ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:7852901000
(Πρώην: ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 16399/06/Β/88/18)

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ∆ήµος Κρωπίας Αττικής, ∆ηµοκρίτου, 1 o χλµ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης, 19400 Κορωπί
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013
(δηµοσιευµένα βάσει του κ ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία:
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων :

Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
www.nireus.com

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Χριστόδουλος Σεφέρης (Α.Μ ΣΟΕΛ 23431)
EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (Α.Μ ΣΟΕΛ 107)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Μπελλές Αριστείδης
Χαβιάρας Νικόλαος
Χαχλάκης Αντώνιος
Λαµπαδάριος Επαµεινώνδας
Ιωαννίδου Λητώ
Κοµονδούρος Μάρκος
Λαµπρινόπουλος Κωνσταντίνος

Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε

€

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

31/12/2013

1/1/2012
(Αναµορφωµένες *)

1/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα

83.089.521
3.847.339

84.835.794
4.050.176

87.968.186
3.780.066

72.874.210
3.483.295

73.006.547
3.657.735

76.027.519
3.379.772

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πάγιου ενεργητικού
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

46.294.453
70.064.389
932.064

46.482.873
53.871.417
257.664

46.620.347
70.614.681
266.192

23.283.009
66.790.417
35.681.119

23.469.612
50.037.794
32.468.721

23.611.423
67.134.038
30.420.757

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία (α)
∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (α)
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες Σ(α)

100.087.016

186.211.199

180.694.151

88.221.725

175.055.721

170.161.155

Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

10.738.127
49.829.305
23.850.441

9.832.519
54.693.174
30.169.649

388.732.655

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α)+(β)

470.404.465

11.456.189
60.152.880
37.319.664
498.872.356

7.658.148
36.846.455
21.465.509

6.204.162
42.894.862
27.372.689

356.303.887

434.167.843

8.305.672
46.547.476
32.035.535
457.623.347

85.354.185

85.335.590

85.266.404

85.354.185

85.335.590

85.266.404

(20.771.916)
64.582.269
(6.897.096)

57.530.269
142.865.859
(5.197.174)

70.308.822
155.575.226
(5.282.116)

(16.781.403)
68.572.782
-

61.501.269
146.836.859
-

76.041.398
161.307.802
-

146.836.859

161.307.802

57.685.173

137.668.685

150.293.110

68.572.782

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

38.304.051

85.385.318

65.417.096

38.304.051

66.856.734

44.715.072

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

18.265.195
61.343.499
80.934.111

27.587.928
56.356.993
80.838.256

31.571.948
71.755.767
73.792.418

11.538.777
55.629.064
70.770.242

21.894.474
49.714.240
68.471.691

25.384.399
63.412.588
59.012.306

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση

132.200.626

82.567.285

106.042.017

111.488.971

80.393.845

103.791.180

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

331.047.482

332.735.780

348.579.246

287.731.105

287.330.984

296.315.545

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

388.732.655

470.404.465

498.872.356

356.303.887

434.167.843

457.623.347

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

31/12/2013
Πωλήσεις (Mη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις (Bιολογικά περιουσιακά στοιχεία) (α)
Σύνολο πωλήσεων
Μικτό Κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων) (α)

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

€

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

31/12/2013

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αναπληρωτής ∆/νων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

49.106.089
149.471.961
198.578.050
11.752.802

43.237.559
158.918.631
202.156.190
10.334.664

31/12/2013

31/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

31.299.118
135.065.058
166.364.176
5.418.378

25.540.593
146.461.785
172.002.378
4.019.360

(71.273.879)

(11.507.799)

(71.243.135)

(12.201.677)

(124.949.558)

(132.036.567)

(109.945.934)

(113.580.854)

(34.998.674)

25.708.929

(40.705.633)

24.698.615

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

(67.744.754)
(87.433.091)
(75.480.853)

(2.235.419)
(16.165.429)
(13.892.732)

(71.549.451)
(88.577.207)
(76.699.574)

(5.126.967)
(17.678.262)
(15.086.893)

-Ιδιοκτήτες µητρικής

(75.071.184)

(14.050.516)

(76.699.574)

(15.086.893)

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(409.669)

157.784

-

-

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)

(3.435.467)

1.328.351

(1.583.237)

(78.916.320)

(12.564.381)

(78.282.811)

(14.633.717)

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(78.088.241)
(828.079)

(12.936.034)
371.653

(78.282.811)

(14.633.717)

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

(1,1791)

(0,2208)

(60.173.723)

6.728.341

453.176

-

(1,2047)

(0,2371)

(65.265.184)

2.146.567

* Λόγω διαφορετικού λογιστικού χειρισµού παραγώγου όπως αναφέρεται στην Σηµείωση 47 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε
Έµµεση Μέθοδος

€
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013

31/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

31/12/2013

31/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

(87.433.091)

