
173.879
(89.179)
6.326.757

4.284.563
4.284.563

8.352.313
200.143
(7.634)
8.544.822

222.924
760.512
(376.225)
607.211

132.872.856
3.780.160
(97.530)
(371.675)
136.183.811

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Αναταξινοµήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017

7.604.524

(4.559.734)
(456.328)
(5.016.062)
33.072.934

(40.086.102)
(1.344.193)
(248)
(96)
(41.430.639)
15.621.699

(2.771.606)
(678.674)
11
96
(3.450.173)
10.224.427

(4.236.384)
(132.591)
89.179
(8)
(4.279.804)
2.046.953

(663.454)
(168.358)
(831.812)
3.452.751

(7.716.555)
(94.893)
7.632
(7.803.816)
741.006

607.211

(60.033.835)
(2.875.037)
96.574
(8)
(62.812.306)
73.371.505
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικόπεδα

Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αναταξινοµήσεις
Μεταφορές απο έργα υπο εκτέλεση
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016

Κτίρια

Λοιπές Πάγιες
Εγκαταστάσεις &
Λοιπός Εξοπλισµός

Μηχανήµατα &
Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Λοιπά
Μεταφορικά
µέσα

Πλωτά

7.499.286
7.499.286

34.488.544
382.562
(2.311)
371.716
35.240.511

52.231.963
3.729.353
(60.917)
40.277
55.940.676

13.377.305
(31.142)
13.346.163

5.251.525
860.646
(25.652)
306
21.800
6.108.625

4.284.869
(306)
4.284.563

-

(3.322.297)
(676.410)
2.311
(3.996.396)

(37.602.821)
(2.745.266)
27.853
(40.320.234)

(1.351.535)
(1.341.055)
6.546
(2.686.044)

(3.922.587)
(204.379)
25.655
(46)
(4.101.357)

(331.378)
(332.105)
(18)
46
(663.455)

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Έργα υπό
εκτέλεση

Σύνολο

7.992.570
216.605
(12.907)

245.060
1.100.166
-

8.196.268

(1.122.302)
222.924

125.371.122
6.289.332
(132.929)
(688.509)
130.839.016

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Αναταξινοµήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2016

7.499.286

31.244.115

15.620.442

10.660.119

2.007.268

3.621.108

624.114

222.924

71.499.376

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αναταξινοµήσεις
Μεταφορές απο έργα υπο εκτέλεση
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017

7.499.286
7.499.286

35.240.511
111.572
256
35.352.339

55.940.676
2.534.506
(942)
(1.553)
4.550
58.477.237

13.346.163
1.553
13.347.716

6.108.625
173.879
(89.179)
6.193.325

4.284.563
4.284.563

8.196.268
194.981
(7.084)
8.384.165

222.924
760.512
(376.225)
607.211

130.839.016
3.775.450
(96.949)
(371.675)
134.145.842

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Αναταξινοµήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2017

7.499.286

(3.996.396)
(338.793)
(4.335.189)
31.017.150

(40.320.234)
(1.410.336)
(280)
(96)
(41.730.946)
16.746.291

(2.686.044)
(661.353)
96
(3.347.301)
10.000.415

(4.101.357)
(132.680)
89.179
(8)
(4.144.866)
2.048.459

(663.455)
(168.358)
(831.813)
3.452.750

(7.572.154)
(92.354)
7.082
(7.657.426)
726.739

607.211

(59.339.640)
(2.803.874)
95.981
(8)
(62.047.541)
72.098.301

(7.416.182)
(166.828)
10.856
(7.572.154)

-

(53.946.800)
(5.466.043)
73.203
(59.339.640)

Στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων στο κονδύλι «αποσβέσεις» απεικονίζονται αφαιρετικά οι
επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων. Για την τρέχουσα εξαµηνιαία περίοδο το σχετικό κονδύλι των
επιχορηγήσεων ανέρχεται σε Ευρώ 331.506 για την Εταιρεία και Ευρώ 366.521 για τον Όµιλο. Το αντίστοιχο
ποσό της προηγούµενης περιόδου ανερχόταν σε Ευρώ 379.841 για την Εταιρεία και Ευρώ 384.215 για το
Όµιλο.

Στις «Λοιπές πάγιες εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισµό» περιλαµβάνονται κυρίως πάγια τα οποία αφορούν
µονάδες πάχυνσης και ιχθυογεννητικούς σταθµούς και ειδικότερα κλουβιά, δίχτυα, αγκυροβόλια,
αεροσυµπιεστές, γεννήτριες, φίλτρα κ.α.

Τα εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου περιγράφονται στη Σηµείωση 29
κατωτέρω.
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16. Υπεραξία
Η λογιστική αξία της υπεραξίας αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

Ποσά σε €

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

30.356.630

Αποµείωση

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

29.968.825

Αποµείωση

(57.633)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016

30.298.997

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016

29.968.825

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017

30.298.997

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017

29.968.825

Έλεγχος της υπεραξίας και των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας για τυχόν αποµείωση διενεργείται ετήσια καθώς και
όταν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης.

Όπως αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, για σκοπούς
ελέγχου αποµείωσης η υπεραξία επιµερίζεται στις τρεις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) του
Οµίλου, οι οποίες αποτελούν και τους τρεις λειτουργικούς τοµείς δραστηριότητας, η Ιχθυοκαλλιέργεια, η
Ιχθυοτροφία και η Κτηνοπτηνοτροφία (Σηµείωση 8). Οι τρεις λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας
παρουσιάζουν το κατώτατο επίπεδο στον Όµιλο στο οποίο παρακολουθείται η υπεραξία για εσωτερικούς
σκοπούς της ∆ιοίκησης. Η λογιστική αξία της υπεραξίας και των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας που έχει
κατανεµηθεί σε κάθε Μ∆ΤΡ είναι:
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
30/6/2017 31/12/2016

ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
30/6/2017 31/12/2016

ΣΥΝΟΛΟ
30/6/2017 31/12/2016

Υπεραξία

26.590.022

26.590.022

3.708.975

3.708.975

-

-

30.298.997 30.298.997

Άδειες Ιχθυοκαλλιέργειας

13.680.000

13.680.000

-

-

-

-

13.680.000 13.680.000

Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον καθορισµό της ανακτήσιµης αξίας των Μ∆ΤΡ
αναλύονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016. Στις 30
Iουνίου 2017, ο Όµιλος δεν προέβη σε έλεγχο αποµείωσης διότι δεν υπήρχαν ενδείξεις που να υποδεικνύουν
ότι η λογιστική αξία των Μ∆ΤΡ µπορεί να είναι αποµειωµένη. Η διοίκηση εκτιµά ότι η ανακτήσιµη αξία των
τριών τοµέων στις 30 Ιουνίου 2017 υπερβαίνει τη λογιστική τους αξία αντανακλώντας τις θετικές προσδοκίες
που επικρατούν στην αγορά για το µέλλον και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν τίθεται θέµα αποµείωσης
της υπεραξίας.
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17. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας, αφορούν κυρίως σε αποκτώµενες άδειες χρήσης
και λογισµικά προγράµµατα. Η ανάλυση των λογιστικών αξιών των ανωτέρω, παρουσιάζονται συνοπτικά
στους πίνακες που ακολουθούν:

ΟΜΙΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α∆ΕΙΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2016

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου
2017

9.460.705
17.887
688.509
10.167.101

(8.088.595)
(679.815)
(8.768.410)

13.680.000
13.680.000

-

23.140.705
17.887
688.509
23.847.101

(8.088.595)
(679.815)
(8.768.410)

1.398.691

13.680.000

15.078.691

10.167.101
109.700
371.675
10.648.476

13.680.000
13.680.000

23.847.101
109.700
371.675
24.328.476

(8.768.410)
(306.292)
(9.074.702)
1.573.774

13.680.000

(8.768.410)
(306.292)
(9.074.702)
15.253.774
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ
Α∆ΕΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου
2016

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου
2017

9.453.630
17.887
688.509
10.160.026

11.475.000

11.475.000

(8.081.669)
(679.735)
(8.761.404)

-

20.928.630
17.887
688.509
21.635.026

(8.081.669)
(679.735)
(8.761.404)

1.398.622

11.475.000

12.873.622

10.160.026
109.700
371.675
10.641.401

11.475.000
11.475.000

21.635.026
109.700
371.675
22.116.401

(8.761.404)
(306.252)
(9.067.656)
1.573.745

11.475.000

(8.761.404)
(306.252)
(9.067.656)
13.048.745

Ο λογαριασµός «Άδειες Ιχθυoκαλλιέργειας» σε επίπεδο Οµίλου αφορά την αξία των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας
της Εταιρείας, καθώς και της απορροφούµενης θυγατρικής «SEAFARM IONIAN Α.Ε.», της «KEGO ΑGRI A.E»,
και της «PREDOMAR S.L.»., η οποία προσδιορίστηκε κατά την εξαγορά των θυγατρικών εταιρειών. Η αξία
των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας αφορά την αξία των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας των
απορροφηθεισών θυγατρικών εταιρειών KEGO A.E. , RED ANCHOR A.E. και SEAFARM IONIAN Α.Ε. Η εν λόγω
αξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται σε κάθε περίοδο αναφοράς για τυχόν αποµείωση ή εφόσον υπάρξουν
γεγονότα που αποτελούν ενδείξεις για ζηµία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (Σηµείωση 15).

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο εξέτασε τις τρέχουσες συνθήκες που
δηµιουργούνται από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία και το γενικότερο πλαίσιο του οικονοµικού
περιβάλλοντος, και εκτιµά ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές µεταβολές, στις εύλογες αξίες της 30.06.2017.

Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2017

45

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

18. Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν αποτιµηθεί στο κόστος
κτήσεως µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε €

30/6/2017

Αρχή περιόδου

13.732.214

Υπόλοιπο λήξης

13.732.214

Τα ποσοστά συµµετοχής της εταιρείας στις επενδύσεις οι οποίες είναι µη εισηγµένες σε χρηµατιστηριακές αγορές
έχουν ως εξής :
31/12/2016
Επωνυμία

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε

Κόστος
01.01.2016
1.379.347

30/6/2017
Αξία
Αξία
Ποσοστό
Οικονομικής Απομείωση Οικονομικής
Χώρα
συμμετοχής
Θέσης
επένδυσης
Θέσης
31.12.2016
30.06.2017 εγκατάστασης 30.06.2017

Απομείωση
επένδυσης
-

-

6.400.033

-

NIREUS INTERNATIONAL LTD

6.400.033

KEGO AGRI Α.Ε.

7.052.834

(1.100.000)

5.952.834

14.832.214

(1.100.000)

13.732.214

ΣΥΝΟΛΟ

-

1.379.347

-

1.379.347

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

6.400.033

ΚΥΠΡΟΣ

100,00%

5.952.834

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

13.732.214

∆εν υπάρχουν µη ελέγχουσες συµµετοχές κατά την 30.06.2017.
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί µεταξύ του Οµίλου και των θυγατρικών εταιρειών όσον αφορά την
πρόσβασή τους στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Οµίλου, καθώς και στην µεταφορά διαθεσίµων
και µερισµάτων µεταξύ του Οµίλου και των εταιρειών.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ
Όπως αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, η Εταιρεία
αναγνωρίζει παρόµοιας φύσης Μ∆ΤΡ όπως εκείνες που αναγνωρίζονται σε επίπεδο Οµίλου οι οποίες
επικαλύπτουν τις µεµονωµένες συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες. Προκειµένου για τον έλεγχο αποµείωσης
των συµµετοχών, η Εταιρεία έχει κατανείµει τις συµµετοχές στην µονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας και τη µονάδα
Κτηνοπτηνοτροφίας. Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες έχουν κατανεµηθεί για σκοπούς ελέγχους
αποµείωσης ως εξής:
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30/6/2017

Συµµετοχή σε θυγατρικές εταιρείες

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
31/12/2016

7.779.379

7.779.379

ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
30/6/2017
31/12/2016

5.952.835

5.952.835

ΣΥΝΟΛΟ
30/6/2017

31/12/2016

13.732.214

13.732.214

Έλεγχος των συµµετοχών σε θυγατρικές για τυχόν αποµείωση διενεργείται όταν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης.
Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναγνώριση των δύο Μ∆ΤΡ καθώς και για τον καθορισµό
της ανακτήσιµης αξίας των Μ∆ΤΡ αναλύονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2016 (Σηµείωση 15).
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο εξέτασε τις τρέχουσες συνθήκες που
δηµιουργούνται από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία και το γενικότερο πλαίσιο του οικονοµικού
περιβάλλοντος και εκτιµά ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές µεταβολές στις εύλογες αξίες της 30.06.2017.

19. Αναβαλλόµενες Φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις)
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές
φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε €
Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία
Απαιτήσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από
την Υπηρεσία
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις
Απαίτηση για Μεταφερόµενες Φορολογικές Ζηµίες
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛ ΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛ ΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017
31/12/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
31/12/2016

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017
30/6/2016

(261.067)
(8.518.869)
209.878
(8.439.220)
7.741.753
(6.401.271)

(285.960)
(8.626.777)
209.878
(7.682.567)
7.848.617
(6.655.510)

(261.067)
(8.242.673)
209.878
(8.375.535)
7.592.472
(6.401.271)

(285.960)
(8.327.635)
209.878
(7.452.715)
7.655.276
(6.655.510)

24.893
107.908
(756.653)
(106.864)
254.239

826.043
355.004
(515.007)
2.544.050
3.759.718

800.863
451.142
(479.305)
2.550.709
3.759.718

793.244
341.998
(315.214)
2.562.387
3.759.718

769.308
438.136
(282.408)
2.562.387
3.759.718

25.180
(96.138)
(35.702)
(6.659)
-

(8.698.988)

(8.109.192)

(8.336.063)

(7.609.525)

(589.796)

476.206

527.875

-

-

(9.175.194)

(8.637.067)

(8.336.063)

(7.609.525)

(8.698.988)

(8.109.192)

(8.336.063)

(7.609.525)

33.738
28.750
1.433.827
90.115
89.728
25.450
(29.893)
(439.488)
(7.238)

1.224.989

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017
30/6/2016
24.893
84.962
(922.820)
(62.804)
254.239

33.738
28.396
1.280.779
78.183
89.728

23.936
(96.138)
(32.806)
-

(726.538)

24.239
(29.893)
(446.604)
-

1.058.566

Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν
υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι
φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις του
Οµίλου την 30.06.2017 αφορούν κατά ποσό € 41.602 την θυγατρική εταιρεία που εδρεύει στην Ισπανία
(φορολογικός συντελεστής 25%), κατά ποσό των € 568.638 την εταιρεία που εδρεύει στην Γερµανία
(φορολογικός συντελεστής 15%) και κατά ποσό € 8.564.954 τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα
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(φορολογικός συντελεστής από 29%). Τα αντίστοιχα κονδύλια κατά την 31.12.2016 ήταν για την εταιρεία
που εδρεύει στην Ισπανία ποσό € 235.281 , ποσό των € 561.981 την εταιρεία που εδρεύει στην Γερµανία και
για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ποσό € 7.839.805.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις του Οµίλου την 30.6.2017 ποσό € 476.206 αφορά τις εταιρείες
που εδρεύουν στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσό την 31.12.2016 ύψους € 527.875 προέρχονταν από τις
εταιρείες της Ελλάδας.
Βάσει της πολιτικής του Οµίλου αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για µεταφερόµενες φορολογικές
ζηµίες αναγνωρίζονται όταν για δύο συνεχόµενες διαχειριστικές χρήσεις έχουν προκύψει επαρκή φορολογικά
κέρδη. Ως εκ τούτου, κατά την περσινή χρήση η Εταιρεία αναγνώρισε για πρώτη φορά αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση ύψους € 3.759.718, για αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες προηγούµενων ετών. Το
ποσό της αναγνώρισης εκτιµήθηκε µε βάση τον βαθµό κατά τον οποίο είναι πιθανόν ότι θα υπάρξουν
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη ώστε να συµψηφιστούν µε τις εν λόγω φορολογικές ζηµίες. Η παραπάνω
πολιτική της εταιρείας είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα της παραγράφου 34 του ∆ΛΠ 12 περί αναγνώρισης
αναβαλλόµενης φορολογίας για µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες .

20. Βιολογικά Στοιχεία Ενεργητικού
Τα βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα αποθέµατα γεννητόρων, ψαριών, γόνου και κτηνοπτηνοτροφικών
προϊόντων που σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Μετά την υιοθέτηση του
∆ΠΧΑ 13 από 1.1.2013 και σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών
στοιχείων ενεργητικού γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 13 σε συνάρτηση µε συγκεκριµένες απαιτήσεις
του προτύπου ∆ΛΠ 41. Σύµφωνα µε το ∆ΠXA 13 η εύλογη αξία είναι η τιµή εξόδου, η οποία καθορίζεται µε
βάση την κύρια αγορά στην οποία παρατηρείται και ο µεγαλύτερος όγκος συναλλαγών.

Η ως άνω µεθοδολογία έχει ως συνέπεια σε περιόδους µε έντονους αυξητικούς/(µειωτικούς) ρυθµούς των
βιολογικών αποθεµάτων και αντίστοιχης αύξησης/(µείωσης) της τιµής πώλησης, να υπάρχουν σηµαντικά
αποτελέσµατα κέρδη/(ζηµίες) από τη διαφορά κόστους προϊόντος και αποτίµησης σε τιµές πώλησης.

Ακολουθεί πίνακας συµφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων :
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ΟΜΙΛΟΣ
ποσά σε €

30/6/2017

Υπόλοιπο αρχής Βιολογ ικών Περιουσιακών Στοιχείων 1η
Ιανουαρίου
Αυξήσεις από Αγορές Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων
Kέρδη/Ζηµίες Οφειλόµενες σε Μεταβολές στην τιµή ή στην
ποσότητα των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων
Μειώσεις από Πωλήσεις Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016

180.624.862

179.598.825

-

31/12/2016

172.405.271

1.136.253

-

170.808.519
1.136.253

68.889.581

170.310.789

64.540.895

157.701.484

(89.672.181)

(170.421.005)

(84.558.210)

(157.240.985)

Μείον: Πώληση θυγατρικών

-

Υπόλοιπο τέλους Βιολογ ικών Περιουσιακών Στοιχείων

30/6/2017

-

159.842.262

180.624.862

-

-

152.387.956

172.405.271

85.090.351

63.760.470

-

-

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α) Βιολογικά Ιχθύδια (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-µη
κυκλοφορούν ενεργητικό)
Β) Βιολογικά Κτηνοτροφίας (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-µη
κυκλοφορούν ενεργητικό)

86.596.890

65.624.495

230.000

246.000

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού

86.826.890

65.870.495

85.090.351

63.760.470

Γ) Βιολογικά Ιχθύδια (αποθέµατα-κυκλοφορούν ενεργητικό)

72.877.558

114.613.253

67.297.605

108.644.801

-

-

∆) Βιολογικά Κτηνοτροφίας (αποθέµατα-κυκλοφορούν ενεργητικό)

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν
Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

137.814

141.114

73.015.372

114.754.367

67.297.605

108.644.801

159.842.262

180.624.862

152.387.956

172.405.271

Η επίδραση από την µεταβολή της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεµάτων έναρξης µε λήξης όπως
απεικονίζεται στην Κατάσταση ταµειακών ροών ανέρχεται σε κέρδος ποσού € 2.516.902 για τον Όµιλο και
ποσού € 3.182.139 για την Εταιρεία.
Ανάλυση Επίδρασης Αποτίµησης Βιολογικών Αποθεµάτων σε Εύλογη Αξία

ΕΛΠ
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την έναρξη 1.1.2017
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη
30.06.2017
Μεταβολή εύλογ ης αξίας βιολογ ικών αποθεµάτων

ΟΜΙΛΟΣ
Αναµορφώσεις

∆ΠΧA

ΕΛΠ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αναµορφώσεις

∆ΠΧΠ

146.706.471

25.698.800

172.405.271

123.507.018
23.199.453

28.880.939
3.182.139

152.387.957
- 20.017.314

154.098.986

26.525.877

180.624.862

130.799.483
- 23.299.503

29.042.779
2.516.902

159.842.262
- 20.782.602

-

Παραδοχές στον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των ζωντανών ψαριών