(16.165.429)

(88.577.207)

(17.678.262)

Λειτουργικές δραστηριότητες

* Λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής βάση ∆ΛΠ 19 και διαφορετικού λογιστικού χειρισµού παραγώγου όπως αναφέρεται στην Σηµείωση 47 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

31/12/2013

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

€

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2013

31/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης της (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) *

137.668.685

150.293.110

146.836.859

161.307.802

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
δραστηριότητες)

(78.916.320)

(12.564.381)

(78.282.811)

(14.633.717)

18.734
(46.291)

152.624
(233.591)

18.734
-

152.624
-

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Λοιπές Μεταβολές (Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες: Σηµείωση 3i)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 31/12/2012
αντίστοιχα)

(1.039.635)

57.685.173

20.923

-

10.150

137.668.685

68.572.782

146.836.859

* Λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής βάση ∆ΛΠ 19 και διαφορετικού λογιστικού χειρισµού παραγώγου όπως αναφέρεται στην Σηµείωση 47.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

1) (i) Οι εταιρείες του Οµίλου, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συµµετοχής, και τη µέθοδο ενοποίησης
παρατίθενται στη Σηµείωση 7: ∆οµή του Οµίλου "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.", και για τις ανέλεγκτες χρήσεις στη Σηµείωση 16: ¨Φόρο Εισοδήµατος¨, των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων.
2) (i) Η εταιρεία κατέχει 22.390 τεµάχια ιδίων µετοχών, αξίας κτήσεως € 47.270,70.
(ii) Για τις εταιρείες που ενοποιούνται στην παρούσα χρήση 1/1-31/12/2013 δεν υπήρξε µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης.
3) (i) Οι «Λοιπές Μεταβολές» που απεικονίζονται στην ¨Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων" του Οµίλου ποσού€ 1.039.635 αφορά µεταβολή ποσοστού σε θυγατρική εταιρεία.

(553.196)

(765.022)

(420.678)

25.441
(208.568)

80.549
301.000

64.042
(308.568)

Συναλλαγµατικές διαφορές από ενσωµάτωση θυγατρικών εξωτερικού

31/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

31/12/2013

85.195

Όφελος/Κέρδος/Υπεραξία από επανεκτίµηση ακινήτων
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%
Αναλογία άλλων αναγνωρισµένων εισοδηµάτων συγγενών επιχειρήσεων
Μεταβολή στο αποθεµατικό εύλογης αξίας από πώληση ενσώµατων
περιουσιακών στοιχείων
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες) από την υποχρέσωση παροχών προς τους
εργαζόµενους

(1.819.108)

-

(1.621.574)

(45.146)
(171.943)
47.813.841
(4.542.269)
484

(226.861)
(271.741)
13.754.060
(644.069)
(759)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

19.938.614

14.256.108

17.378.972

13.026.860

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

22.654.968

(1.400.538)
(3.157.709)
11.040.582

20.813.546
2.951.919
1.444.111

549.127
(3.971.034)
9.935.436

759.720

(5.834)

483.436

(3.435.467)

1.328.351

6.599
31.738

(2.221.376)
2.037.625

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

(6.415.348)
(239.419)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

7.185.078

(13.744.834)
(769.564)
14.158.562

(5.702.720)
5.249.248

(12.457.224)
(31.934)
10.254.587

Επενδυτικές δραστηριότητες

-

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

-

∆εσµευµένες καταθέσεις

(29.967)

(100.000)

-

(40)

(6.837.855)
12.894

(5.537.094)
74.364

(6.396.578)
10.090

(4.836.463)
34.856

198.425

(6.656.503)

342.310

(5.220.420)

171.943

(6.214.545)

271.741

(4.529.906)

19.652
-

77
(3.028)

-

(3.028)

16.254.796
(14.362.731)

741.088
(20.363.201)

15.940.325
(13.129.572)

(15.670.850)

(667.728)

5.824.110

(667.728)

5.824.110

-

6.859

77.537
301.000

(356.988)
14.250.424
(643.478)
(6.325)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου / Μετατροπή οµολογιών
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

31/12/2012
(Αναµορφωµένες *)

(628.727)

(244.544)
46.370.634
(6.193.586)
183

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

31/12/2013
(1.617.384)

7.902.261
618.917

Μερίσµατα
Πιστωτικοί τόκοι
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεµάτων
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια
(Κέρδη)/Ζηµίες από Πώληση Παγίων

Τόκοι εισπραχθέντες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6.704.945
7.845.919

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων

ΟΜΙΛΟΣ

9.728.782
1.511.004

Επιχορηγήσεις

Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων

(ii) Τα «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» που απεικονίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύονται παρακάτω:

8.124.227
11.542.514

(9.518)
462.694

(283.576)

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1.221.416

(14.084.530)

2.143.025

(9.849.768)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)

Μερίσµατα πληρωθέντα

(22.573)

-

1.749.991

(5.146.388)

1.177.728

(4.125.087)

Επίδραση µεταβολών συναλλαγµατικών διαφορών
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους

(1.583.237)

(1.140.278)

453.176

43.922

-

-

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

3.006.832

8.109.298

1.248.438

5.373.525

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

3.616.545

3.006.832

2.426.166

1.248.438

* Λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής βάση ∆ΛΠ 19 και διαφορετικού λογιστικού χειρισµού παραγώγου όπως αναφέρεται στην Σηµείωση 47.