Η εκτιµώµενη εύλογη αξία της βιοµάζας θα βασίζεται πάντα σε αβέβαιες παραδοχές, ακόµη και αν η εταιρεία
έχει αποκτήσει σηµαντική εµπειρία κατά την εκτίµηση αυτών των παραγόντων. Οι εκτιµήσεις εφαρµόζονται
στους ακόλουθους παράγοντες: τον όγκο της βιοµάζας , την ποιότητα της βιοµάζας, την κατανοµή του
µεγέθους και στις τιµές της αγοράς.
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Όγκος βιοµάζας
Ο όγκος της βιοµάζας είναι από µόνος του µια εκτίµηση µε βάση τον αριθµό του τοποθετηµένου γόνου στη
θάλασσα, την αναµενόµενη ανάπτυξη από τη στιγµή της τοποθέτησης, της εκτιµώµενης θνησιµότητας βάσει
της παρατηρούµενης και της αναµενόµενης θνησιµότητας κλπ. Η αβεβαιότητα σε σχέση µε τον όγκο της
βιοµάζας είναι συνήθως χαµηλή, ωστόσο, θα είναι υψηλότερη, αν το περιστατικό έχει οδηγήσει σε µαζική
θνησιµότητα , ειδικά στην αρχή του κύκλου ή αν η κατάσταση της υγείας των ψαριών περιορίζει το χειρισµό
του ψαριού.

Κατανοµή µεγέθους ψαριών
Τα ψάρια µέσα στην θάλασσα αναπτύσσονται µε διαφορετικούς ρυθµούς, και ακόµη υπό κατάσταση καλών
εκτιµήσεων το µέσο βάρος των ψαριών µπορεί να επιφέρει σηµαντική διαφορά στην ποιότητα και το βάρος
του ψαριού. Η κατανοµή του µεγέθους επηρεάζει την τιµή στην οποία πωλούνται τα ψάρια, καθώς κάθε
κατηγορία µεγέθους ψαριού τιµολογείται ξεχωριστά στην αγορά. Κατά την εκτίµηση της αξίας της βιοµάζας
εφαρµόζεται µια φυσιολογική και αναµενόµενη κατανοµή.

Τιµή αγοράς
Η υπόθεση των τιµών της αγοράς είναι πολύ σηµαντική για την αποτίµηση καθώς ακόµα και µικρές
µεταβολές στις τιµές της αγοράς θα επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές την αποτίµηση.

H µείωση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου κατά την 30.6.2017 σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση 31.12.2016 κατά περίπου € 20,8 εκ., οφείλεται κυρίως, στην µειωµένη βιοµάζα των
νωπών ψαριών λόγω του βιολογικού τους κύκλου. Πραγµατοποιείται βάσει του βιολογικού τους κύκλου
ανάκτηση της βιοµάζας τους κατά το δεύτερο εξάµηνο µε τελικώς προβλεπόµενη αύξηση του όγκου τους
κατά το τέλος της χρήσης.

O Όµιλος διατηρεί ασφαλισµένα όλα τα βιολογικά του αποθέµατα σε έγκριτους ασφαλιστικούς οίκους κατά
παντός ενδεδειγµένου κινδύνου. Οι σχετικές απαιτήσεις από τυχόν ασφαλιστικές αποζηµιώσεις είναι
εκχωρηµένες, λόγω ενεχύρου, στις Πιστώτριες Τράπεζες.

Η Εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ µε το από 01.01.2016 συµφωνητικό έχει παράσχει στην
Εταιρεία µε την επωνυµία NORSILDMEL INNOVATION A/S κυµαινόµενο ενέχυρο επί του ιχθυοπληθυσµού
της, ποσού € 10,3 εκ. προς εξασφάλιση του ανοιχτού υπολοίπου. Το ενέχυρο αυτό ισχύει έως 31.12.2017.

Τα εµπράγµατα βάρη επί των βιολογικών στοιχείων σε ιχθυοπληθυσµό ως ενέχυρο α’ τάξεως επί των δανείων,
ανέρχονται στο ποσό των € 129.700.000, σε β’ τάξεως στο ποσό των € 10.300.000 υπέρ των οµολογιούχων
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δανειστών καθώς και σε ποσό

€ 10.300.000, ως ενέχυρο α’ τάξεως υπέρ των προµηθευτών, όπως

περιγράφονται στην Σηµείωση 29 κατωτέρω.

21. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

Εµπορεύµατα

1.240.121

1.256.787

50.038

27

Προιόντα Έτοιµα και Ηµιτελή

8.181.492

3.784.378

8.122.025

3.727.514

101.664

112.527

101.664

112.527

5.549.935

5.172.550

4.436.419

4.042.731

72.149

133.189

47.404

58.955

15.145.361

10.459.431

12.757.550

7.941.754

Παραγωγή σε εξέλιξη
Α και Β ύλες - Υλικά συσκευασίας
Αναλώσιµα Υλικά
Σύνολο

Το ποσό των αποθεµάτων που αναλώθηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου και περιλαµβάνεται στο
κονδύλι «Αναλώσεις» στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ανέρχεται σε € 38.394.309 για τον
Όµιλο και € 32.461.969 για την Εταιρεία.

22. Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Α. Πελάτες
ΟΜΙΛ ΟΣ

Ποσά σε €
Πελάτες προς τρίτους

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

38.498.085

35.357.197

34.597.719

31.890.109

-

-

4.398.756

4.824.218

3.030.831

2.706.948

1.529.788

1.524.466

11.607.430

12.957.542

6.652.271

7.941.773

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις

(13.562.763)

(13.856.332)

(12.749.125)

(12.890.762)

Σύνολο

39.573.583

37.165.355

34.429.409

33.289.804

Πελάτες ενδοταιρικοί
Γραµµάτια
Επιταγές εισπρακτέες

Στα πλαίσια διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης ο Όµιλος και η Εταιρεία χρησιµοποιούν υπηρεσίες factoring
απαιτήσεων για την άµεση είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες εσωτερικού. Οι συµβάσεις πρακτόρευσης που
έχουν συναφθεί είναι προεισπραχθείσες απαιτήσεις µε δικαίωµα αναγωγής.
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Η µεταβολή της πρόβλεψης επισφαλών πελατών αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

30/6/2017

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ

13.856.332

14.990.582

12.890.762

13.855.527

38.691

202.245

30.373

206.508

Προσθήκες
Αναταξινόµηση σε λοιπές απαιτήσεις

(138.466)

(1.139.041)

(138.466)

∆ιαγραφές απαιτήσεων

(193.794)

(197.455)

(33.544)

(32.232)

13.562.763

13.856.332

12.749.125

12.890.762

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ

(1.139.041)

Για όλες τις απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν
αποµείωσή τους. Οι απαιτήσεις που έχουν υποστεί αποµείωση αφορούν κυρίως σε πελάτες του Οµίλου οι
οποίοι αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες. Η µεταβολή της σχηµατισθείσας, εντός της εξαµηνιαίας
περιόδου, πρόβλεψης του Οµίλου ποσού € 293.569 (2016: € 1.134.251) αφορά επιπλέον πρόβλεψη ποσού €
38.691 (2016: € 202.245), διαγραφές πελατών ποσού € 193.794 (2016: € 197.455) καθώς και
αναταξινοµήσεις ποσού 138.466 (2016: 1.139.041).

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των
βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία
τους. ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τους πελάτες, καθώς ο Όµιλος έχει
µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.

∆εν υφίσταται πελάτης που καλύπτει πάνω από το 10% των εσόδων της Εταιρείας και του Οµίλου.

Β. Λοιπές Απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

Χρεώστες διάφοροι προς τρίτους

11.629.777

11.352.069

13.424.949

Χρεώστες διάφοροι ενδοεταιρικοί

-

-

471.340

418.909

10.127.561

6.936.573

9.382.335

6.372.689

534.139

534.139

534.139

534.139

2.644.381

2.664.381

2.644.381

2.664.381

56.759

49.563

51.407

40.363

Απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο
Λοιπές απαιτήσεις προς τρίτους
Επίδικοι χρεώστες
Χρηµατική διευκόλυνση προσωπικού
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς
χρεώστες
Σύνολο

(12.507.822)
12.484.795

(12.389.356)
9.147.369

(14.323.385)
12.185.166

13.127.291

(14.181.300)
8.976.473
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Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η λογιστική αξία αυτών
των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη
αξία τους.

To υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων εµπεριέχει σχηµατισµένη πρόβλεψη που αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €

30/6/2017

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ

12.389.356

11.297.845

14.181.300

13.089.789

-

-

23.618

-

Αναταξινόµηση από πελάτες

138.466

1.139.041

138.466

1.139.041

∆ιαγραφές απαιτήσεων

(20.000)

(47.530)

(20.000)

(47.530)

12.507.822

12.389.356

14.323.385

14.181.300

Προσθήκες

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ

Σηµειώνεται ότι µε βάση το ∆ΛΠ 32 έχει πραγµατοποιηθεί συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων.

Στα πλαίσια διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης ο Όµιλος και η Εταιρεία χρησιµοποιούν υπηρεσίες factoring
απαιτήσεων για την άµεση είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες εσωτερικού. Οι συµβάσεις πρακτόρευσης που
έχουν συναφθεί είναι προεισπραχθείσες απαιτήσεις µε δικαίωµα αναγωγής.

23. ∆εσµευµένα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Κατά την 30.6.2017 ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν δεσµευµένα ταµειακά διαθέσιµα ποσού € 4.540.949
(31.12.2016: € 4.236.567) από το οποίο ποσό € 4.000.000 αφορά εγγύηση για εξασφάλιση πυρόπληκτου
δανείου της Εθνικής Τράπεζας, ποσό € 205.093 αφορά λοιπό δανεισµό από την Εθνική Τράπεζα, καθώς και
ποσό € 335.856 που εξασφαλίσει βραχυπρόθεσµο δανεισµό της Τράπεζας Πειραιώς (Σηµείωση 29).

24. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,30 ανά µετοχή.
Όλες οι µετοχές παρέχουν ίσα δικαιώµατα στη λήψη µερισµάτων και στην αποπληρωµή κεφαλαίου και
αντιπροσωπεύουν µια ψήφο στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Η µετοχή της Εταιρείας είναι
ελεύθερα διαπραγµατεύσιµη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
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ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €
Υπόλοιπο 01/01/2016
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από την
µετατροπή του Οµολογιακού ∆ανείου
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω
απορρόφησης θυγατρικής εταιρεία
Υπόλοιπο 31/12/2016
Υπόλοιπο 30/06/2017

Αριθµός
µετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

259.030.486

77.709.146

884.404

265.321

31.582.478
291.497.368
291.497.368

9.474.743
87.449.210
87.449.210

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιδιες µετοχές Υπέρ το άρτιο
(47.271) 36.840.284

Αριθµός
µετοχών

Σύνολο

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Ιδιες
µετοχές

Υπέρ το άρτιο

Σύνολο

114.502.159

259.030.486

77.709.146

(47.271)

36.840.284

114.502.159

8.843

274.164

884.404

265.321

-

8.843

274.164

(79.642)
(47.271) 36.769.486
(47.271) 36.769.486

9.395.101
124.171.425
124.171.425

31.582.478
291.497.368
291.497.368

9.474.743
87.449.210
87.449.210

(47.271)
(47.271)

-

(79.642)
9.395.101
36.769.486 124.171.425
36.769.486 124.171.425

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30.06.2017 ανήλθε στο ποσό € 87.449.210,40 διαιρούµενο σε
291.497.368 κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά δικαιωµάτων ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,30 € εκάστη.

Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής
Η ανάλυση του αποθεµατικού αναπροσαρµογής έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

37.244.726

Υπόλοιπο 31/12/2015
Αποµείωση παγίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
36.776.940

(125.100)

Πώληση παγίων

(21.132)

(21.132)

Υπόλοιπο 31/12/2016

37.098.494

36.755.808

Υπόλοιπο 30/06/2017

37.098.494

36.755.808

Λοιπά Αποθεµατικά
Τα λοιπά αποθεµατικά αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

Υπόλοιπο 01/01/2016
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω µείωσης
ονοµαστικής αξίας
Αναταξινόµηση κονδυλίων
Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες από την
υποχρέωση παροχών προς τους
εργαζόµενους
Υπόλοιπο 31/12/2016
Υπόλοιπο 30/06/2017

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΞ. ΝΟΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3.678.290

727.788

-

-

3.678.290
3.678.290

727.788
727.788

9.474.743
(9.474.743)
-

-

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ
ΤΙΤΛΟΥΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ

385.300

400.972

-

-

385.300
385.300

(57.604)
343.368
343.368

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

70.147.042
(71.354)

70.075.688
70.075.688

ΣΥΝΟΛΟ

84.814.135
(9.474.743)
(71.354)

(57.604)
75.210.434
75.210.434
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ
Ο
∆ΙΑΤΑΞ. ΝΟΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΥΣ

Ποσά σε €

Υπόλοιπο 01/01/2016
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω
απορρόφησης θυγατρικής
Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες από την
υποχρέωση παροχών προς τους
εργαζόµενους
Υπόλοιπο 31/12/2016
Υπόλοιπο 30/06/2017

3.487.165

624.273

-

-

3.487.165
3.487.165

624.273
624.273

9.474.743

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ
Α

385.300

394.683

70.682.421

-

-

-

(9.474.743)

70.682.421
70.682.421

(56.066)
75.517.776
75.517.776

(9.474.743)

-

385.300
385.300

(56.066)
338.617
338.617

ΣΥΝΟΛΟ

85.048.585

25. ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις µακροπρόθεσµες & βραχυπρόθεσµες αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός
Μείον : Υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόµενη χρήση (∆ανειακές)
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων
Υποχρεώσεις πληρωτ έες στ ην
επόµενη χρήση
Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη
χρήση (∆ανειακές)
Σύνολο Υποχρεώσεων πληρωτ έων
στ ην επόµενη χρήση

164.441.141
(18.517.047)

166.077.749
(16.572.919)

164.221.240
(18.438.847)

165.819.450
(16.495.669)

145.924.094

149.504.830

145.782.393

149.323.781

18.517.047

16.572.919

18.438.847

16.495.669

18.517.047

16.572.919

18.438.847

16.495.669

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων
Σύνολο δανείων

4.956.089

1.627.158

4.869.938

1.491.828

4.956.089

1.627.158

4.869.938

1.491.828

169.397.230

167.704.907

169.091.178

167.311.278

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2017

31/12/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2017

31/12/2016

Μεταξύ 1 και 2 ετών

25.715.937

21.906.404

25.635.796

21.827.237

Μεταξύ 2 και 5 ετών

54.562.565

61.040.815

54.501.005

60.938.933

Πάνω από 5 έτη

65.645.592

66.557.611

65.645.592

66.557.611

145.924.094

149.504.830

145.782.393

149.323.781

Τα κυριότερα οµολογιακά δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2017 συνοψίζονται ως
εξής:
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Α. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ

Κοινό εµπράγµατος εξασφαλισµένο Οµολογιακό ∆άνειο έως € 58,2 εκ.: Την 18η Σεπτεµβρίου 2015 η
Εταιρεία, η Τράπεζα Πειραιώς, και η Εθνική Τράπεζα

υπέγραψαν σύµβαση οµολογιακού δανείου µε

κοινοπραξία τραπεζών συνολικού ύψους µέχρι € 58.219.126 και επιτόκιο δανεισµού Euribor πλέον περιθωρίου
που κυµαίνεται βάσει των χρηµατοοικονοµικών δεικτών που ορίζονται στην σύµβαση. Η πλήρης αποπληρωµή
του δανείου ορίζεται σε επτά (7) χρόνια. Το βασικό επιτόκιο του δανείου θα επέρχεται στο εκάστοτε
κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor συν περιθώριο κέρδους 4,25%.

Στο εν λόγω δάνειο συµπεριλήφθηκε κατά την προηγούµενη χρήση (14.01.2016) και η αναχρηµατοδότηση
του δανεισµού της θυγατρικής της εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E, ποσού € 18.393.412 µετά τη συγχώνευση,
δια απορροφήσεως, µε την Εταιρεία. Κατά επέκταση το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε για το εν λόγω
δάνειο, µετά την αναχρηµατοδότηση της θυγατρικής εταιρείας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €
55.110.077.

Τo υπόλοιπο του παραπάνω δανείου κατά την 30.06.2017 ανέρχεται στο ποσό των € 54,6 εκ., από το οποίο,
ποσό € 52,0 εκ. αφορά το µακροπρόθεσµος µέρος ενώ το ποσό των € 2,5 εκ., αφορά το βραχυπρόθεσµο
µέρος εκ των οποίων € 0,9 εκ. αφορά κεφάλαιο και € 1,6 εκ. τόκους.

Κατά την 30.06.2017 υπάρχει πλήρη συµµόρφωση µε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και όρους που
απορρέουν από την δανειακή σύµβαση.
Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο έως € 29,4 εκ.: Την 18η Σεπτεµβρίου 2015 η Εταιρεία, η Τράπεζα
Πειραιώς, και η Εθνική Τράπεζα

υπέγραψαν σύµβαση κάλυψης Οµολογιών Μετατρέψιµου Οµολογιακού

∆ανείου ύψους €29.466.293 µε κοινοπραξία τραπεζών πλην της Eurobank και της ATTICA. Σύµφωνα µε τη
νέα σύµβαση συµφωνήθηκαν τα εξής:
α. Ηµεροµηνία Λήξης ∆ανείου: ∆ιάρκειας 10 ετών µετά την έκδοση της Α’ Σειράς των Οµολογιών µε
ηµεροµηνία ολικής αποπληρωµής τον Σεπτέµβρη 2025.
β. Επιτόκιο: 1% (σταθερό καθόλη την διάρκεια του δανείου)
γ. Λόγος Μετατροπής (ή ∆ικαίωµα Μετατροπής) 3,22 ονοµαστικές µετοχές, µε δικαίωµα ψήφου € 0,30
εκάστη
δ. Τιµή µετατροπής: € 0,31 ανά µετοχή
ε. Ονοµαστικής αξία: € 1 ανά οµολογία
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Στο εν λόγω δάνειο συµπεριλήφθηκε, κατά την προηγούµενη χρήση (14.01.2016) και η αναχρηµατοδότηση
του δανεισµού της SeaFarm Ionian Α.Ε. ποσού € 2.495.053 µετά τη συγχώνευσή της, δια απορροφήσεως,
από την Εταιρεία. Κατά επέκταση το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε για το εν λόγω δάνειο µετά την
αναχρηµατοδότηση της θυγατρικής εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 20.142.864.

Το υπόλοιπο του παραπάνω δανείου κατά την 30.06.2017 ανέρχεται στο ποσό των € 15,0 εκ., από το οποίο
ποσό € 14,9 εκ. αφορά το µακροπρόθεσµο µέρος του δανείου, ενώ το ποσό των € 0,1 εκ. αφορά το
βραχυπρόθεσµο µέρος και τόκους της εξαµηνιαίας περιόδου.

Κατά την 30.06.2017 υπάρχει πλήρη συµµόρφωση µε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και όρους που
απορρέουν από την δανειακή σύµβαση.

Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο έως € 4,8 εκ.: Την 18η Σεπτεµβρίου 2015 η Εταιρεία, η Τράπεζα Πειραιώς, και
η Εθνική Τράπεζα υπέγραψαν σύµβαση οµολογιακού δανείου µε κοινοπραξία τραπεζών πλην της ATTICA
BANK συνολικού ύψους µέχρι € 4.883.000 και επιτόκιο δανεισµού Euribor πλέον περιθωρίου που κυµαίνεται
βάσει των χρηµατοοικονοµικών δεικτών που ορίζονται στην σύµβαση. Η πλήρης αποπληρωµή του δανείου
ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια τον Σεπτέµβριο 2025. Το βασικό επιτόκιο του δανείου θα επέρχεται στο
εκάστοτε επιτόκιο 12µηνο Euribor κυµαινόµενο συν περιθώριο κέρδους 4,25%.
Το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί για το εν λόγω δάνειο ανέρχεται στο ποσό των € 4.653.000.

Από το υπόλοιπο του παραπάνω δανείου κατά την 30.06.2017 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των € 4,4 εκ.,
από το οποίο ποσό των € 4,3 εκ. αφορά το µακροπρόθεσµο µέρος του δανείου, ενώ ποσό € 0,1 εκ. αφορά το
βραχυπρόθεσµο µέρος του δανείου και τόκοι της χρήσης.
Κατά την 30.06.2017 υπάρχει πλήρη συµµόρφωση µε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και όρους που
απορρέουν από την δανειακή σύµβαση.
Κοινό Οµολογιακό ∆άνειο έως € 31,4 εκ.: Την 18η Σεπτεµβρίου 2015 η Εταιρεία η Τράπεζα Πειραιώς,
και η Εθνική Τράπεζα υπέγραψαν σύµβαση οµολογιακού δανείου µε κοινοπραξία τραπεζών πλην της ATTICA
BANK συνολικού ύψους µέχρι € 31.450.000 και επιτόκιο δανεισµού Euribor πλέον περιθωρίου που κυµαίνεται
βάσει των χρηµατοοικονοµικών δεικτών που ορίζονται στην σύµβαση Η πλήρης αποπληρωµή του δανείου
ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια τον Σεπτέµβριο 2025. Το βασικό επιτόκιο του δανείου θα επέρχεται στο
εκάστοτε επιτόκιο Euribor συν περιθώριο κέρδους 4,25%.
Το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί για το εν λόγω δάνειο ανέρχεται στο ποσό των € 23.066.666.
Το υπόλοιπο του παραπάνω δανείου κατά την 30.06.2017 ανέρχεται στο ποσό των € 22,7 εκ., από το οποίο
ποσό € 22,0 εκ. αφορά το µακροπρόθεσµο µέρος του δανείου ενώ ποσό € 0,7 εκ. αφορά το βραχυπρόθεσµο
µέρος του δανείου και τόκους της περιόδου.
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Κατά την 30.06.2017 υπάρχει πλήρη συµµόρφωση µε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και όρους που
απορρέουν από την δανειακή σύµβαση.

Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο έως € 20,0εκ.: Την 11η Ιουλίου 2007 η Εταιρεία υπέγραψε σύµβαση
κάλυψης Οµολογιών Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου διάρκειας 5 ετών µε ηµεροµηνία ολικής
αποπληρωµής τον Ιούλιο του 2012. Στις 29 Σεπτεµβρίου 2012 υπογράφηκε συµφωνία µεταξύ των
οµολογιούχων για προσαρµογή της υφιστάµενης δανειακής σύµβασης της οποίας το ποσό είχε διαµορφωθεί
στα 24εκ.
Bάσει των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Οµολογιούχων της 26ης Οκτωβρίου 2015,
τροποποιήθηκαν οι όροι του δανείου ως εξής:
• Το ∆άνειο κατά την 26.10.2015 ανήλθε στο ποσό των € 24.689.347,84
• Το ∆άνειο θα λήγει στις 21.10.2025. Κατά την ηµεροµηνία αυτή η Εταιρεία υποχρεούται να εξοφλήσει τις
1.794.284 οµολογίες του ∆ανείου στην ονοµαστική τους αξίας € 13,76, η κάθε µία, προσαυξηµένη κατά
ποσοστό 10,62%.
• Ο λόγος µετατροπής ή δικαίωµα µετατροπής θα παρέχει 44,3871 κοινές ονοµαστικές µετοχές της
Εταιρείας, αξίας € 0,31 έκαστη (τιµή µετατροπής).
• Επιτόκιο 1%
To υπόλοιπο του παραπάνω δανείου κατά την 30.06.2017 ανέρχεται στο ποσό των € 17,5 εκ., το οποίο
απεικονίζεται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Κατά την 30.06.2017 υπάρχει πλήρη συµµόρφωση µε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και όρους που
απορρέουν από την δανειακή σύµβαση.

Χρεολυτικό ∆άνειο έως € 13εκ.: Κατά την 29 Ιουνίου 2016 η Εταιρεία υπέγραψε µε την τράπεζα
Πειραιώς σύµβαση χρεολυτικού δανείου διάρκειας 5 ετών έως το ποσό των € 13.000.000 από το οποίο ποσό
€ 5.916.000 εκταµιεύθηκε εντός της προηγούµενης χρήσης. Εν συνεχεία και κατά την 30 Ιουνίου 2017
εκταµιεύθηκε το επιπλέον ποσό ύψους € 3.385.416,67 λόγω αναχρηµατοδότησης της πρώτης δόσης του
2017 του πυρόπληκτου δανείου όπως αναφέρεται παρακάτω στην παράγραφο ∆ «ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ».
Σκοπός του ∆ανείου είναι η αναδιάρθρωση υφιστάµενων οφειλών της Εταιρείας. Το δάνειο χορηγείται µε
περίοδο χάριτος έξι µηνών ήτοι έως 31.12.2016 και κάθε µία από τις επόµενες δόσεις θα καταβάλλεται την
αντίστοιχη ηµεροµηνία ενός έτους που έπεται της ηµεροµηνίας καταβολής της πρώτης δόσης µε τελικό έτος
εξόφλησης το 2021. Το επιτόκιο υπολογίζεται σε Εuribor 360 ηµερών πλέον του περιθωρίου των 4,25%.

To υπόλοιπο του παραπάνω δανείου κατά την 30.06.2017 ανέρχεται στο ποσό των € 9,4 εκ. από το οποίο
ποσό € 8,3 εκ. απεικονίζεται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, ενώ ποσό € 1,1 εκ. αφορά το
βραχυπρόθεσµο µέρος του δανείου.
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Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κατά την προηγούµενη χρήση 2016 η Εταιρεία προέβη στην λογιστική αντιµετώπιση της αναδιάρθρωσης των
δανειακών υποχρεώσεων της απορροφούµενης θυγατρικής εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E µε βάση του
κατά πόσον οι όροι των νέων δανειακών υποχρεώσεων ήταν «ουσιαστικά διαφορετικοί» από τους
προηγούµενους όρους των υφιστάµενων δανείων. Από την αξιολόγηση των νέων δανειακών συµβάσεων
προέκυψε ότι έχει επέλθει µια «ουσιαστική τροποποίηση» των όρων των υφιστάµενων δανείων, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο ∆ΛΠ 39. Συνεπώς η Εταιρεία προέβη στην αναγνώριση της εν λόγω αναδιάρθρωσης ως
εξόφληση των υφιστάµενων υποχρεώσεων, και ως εκ τούτου στην µετέπειτα αναγνώριση της νέας δανειακής
υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 παρ. 40.
Ως αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω προέκυψε κατά την προηγούµενη χρήση κέρδος το οποίο και
αναγνωρίστηκε

στα

αποτελέσµατα

της

χρήσης

όπως

απεικονίζεται

στο

κονδύλι

«Κέρδος

λόγω

αναδιάρθρωσης δανειακών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων».
Οι δανειακές υποχρεώσεις, προ της επίδρασης από την αποτίµηση των δανείων του Οµίλου σε εύλογη αξία,
κατά την 30.06.2017 ανέρχονται σε € 185,4 εκ (2016: € 184,6 εκ.) ενώ οι αντίστοιχες καθαρές δανειακές
υποχρεώσεις (µειωµένες κατά τα ταµειακά διαθέσιµα και δεσµευµένα) προ της επίδρασης της αποτίµησης σε
εύλογη αξία ανέρχονται στο Όµιλο σε € 165,2 εκ. (2016 171,6 εκ.).
∆. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ
«Πυρόπληκτο» ∆άνειο αρχικού κεφαλαίου €25 εκ της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ»

Βάσει της επιστολής που εστάλη από την Τράπεζα Πειραιώς µε ηµεροµηνία 20.01.2016, δόθηκε η
δυνατότητα στην Εταιρεία να υπαχθεί στις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 2/43758/0025-29-7 6-2015
περί αναστολής καταβολής δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2016 των δανείων που
λήγουν µετά την 01.01.2017 που έχουν χορηγηθεί µε την εγγύηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η αναστολή
καταβολής δεν αποτελεί λόγο επιµήκυνσης της συνολικής διάρκειας του δανείου.

Kατά την προηγούµενη χρήση η τράπεζα Πειραιώς παρείχε χορήγηση πίστωσης µέσω µακροπρόθεσµου
χρεολυτικού δανείου ύψους € 5.916.000, ως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο Β. «Χρεολυτικό ∆άνειο
έως € 13 εκ», µε το οποίο εξοφλήθηκε βραχυπρόθεσµο δάνειο που είχε ληφθεί σε προηγούµενη χρήση για
την αποπληρωµή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του παραπάνω πυρόπληκτου δανείου ποσού €
4.500.845,95, καθώς και τόκοι ποσού € 1.415.154,02 των προηγούµενων χρήσεων 2014 και 2015.
Εν συνεχεία και εντός του εξαµήνου η τράπεζα παρείχε επιπλέον χορήγηση πίστωσης ύψους € 3.385.416,67,
βάσει του προαναφερόµενου µακροπρόθεσµου χρεολυτικού δανείου, λόγω αναχρηµατοδότησης της πρώτης
δόσης του 2017 του πυρόπληκτου δανείου.
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Βάσει της παραπάνω ρύθµισης, το υπόλοιπο του δανείου κατά την 30.06.2017, ανέρχεται στο ποσό των €
20,1 εκ., από το οποίο ποσό € 13,3 εκ. είναι µακροπρόθεσµο, ενώ ποσό € 6,8 εκ αφορά το βραχυπρόθεσµο
µέρος του δανείου το οποίο αφορά σε κεφάλαιο.