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

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

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013

52.000
90.000
2.532.040

708.272

Οι προβλέψεις σχετικές µε επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές αφορούν προβλέψεις για επιδικασθείσες υπέρ τρίτων δικαστικές υποθέσεις ποσού € 52.000, για τις οποίες η ∆ιοίκηση προσέφυγε σε ανώτερο ∆ικαστήριο. Οι λοιπές προβλέψεις του Οµίλου ποσού€ 2.532.040 αφορούν πρόβλεψη µη ληφθείσας άδειας προσωπικού ποσού € 757.344, πρόβλεψη για κατάπτωση εγγύησης συγγενούς εταιρείας ποσού€ 1.674.696, καθώς και πρόβλεψη για πρόστιµα και προσαυξήσεις εξόφλησης
ασφαλιστικών εισφορών ποσού € 100.000.
5) ∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των ενοποιούµενων εταιρειών.
6) Κατά την 31/12/2013 επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους€ 143.397.638 και επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις ύψους € 152.851.883, η ανάλυση των οπίων παρατίθεται παρακάτω:
(1) Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της µητρικής εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα εµπράγµατα βάρη:(α) έχουν εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως ποσού € 10.000.000 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 31/12/2013 ανερχόταν στο ποσό των€ 26.723.219,15. (β) έχουν εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως ποσού
€ 15.000.000 υπέρ της Alpha Bank ως εκπροσώπου των οµολογιούχων δανειστών, για εξασφάλιση Οµολογιακού δανείου ποσού€ 90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2013 ανερχόταν στο ποσό των€ 71.034.414,83.(γ) Έχει εγγραφεί υποθήκη α’ τάξεως ποσού € 6.240.000 υπέρ της Alpha Bank ως εκπροσώπου των οµολογιούχων δανειστών, για εξασφάλιση Οµολογιακού δανείου της ποσού€ 90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2013 ανερχόταν στο ποσό των€
71.034.414,83.(δ) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού€ 7.000.000 υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για εξασφάλιση χορήγησης χρεολυτικού δανείου ποσού€ 26.026.793,27 από την Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθµίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2013 ανερχόταν στο ποσό των
€ 26.026.793,27. (ε) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 264.123 υπέρ της Τράπεζας EUROBANK.(2) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της ενοποιούµενης
€ 200.000, σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Αττικής, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2013
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.(3) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας “SEA FARM IONIAN A.E” υφίστανται τα ακόλουθα εµπράγµατη βάρη:(α) έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού
ανερχόταν στο ποσό των € 118.339,64.(β) έχει εγγραφεί υποθήκη ποσού € 100.000 και προσηµειώσεις υποθηκών ποσού € 230.000 υπέρ της “ AGROINVEST A.E.B.E”.(γ) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού€ 381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Πειραιώς το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2013 ανερχόταν στο ποσό των€ 576.496,34.(δ) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 296.404 σε εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας το ύψος του οποίου την
31/12/2013 ανερχόταν στο ποσό των€ 1.363.933,93.(ε) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 3.283.364 σε εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, το ύψος των οποίων την 31/12/2013 ανερχόταν στο ποσό των € 328.994,81. Το εν λόγω εναποµείναν υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 20 ισόποσες εξαµηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις των € 16.449 η κάθε µια, σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 44 στο οποίο υπήχθη η εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανώτερου ποσού.
4) Επίσης έχουν εκχωρηθεί τα ακόλουθα ενέχυρα για ορισµένα από τα ανωτέρω δάνεια:
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1α) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς συµβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσµού ποσού ασφαλίσµατος ίσου προς € 11.556.000.
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1β) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ των οµολογιούχων δανειστών, συµβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσµού και κάθε σχετικού πλωτού εξοπλισµού κυριότητας της µητρικής εταιρείας ποσού ασφαλίσµατος ίσου προς€ 68.504.180.
- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1δ) έχουν εκχωρηθεί υπέρ της Εθνικής Τράπεζας ασφαλιστήρια συµβόλαια που καλύπτουν προϊόντα, πρώτες ύλες και απώλεια εισοδήµατος συνολικού ποσού€ 10.000.000. Για το ίδιο δάνειο έχουν δεσµευθεί προθεσµιακοί λογαριασµοί συνολικού υπολοίπου την 31/12/2013€ 4.000.000.
-Έχει δοθεί ενέχυρο σε ιχθυοπληθυσµό µας ποσού € 5.500.000 υπέρ της Eurobank σε εξασφάλιση δανείου το ύψους του οποίου µε 31/12/2013 είναι€ 2.850.000.
-Έχει δοθεί ενέχυρο σε ιχθυοπληθυσµό µας ποσού € 2.000.000 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς σε εξασφάλιση δανείου το ύψους του οποίου είναι € 1.898.306.
€2.962.964) εκχωρούνται ως ενέχυρο συµβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσµού της θυγατρικής εταιρεία ILKNAK S.A (την 31/12/2013 ποσού€ 2.962.964).
- Επί του εκάστοτε υπολοίπου του Κοινοπρακτικού δανείου της θυγατρικής εταιρείας “SEAFARM IONIAN A.E” (υπολοίπου την 31/12/2013 ποσού
- Για εξασφάλιση του Οµολογιακού ∆ανείου της Εταιρείας ποσού € 5.000.000 µε υπόλοιπο κατά την 31/12/2013€ 3.357.887,66 έχει εκχωρηθεί ως ενέχυρο συµβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσµού ποσού € 3.333.335.

7) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 σε 883 και του Οµίλου σε 1.168 άτοµα (από Εταιρεία: 883 από Θυγατρικές: 285 άτοµα) και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 για την Εταιρεία σε 857 και του Οµίλου σε 1.166 άτοµα (από Εταιρεία: 857 από Θυγατρικές: 309 άτοµα).
8) Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη στη λήξη της τρέχουσας περιόδου όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
α) 'Εσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

108.414
108.414
4.763.606
4.763.606
1.949.655
382.738

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4.443.101
14.963.837
11.746.824
4.368.295
1.324.866
236.154

9) Η ενοποιούµενη θυγατρική εταιρεία «SEAFARM IONIAN Α.Ε.» και η απορροφηθείσα από αυτή «OCTAPUS Α.Ε.» σύµφωνα µε τις αριθµ. 4970/16.6.2005 και 8275/18.10.2005 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών έχουν υπαχθεί στο άρθρο 44 Ν. 1892/1990 και ρυθµίστηκαν οι υποχρεώσεις τους προς Τράπεζες, Προµηθευτές και Πιστωτές, οι οποίες και εµφανίζονται στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου σύµφωνα µε τις εν λόγω αποφάσεις.
10) Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2013 της «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε» είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, µε εξαίρεση: α) ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» όπου κατά την παρούσα χρήση η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 13 εισήγαγε νέες αρχές και επεξηγήσεις αναφορικά µε την επιµέτρηση της
εύλογης αξίας, β) ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους» µε συνέπεια την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής σχετικά µε τα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες). Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρότυπο τα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) θα αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων αντί για την Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, και γ) ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την ταξινόµηση των στοιχείων της κατάστασης
συνολικών εσόδων µεταξύ κονδυλίων που ενδεχοµένως µεταγενέστερα θα µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης και µεγεθών που δεν θα µεταφέρονται.Η επίδραση από τις τροποποιήσεις των αναθεωρηµένων προτύπων στo σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσµατα µετά από φόρους της προηγούµενης χρήσης του Οµίλου και της Εταιρείας κατά περίπτωση, παρατίθενται στις Σηµειώσεις 3.4, 4, 5.Ι, 26 και 47 των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων.
11) Στην παρούσα χρήση η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επανεξέτασε την ωφέλιµη ζωή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών του εσωτερικού και την επαπροσδιόρισε για ορισµένες κατηγορίες παγίων από 1.1.2013. Στην Σηµειώση 18 επί των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου γίνεται λεπτοµερής περιγραφή και αναφορά της επίπτωσης της αλλαγής στην λογιστική εκτίµηση.
12) Σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 κοινοποιούνται στις σηµείωσεις, τα οποία όµως δεν διαφοροποιούν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
13) Θέµα 'Εµφασης: Σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή:"... Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 2.2 των ενοποιηµένων και εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 (α) ο Όµιλος και η Εταιρεία δε βρίσκονταν σε συµµόρφωση µε ορισµένους από τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και τις σχετικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις δανειακές
συµβάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, ως εκ τούτου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 οµολογιακά δάνεια ύψους€ 91,8 εκατ. και € 74,4 εκατ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, εµφανίζονται στην κατηγορία των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και (β) ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις µε τις δανείστριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σηµείωση 2.2, η αναχρηµατοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας δεν µπορεί να διασφαλιστεί, καθότι εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε τις δανείστριες τράπεζες. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σηµαντικής αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρεία

Κορωπί, 28 Μαρτίου 2014
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