«Πυρόπληκτο» ∆άνειο αρχικού κεφαλαίου € 24,9 εκ της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ»

Βάσει της επιστολής που εστάλη από την Εθνική Τράπεζα µε ηµεροµηνία 01.09.2015, δόθηκε η δυνατότητα
στην Εταιρεία να υπαχθεί στις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 2/43758/0025-29-7 6-2015 περί
αναστολής καταβολής δόσεων εγγυηµένων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Βάσει της νέας ρύθµισης, µετατίθενται
οι δόσεις της 30.6.2015, 31.12.2015, 30.6.2016 και 31.12.2016 µε ισόποσο επιµερισµό του συνόλου τους
στις εναποµείνασες δόσεις του δανείου κατά τα έτη 2017-2019, χωρίς επιµήκυνση της συνολικής διάρκειας
του δανείου.

Kατά την 30η Ιουνίου 2017 η Εθνική τράπεζα παρείχε χορήγηση πίστωσης βραχυπρόθεσµου δανείου ύψους
€ 3.393.614,21 λόγω αναχρηµατοδότησης της πρώτης δόσης της χρήσης 2017 του παραπάνω πυρόπληκτου
δανείου.

Βάσει της παραπάνω νέας ρύθµισης, το υπόλοιπο του δανείου κατά την 30.06.2017, ανέρχεται στο ποσό των
€ 20,2 εκ. από το οποίο ποσό € 13,2 εκ. είναι

µακροπρόθεσµο,

ενώ ποσό € 7,0 εκ. αφορά το

βραχυπρόθεσµο µέρος του δανείου και αφορά σε κεφάλαιο.
Χρηµατοοικονοµικοί Όροι:
Σύµφωνα µε τις συµβάσεις των Οµολογιακών ∆ανείων η Εταιρεία έχει αναλάβει ορισµένες υποχρεώσεις
µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διατήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια
του δανείου, ασφαλισµένων κατά παντός κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων της, η υποβολή ελεγµένων ή
επισκοπηµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, συνοδευόµενες από Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης
και τη διατήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια των Οµολογιακών ∆ανείων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών.
Οι συµφωνηµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες έχουν ως ακολούθως:
o ∆είκτης Καθαρών ∆ανειακών Υποχρεώσεων προς EBITDA, µικρότερος από 8,5 για την χρήση 2016 και την
περίοδο 30.06.2017
o ∆είκτης Καθαρών ∆ανειακών Υποχρεώσεων προς Στοιχεία Ενεργητικού, µικρότερος από 0,6 για την χρήση
2016 και την περίοδο 30.06.2017
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Οι παραπάνω χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για σκοπούς συµµόρφωσης µε τους όρους των οµολογιακών
δανείων υπολογίζονται µε βάση τα ενοποιηµένα στοιχεία του Ισολογισµού εξαιρουµένου των εταιρειών του
εξωτερικού (Ελληνικός Όµιλος).
O Όµιλος κατά την 30.06.2017 ήταν σε πλήρη συµµόρφωση µε τους παραπάνω αριθµοδείκτες.
Αριθµοδείκτες Οµίλου:
1.

∆είκτης Καθαρών ∆ανειακών Υποχρεώσεων προς λειτουργικό EBITDA

Οι καθαρές ∆ανειακές υποχρεώσεις προς λειτουργικό EBITDA παρουσίασαν αύξηση από 5,71 την 30.06.2016
σε 5,73 κατά την 30.06.2017.
Σε € χιλ.

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
30/6/2017
(12Μηνης
περιόδου)

Καθαρές ∆ανειακές
υποχρεώσεις (µετά την
Καθαρές ∆ανειακές υποχρεώσεις (µετά
την αποτίµηση των δανείων σε εύλογη αποτίµηση των δανείων σε
εύλογη αξία)
αξία)/ΕBITDA προ βιολογικών
Λειτουργικό EBITDA

149.158

=5,73

26.009

30/6/2016
(12Μηνης
περιόδου)
154.714

=5,71

27.084

2.∆είκτης Καθαρών ∆ανειακών Υποχρεώσεων προς Στοιχεία Ενεργητικού
Οι καθαρές ∆ανειακές υποχρεώσεις προς τα στοιχεία ενεργητικού κατά την 30.06.2017 ανήλθαν σε 0,40
(2016: 0,41) και δεν παρουσίασαν σηµαντική µεταβολή µεταξύ των χρήσεων 2017-2016.
Σε € χιλ.

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
30/6/2017

Καθαρές ∆ανειακές υποχρεώσεις προς
στοιχεία ενεργητικού

Καθαρές ∆ανειακές
υποχρεώσεις

149.158

Ενεργητικό

372.214

31/12/2016
154.714

=0,40

=0,41
374.375

Ως καθαρές δανειακές υποχρεώσεις, ορίζονται οι µακροπρόθεσµες, βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
καθώς και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση βάσει των στοιχείων του
ισολογισµού µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα καθώς και τα δεσµευµένα ταµειακά διαθέσιµα.

Το EBITDA προ της επίδρασης της αποτίµησης των βιολογικών αποθεµάτων ορίζεται ως “λειτουργικό
EBITDA” το οποίο βασίζεται στην αποτίµηση των αποθεµάτων σε τιµές κόστους αντί σε εύλογες αξίες.
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Τα υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη όπως προκύπτουν από τις δανειακές συµβάσεις του Οµίλου και της
Εταιρείας αναλύονται στην Σηµείωση 29.

26. Προµηθευτές και Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Οι προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Α. Προµηθευτές
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

Προµηθευτές

28.227.373

30.972.173

22.797.063

25.884.246

Επιταγές πληρωτέες

14.354.307

14.875.283

13.053.356

13.565.286

Υποσχετικές επιστολές
Σύνολο

192.385

27.294

-

-

42.774.065

45.874.750

35.850.419

39.449.532

Β. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες

1.240.790

1.255.611

1.139.864

1.143.859

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

1.311.825

1.575.597

1.107.492

1.476.998

Υποχρεώσεις σε φόρους

964.995

1.061.942

756.129

790.421

∆εδουλευµένα έξοδα

3.829.552

1.443.456

3.699.782

1.440.329

∆ιάφοροι πιστωτές - Προκαταβολές

2.938.601

3.326.879

2.605.276

3.050.053

10.285.763

8.663.485

9.308.543

7.901.660

Σύνολο
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27. Προβλέψεις
Η ανάλυση των προβλέψεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ποσά σε €

30/6/2017

Προβλέψεις σχετικές µε επίδικες ή
υπό διαιτησία διαφορές
Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

-

224.696

-

224.696

681.734

765.100

557.634

631.015

681.734

989.796

557.634

855.711

Η µεταβολή των προβλέψεων κατά την διάρκεια της περιόδου απεικονίζεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017
ποσά σε €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ
Προσθήκες
∆ιαγραφές προβλέψεων

Eπίδικες ή υπό
διαιτησία διαφορές
224.696

31/12/2016
Επίδικες ή υπό
Σύνολα διαιτησία διαφορές

Λοιπά
765.100

-

989.796

52.000

-

172.696

-

(224.696)

(83.366)

(308.062)

0

681.734

681.734

ΥΠΟΛ ΟΙΠΟ Λ ΗΞΗΣ

224.696

Α
Λοιπά ν
2.827.403
7.160

Σύνολα
2.879.402
179.856

(2.069.463)

(2.069.463)

765.100

989.796

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017
ποσά σε €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ
Προσθήκες
∆ιαγραφές προβλέψεων
ΥΠΟΛ ΟΙΠΟ Λ ΗΞΗΣ

Επίδικες ή υπό
διαιτησία διαφορές

31/12/2016

Λοιπά

Σύνολα

Επίδικες ή υπό
διαιτησία διαφορές

224.696

631.015

855.711

52.000

-

172.696

(224.696)

(73.381)

(298.077)

0

557.634

557.634

224.696

Λοιπά

Σύνολα

2.700.478

2.752.478

(2.069.463)

(2.069.463)

631.015

855.711

172.696

Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Το υπόλοιπο της πρόβλεψης που είχε σχηµατιστεί κατά την περσινή χρήση και αφορούσε υποθέσεις για τις
οποίες είτε δεν είχαν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις είτε είχε εκδοθεί απόφαση από το Πολυµελές
Πρωτοδικείο Αθηνών αλλά έχει ασκηθεί έφεση, τακτοποιήθηκε εντός της εξαµηνιαίας περιόδου µε αντίστοιχη
αποπληρωµή της υποχρέωσης προς τους δικαιούχους.

Λοιπές Προβλέψεις
Οι Λοιπές προβλέψεις του Οµίλου ποσού € 681.734 (2016: € 765.100) και της Εταιρείας ποσού € 557.634
(2016: € 631.015) αφορά κυρίως σχηµατισθείσα πρόβλεψη µη ληφθείσας άδειας έως 30.06.2017.
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28. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις- Απαιτήσεις
Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε Τράπεζες, λοιπές
εγγυήσεις, και εµπράγµατα βάρη, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στην Σηµείωση 29: «Υφιστάµενα
εµπράγµατα βάρη», και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της ως
εξής :

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές και εγγυήσεις υπέρ τρίτων κατά την 30.06.2017 ανέρχονται για τον Όµιλο σε €
7.756.090 από το οποίο ποσό € 7.100.000 αφορά εγγυήσεις της Εταιρείας προς τις θυγατρικές της και ποσό €
656.090 εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συµβάσεων προµηθευτών και εξασφάλιση
υποχρεώσεων. Ενδεχόµενες άλλες απαιτήσεις της περιόδου ανέρχονται σε ποσό € 654.656 για τον Όµιλο και
για την Eταιρεία αντίστοιχα.

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται
πρόσθετες πληρωµές, µετά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

29. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
Κατά την 30.06.2017 επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη
ύψους € 432.603.534 και επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατες
εξασφαλίσεις ύψους € 434.603.534, η ανάλυση των οποίων παρατίθεται παρακάτω:

1) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της µητρικής Εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα εµπράγµατα
βάρη:
(α) Έχει εγγραφεί ενέχυρο α’ τάξης ποσού € 2.973.959 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για
λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών επί ασφαλιστήριων συµβολαίων πλωτού εξοπλισµού για
εξασφάλιση χορήγησης του οµολογιακού δανείου έως του ποσού των € 58,2 εκ, το υπόλοιπο του οποίου την
30.06.2017 ανερχόταν σε € 54.641.060,27.
(β) Έχει εγγραφεί ενέχυρο, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των
Οµολογιούχων δανειστών, επί ασφαλιστηρίων συµβολαίων αποθεµάτων συνολικού ποσού € 106.800.000
(€104.300.000 αφορά ασφαλιστήρια συµβόλαια ιχθυοπληθυσµού και € 2.500.000 ασφαλιστήρια συµβόλαια
προ πάχυνσης). Ειδικότερα για το ποσό των € 76.600.000 έχει εγγραφεί ενέχυρο α’ τάξης, και για το ποσό
των € 30.200.000 έχει εγγραφεί ενέχυρο β τάξεως υπέρ των παραπάνω οµολογιούχων.

Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2017

64

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Επιπροσθέτως για το ποσό των € 30.200.000 επί των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των αποθεµάτων έχει
εγγραφεί ενέχυρο α τάξεως ως κάτωθι:
(i) ενέχυρο 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
30.06.2017 ανερχόταν σε € 20.052.083,33
(ii) ενέχυρο € 10.150.000 υπέρ του Ελληνικού δηµοσίου προς εξασφάλιση του πυρόπληκτου δανείου ύψους
€ 24.100.000 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, το υπόλοιπο του
οποίου την 30.06.2017 ανερχόταν σε € 20.174.231,06.
(iii) ενέχυρο ποσού € 8.400.000 υπέρ της Εταιρείας NORSILDMEL INNOVATION A/S προς εξασφάλιση
ανοιχτού υπολοίπου.
(γ) Έχει εγγραφεί κυµαινόµενη εµπράγµατη ασφάλεια επί των αποθεµάτων ως εξής:
(i) α’ τάξεως υπέρ της Εταιρείας NORDSILDMEL INNOVATION A/S προς εξασφάλισης ποσού οφειλής ύψους
€10.300.000
ii) β’ τάξεως ύψους € 10.300.000, επί των αποθεµάτων, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για
λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών
iii) α΄τάξεως ύψους € 129.700.000, 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 εκ, το υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2017 ανερχόταν σε € 54.641.060,27.
(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 εκ,
τα εξής:
- ασφαλιστήρια συµβόλαια προσηµειωµένων ακινήτων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Πίστης Γενικών ασφαλίσεων
και της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ποσού € 35.185.759,20
- ασφαλιστήρια συµβόλαια πλοίων και πλοιαρίων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Πίστης Γενικών ασφαλίσεων και της
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ποσού € 3.567.250
(ε) Έχει εγγραφεί πλασµατικό ενέχυρο α’ τάξεως υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για
λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών επί του εξοπλισµού (υλικά αγκυροβολίου, δίχτυα, κλουβιά) ποσού
€ 10.562.973,8 για εξασφάλιση χορήγησης του οµολογιακού δανείου έως του ποσού των € 58,2 εκ.
(στ) Έχει εγγραφεί ενέχυρο α’ τάξεως επί Απαιτήσεων Factoring όπου το άθροισµα της αξίας των Αποδεκτών
Απαιτήσεων δεν θα πρέπει να υπολείπεται του 105% του ανεξόφλητου ποσού του ∆ανείου. 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 € 31.450.000 το υπόλοιπο του
οποίου την 30.06.2017 ανερχόταν σε € 22.671.493,51
(ζ) Έχει εγγραφεί εµπράγµατη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια / ενέχυρο α’ τάξεως υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς
ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των Οµολογιούχων δανειστών στις µετοχές της ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
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ΑΕΒΕ αξίας € 48.000,24 για εξασφάλιση χορήγησης του οµολογιακού δανείου του ποσού των € 58,2 εκ. το
υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2017 ανερχόταν σε € 53.357.582,79
(η) Έχουν εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως

ποσού € 10.000.000 επί των ακινήτων υπέρ του Ελληνικού

∆ηµοσίου, 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 30.06.2017
ανερχόταν σε € 20.052.083,33.
(θ) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 7.000.000 επί των ακινήτων υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 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 30.06.2017 ανερχόταν σε €
20.174.231,06.
(ι) Έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις ακινήτων α’ τάξης (µε εξαίρεση το ακίνητο του οποίου υπάρχει υποθήκη
της ΑΤΕ που αναφέρεται στην σηµείωση (κ) παρακάτω και επί του οποίου έχει εγγραφεί προσηµείωση β’
τάξης), βάσει των υπ’αριθµών 3397Σ/2015 και 5Σ/2016 Απoφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών µε τις οποίες
ενεγράφη η προσηµείωση 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 δανείου έως του ποσού των € 58,2 εκ.
(κ) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 1.969.742,15 επί των ακινήτων σε εξασφάλιση δανείων της ATE-υπό
ειδική εκκαθάριση, το ύψος των οποίων την 30.06.2017 ανερχόταν στο ποσό των € 181.268,15. Το εν
λόγω εναποµείναν υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 12 ισόποσες εξαµηνιαίες τοκοχρεωλυτικές 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 ανώτερου ποσού.
(λ) Έχει εγγραφεί α’ τάξεως ενέχυρο υπέρ της τράπεζας Πειραιώς ως εκπροσώπου και για λογαριασµό των
οµολογιούχων δανειστών επί των δικαιωµάτων και απαιτήσεων της Εταιρείας από αιτήσεις για επιστροφή
ΦΠΑ ποσού € 4.883.000.
(µ)

Επί του πυρόπληκτου δανείου της

Εθνικής Τράπεζας έχουν δεσµευθεί προθεσµιακοί λογαριασµοί

συνολικού υπολοίπου € 4.000.000
(ν) Επί του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Τράπεζας Πειραιώς έχει δεσµευθεί χρηµατικό ποσό ύψους €
335.855,96 και ποσό € 205.093,40 επί βραχυπρόθεσµου δανεισµού υπέρ της Εθνικής Τράπεζας
(ξ) Έχει εγγραφεί ναυτική υποθήκη πρώτης τάξεως και σειράς επί των πλοίων της εταιρείας για ποσό
€3.742.890.
2) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της απορροφούµενης 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.

Πέραν

των

ανωτέρω

δεν

υφίστανται

άλλα

εµπράγµατα

βάρη

επί

των

παγίων

της

«ΝΗΡΕΥΣ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και του Οµίλου της.
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30. Συνδεδεµένα µέρη
Ι. Συνδεδεµένα Μέρη
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ %

Ε∆ΡΑ

PREDOMAR S.L.
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε
KEGO AGRI A.E.
NIREUS INTERNATIONAL
MIRAMAR PROJECTS CO LTD -UK
NIREUS GMBH

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

30.06.2017

31.12.2016

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΡΠΟΣ
ΑΓΓΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ε∆ΡΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %

ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α

30.06.2017
32,51%
20,65%
15,64%
6,18%

31.12.2016
32,51%
20,65%
15,64%
6,18%

ΙΙ. Συναλλαγές και Αµοιβές µε Μέλη ∆ιοικήσεως και ∆ιευθυντικών Στελεχών

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών καθώς και οι υποχρεώσεις
προς αυτών για το εξάµηνο του 2017 και του 2016 αναλύονται ως ακολούθως:

Συναλλαγές και αµοιβές µελών ∆ιοικήσεως και
διευθυντικών στελεχών
Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

30/6/2017

30/6/2016
500.842

Μισθοί, εργασιακές παροχές και αµοιβές µελών ∆.Σ.

655.515

569.465

572.300

Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών

369.240

335.267

220.549

203.456

1.024.755

904.732

792.849

704.298

30/6/2017

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

59.804

57.283

53.705

51.183

40.075

35.115

22.045

20.591

337.463

327.859

316.463

311.059

437.342

420.257

392.213

382.833

Υποχρεώσεις προς µέλη της ∆ιοίκησης και
διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε €
Υποχρεώσεις από µισθούς, εργασιακές παροχές και αµοιβές
µελών ∆.Σ.
Υποχρεώσεις από µισθούς και λοιπές εργασιακές παροχές
διευθυντικών στελεχών
Yποχρεώσει παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Για την ασφάλιση των βιολογικών αποθεµάτων, όπως και για την ασφάλιση των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού του Οµίλου, διαµεσολαβεί η ΕUROMARE BROKER A.E. , Εταιρεία που ανήκει σε ποσοστό 100%
στον κ. Αριστείδη Μπελλέ κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΗΡΕΥΣ το
2010.

ΙΙΙ. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές, µε τα συνδεδεµένα µέρη :

Συναλλαγές εντός της περιόδου

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2017

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Αγορά παγίων
Αµοιβές ∆Σ και µισθοδοσία
Έσοδα Tόκων
Έξοδα τόκων και συναφή έξοδα

105.250
919.505
27.371
3.028.760

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2016

78.750
825.982
3.310.795

30/6/2017

2.233.865
20.400
1.283.096
1.297.220
737.049
24.502
3.021.414

30/6/2016

1.809.858
19.875
1.423.356
492.469
659.298
3.194.662

Οι εµπορικές συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του Α’ εξαµήνου
της χρήσης 2017, έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

31. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Ιουνίου 2017 σε 1.134
και του Οµίλου σε 1.212 άτοµα (από Εταιρεία: 1.134, από Θυγατρικές: 78 άτοµα) και κατά την 30η Ιουνίου
2016 ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν σε 1.109 και του Οµίλου σε
1.183 άτοµα (από Εταιρεία: 1.109, από Θυγατρικές: 74 άτοµα)
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32. Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών και µη περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων
Xρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρακάτω παρατίθεται µία σύγκριση ανά κατηγορία λογιστικών ποσών και
εύλογων αξιών όλων των χρηµατοοικονοµικών µέσων που παρουσιάζονται στις ενοποιηµένες και εταιρικές
οικονοµικές καταστάσεις:
ΟΜΙΛΟΣ
Λογιστικό ποσό
ποσά σε €

Μη Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Κτίρια,Οικόπεδα,Μηχανήµατα,Τεχνικές Εγκατστάσεις και πλωτά
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆εσµευµένα ταµιακά διαθέσιµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση

30/6/2017

31/12/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εύλογη αξία

30/6/2017

Λογιστικό ποσό

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

Εύλογη αξία
30/6/2017

31/12/2016

73.371.505

72.839.021

73.371.505

72.839.021

72.098.301

71.499.376

72.098.301

3.948.906

3.948.906

3.948.906

3.948.906

3.948.906

3.948.906

3.948.906

71.499.376
3.948.906

159.842.262

180.624.862

159.842.262

180.624.862

152.387.956

172.405.271

152.387.956

172.405.271

4.540.949

4.236.567

4.540.949

4.236.567

4.540.949

4.236.567

4.540.949

4.236.567

15.698.694

8.754.791

15.698.694

8.754.791

14.186.211

6.993.008

14.186.211

6.993.008

145.924.094

149.504.830

145.924.094

149.504.830

145.782.393

149.323.781

145.782.393

149.323.781

4.956.089

1.627.158

4.956.089

1.627.158

4.869.938

1.491.828

4.869.938

1.491.828

18.517.047

16.572.919

18.517.047

16.572.919

18.438.847

16.495.669

18.438.847

16.495.669

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας
των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης:

Επίπεδο 1: χρηµατιστηριακές (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: άλλες τεχνικές για τις οποίες όλα τα δεδοµένα τα οποία έχουν σηµαντική επίπτωση στην
καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµα, είτε άµεσα είτε έµµεσα
Επίπεδο 3: τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούν δεδοµένα τα οποία έχουν σηµαντική επίπτωση στην
καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.
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ΟΜΙΛΟΣ
Ιεραρχία
εύλογης αξίας

Εύλογη αξία
ποσά σε €

30/6/2017

Μη Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Κτίρια,Οικόπεδα,Μηχανήµατα,Τεχνικές Εγκατστάσεις και πλωτά
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆εσµευµένα ταµιακά διαθέσιµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιεραρχία
εύλογης
αξίας

Εύλογη αξία

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

73.371.505

72.839.021

Επίπεδο 3

72.098.301

71.499.376

Επίπεδο 3

3.948.906

3.948.906

Επίπεδο 3

3.948.906

3.948.906

Επίπεδο 3

159.842.262

180.624.862

152.387.956

172.405.271

Επίπεδο 2,3

Επίπεδο 2,3

4.540.949

4.236.567

Επίπεδο 1

4.540.949

4.236.567

Επίπεδο 1

15.698.694

8.754.791

Επίπεδο 1

14.186.211

6.993.008

Επίπεδο 1

145.924.094

149.504.830

Επίπεδο 2

145.782.393

149.323.781

Επίπεδο 2

4.956.089

1.627.158

Επίπεδο 2

4.869.938

1.491.828

Επίπεδο 2

18.517.047

16.572.919

Επίπεδο 2

18.438.847

16.495.669

Επίπεδο 2

Κατά την διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µετακινήσεις µεταξύ των επιπέδων.

33. Επιµέτρηση των Εύλογων Αξιών
Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει την ιεραρχία των εύλογων αξιών των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του
Οµίλου.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΣΗ

Κτίρια,Οικόπεδα,Μηχανήµατα,Τεχνικές Εγκατστάσεις και πλωτά
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία µη κυκλοφορούν

ΣΗΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

15

31-∆εκ-14

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσό

Ποσό

73.371.505

72.098.301

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1

ΕΠΙΠΕ∆Ο 2

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3

-

-

√

-

31-∆εκ-16

3.948.906

3.948.906

-

-

√

20

30-Ιουν-17

86.826.890

85.090.351

-

-

√

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούν

20

30-Ιουν-17

73.015.372

67.297.605

-

√

-

∆εσµευµένα ταµιακά διαθέσιµα

23

30-Ιουν-17

4.540.949

4.540.949

√

-

-

-

30-Ιουν-17

15.698.694

14.186.211

√

-

-

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΣΗ
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

25

30-Ιουν-17

145.924.094

145.782.393

-

√

-

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

25

30-Ιουν-17

4.956.089

4.869.938

-

√

-

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση

25

30-Ιουν-17

18.517.047

18.438.847

-

√

-

Η εύλογη αξία των κτιρίων, οικοπέδων, καθώς και των µηχανηµάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και πλωτών
µέσων του επιπέδου 3 επιµετρώνται στον Όµιλο και την Εταιρεία από ανεξάρτητους εκτιµητές. Η ηµεροµηνία
της τελευταίας αναπροσαρµογής ήταν η 31 ∆εκεµβρίου 2014. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας
εξέτασε τις τρέχουσες συνθήκες που δηµιουργούνται από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία και προέβη
στις κατάλληλες λογιστικούς χειρισµούς για την ορθή απεικόνιση των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
της 30.06.2017 (Σηµείωση 15). Οι αποτιµήσεις που διενεργήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιµητή βασίζονταν στις
αγοραίες τιµές, µε σηµαντικές προσαρµογές όσον αφορά τη φύση, την τοποθεσία και την κατάσταση του
εκάστοτε ακινήτου. Σηµαντικές και µεµονωµένες αυξήσεις (µειώσεις) στις αγοραίες τιµές θα συνέβαλε σε
σηµαντικά αυξηµένη/(µειωµένη) εύλογη αξία.
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Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του επιπέδου 3 επιµετράται στον Όµιλο και την Εταιρεία από
ανεξάρτητους εκτιµητές. H τελευταία αναπροσαρµογή πραγµατοποιήθηκε βάσει των συνθηκών της αγοράς
κατά την 31.12.2016 στην εύλογη αξία τους. Σηµαντικές και µεµονωµένες αυξήσεις (µειώσεις) στην
εκτιµώµενη τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο θα συνέβαλε σε σηµαντικά αυξηµένη/(µειωµένη) εύλογη αξία.

Ο µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος δανεισµός του επιπέδου 2 αξιολογείται από τον Όµιλο και την
Εταιρεία µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως επιτόκια, ειδικούς παράγοντες κινδύνου της χώρας, τρέχουσες
τιµές κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Για τον µακροπρόθεσµο δανεισµό
χρησιµοποιούνται αξίες που καθορίζονται από την αγορά σε συνδυασµό µε την χρησιµοποίηση τεχνικών
µεθόδων για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, όπως η
προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών µε τα κατάλληλα επιτόκια της αγοράς
(Σηµείωση 10,25).

Τα βιολογικά αποθέµατα αξιολογούνται από τον Όµιλο και την Εταιρεία ως εξής: (i) Ζωντανά ψάρια (ώριµα)
επιµετρώνται στην καθαρή αγοραία αξία. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν αναγνωρισµένες χρηµατιστηριακές
αγορές για την πώληση των ψαριών της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, η υποχρέωση της αποτίµησης των
ψαριών αυτών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41 και το ∆ΠΧΑ 13 οδηγεί στην δηµιουργία µιας εκτιµώµενης εύλογης
αξίας των ψαριών σε µια υποθετική αγορά και βάση την Ιεραρχία της εύλογης αξίας Επιπέδου 2. (ii) Ανώριµα
ψάρια, τα οποία αξιολογούνται σε Επίπεδο 3 καθώς η βιοµάζα αποτιµάται στην εύλογη αξία µείον το κόστος
πώλησης βάσει των µελλοντικών ταµειακών ροών, συµπεριλαµβανοµένου ενός µέρους από τα µικτά κέρδη
κατά την προβλεπόµενη περίοδο αλίευσης.
Εάν υποτεθεί ότι όλα τα ψάρια τον Ιούνιο του 2017 ήταν σε µέγεθος αλίευσης µια µεταβολή στην τιµή του
+/(-) ανά κιλό βάρους θα µετέβαλε την αποτίµηση θετικά/(αρνητικά) και µία µεταβολή του προεξοφλητικού
επιτοκίου κατά +/(-) θα µετέβαλε την αποτίµηση (αρνητικά)/θετικά.

Η αποτίµηση απεικονίζει την αναµενόµενη ποιότητα ταξινόµησης και κατανοµής µεγέθους. Οι γεννήτορες
αποτιµούνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Η αποτίµηση πραγµατοποιείται για κάθε
επιχειρηµατική µονάδα και βασίζεται στη βιοµάζα µέσα στην θάλασσα για κάθε χώρο του θαλασσινού νερού
καθώς και την εκτιµώµενη αγοραία τιµή σε κάθε αγορά όπως προκύπτει από την εξέλιξη των συµβάσεων
όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και από τις τρέχουσες τιµές spot (Σηµείωση 20).
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34. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Ι. Εντολή Τραπεζών για Αξιοποίηση της Συµµετοχής
Η NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. έλαβε τέσσερεις επιστολές προερχόµενες από τις τράπεζες Πειραιώς,
Εurobank, Εθνική και Alpha Bank, µετόχους της Εταιρείας, µε τις οποίες γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία ότι οι
ανωτέρω τράπεζες διερευνούν τις διαθέσιµες εναλλακτικές όσον αφορά στην αξιοποίηση των συµµετοχών
τους στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την συνδροµή των Lazard Frères SAS, PricewaterhouseCoopers
και Alvarez & Marsal, ως χρηµατοοικονοµικών συµβούλων, και της δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη, ως
νοµικού συµβούλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω τράπεζες αποφάσισαν να δώσουν εντολή στους
συµβούλους τους να οργανώσουν διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να καταλήξει στην πώληση του
συνόλου ή µέρους της συµµετοχής εκάστης στην ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ.

ΙΙ. Οριστικoποίηση της Εκκαθάρισης της θυγατρικής Miramar Projects CO LTD - UK
Oι διαδικασίες εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας MIRAMAR PROJECTS CO LTD – UK ολοκληρώθηκαν στις
25.07.2017.

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2017, τα
οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
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ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Σύµφωνα µε την απόφαση 8/754/14.4.2016, άρθρο 1, παράγραφος γ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι
εγκεκριµένες ετήσιες οικονοµικές για την περίοδο 01/01/2016-31/12/2016 των µη εισηγµένων εταιρειών
ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΒΕ και KEGO AGRI AE είναι αναρτηµένες στις ιστοσελίδες των εταιρειών www.proteussa.com
και www.kegoagri.gr αντίστοιχα.

Κορωπί, 8 Σεπτεµβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 347823

ΧΑΧΛΑΚΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 083337

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

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

Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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