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Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 21 Αυγούστου 2006

30/6/2006 31/12/2005 30/6/2006 31/12/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο κύκλου εργασιών 9.207.711                 7.080.091         5.212.817               1.817.822           
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Μικτά Κέρδη 2.201.249                 1.274.416         1.500.688               327.208              
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 7.150.135            7.330.886            3.464.011             3.583.349              1.470.926                 (1.376.354)       866.571                  (35.078)              
Επενδύσεις σε Ακίνητα 20.500                 20.500                 20.500                 20.500                   
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 18.647                 32.206               -                        -                         αποσβέσεων 3.072.434               1.259.120       1.981.331             2.533.248          
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 362.506               362.506             7.599.468           909.900               Κέρδη / (Ζηµίες)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.028.325               348.120          1.455.300             2.172.234          

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις -                          -                          -                          -                            Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων σύνολο 1.405.822                 151.760            1.147.410               2.076.845           
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 4.464.814            4.682.269            4.457.478             4.674.933              Πλέον/Μείον: Φόροι (1.052.376)                329.348            (848.712)                 329.348              
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 423.044               49.072                 26.003                 26.003                   Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο 353.446                    481.108            298.698                  2.406.193           

Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού 8.524.397            8.087.907            4.520.400             4.934.478              Κατανέµονται σε :
20.964.043       20.565.345       20.087.861        14.149.163         Μετόχους εταιρείας 136.723                    487.909            175.961                  2.400.166           

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 216.724                    (6.801)              122.737                  6.026                 
Αποθέµατα 1.561.292            546.154               1.264.057             305.394                 353.446                    481.108            298.698                  2.406.193           
Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού 11.654.252          7.876.219            6.177.071             3.179.232              
Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 7.519.627            5.308.840            8.737.211             6.806.576              Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) 0,004 0,010 0,006 0,049
Λοιπές απαιτήσεις 4.758.821            10.125.535          5.369.961             14.948.156            
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 217.099               157.038               -                          12.669                   
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 485.071               114.668               324.320                25.290                   

26.196.162       24.128.454       21.872.621        25.277.317         1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005

Σύνολο κύκλου εργασιών 7.064.785                 4.991.413         3.833.862               1.867.046           
Σύνολο Ενεργητικού 47.160.206       44.693.800       41.960.482        39.426.480         Μικτά Κέρδη 1.001.005                 505.454            603.754                  276.119              

458.518                    (963.650)          338.235                  (31.494)              
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  αποσβέσεων 1.331.438                 760.063            937.232                  1.475.771           
Μετοχικό Κεφάλαιο 32.292.011          27.292.011        32.292.011         27.292.011          Κέρδη / (Ζηµίες)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 717.093                  235.872          625.210                1.227.835          

Μείον: Ίδιες µετοχές (489.167)              (489.167)              (74.243)                (74.243)                 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων σύνολο 359.854                    43.582             448.251                  1.134.875           
Υπέρ το Άρτιο 47.462.141          47.462.141          47.462.141           47.462.141            Πλέον/Μείον: Φόροι (694.408)                   302.222            (672.120)                 302.222              
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 265.051               264.767               26.356                 26.356                   Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο (334.554)                   345.804            (223.869)                 1.437.098           
∆ιαφορές εύλογης αξίας εκτός αποτελεσµάτων -                          (990.842)              (990.842)               Κατανέµονται σε :
Λοιπά Αποθεµατικά 1.930.420            2.154.175            2.223.509             2.223.509              Μετόχους εταιρείας (334.554)                   345.804            (223.869)                 1.437.098           
Αποτελέσµατα σε νέο (85.234.456)         (84.594.941)         (70.010.958)          (68.876.774)           ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -                               -                      -                             -                        
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (3.773.999)        (8.901.856)      11.918.816      7.062.157         (334.554)                 345.804          (223.869)               1.437.098          
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 725.390               630.128               -                          -                            
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (3.048.609)        (8.271.728)        11.918.816        7.062.157           Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) (0,011) 0,007 (0,007) 0,029
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 29.190.126          29.589.223          18.198.578           18.597.676            
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 520.420               41.325                 335.317                214.190                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 174.662               165.065               116.667                111.070                 1. Οι εταιρείες του Οµίλου, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συµµετοχής,
Επιχορηγήσεις 574.842               668.694               442.585                504.633                 τη µέθοδο ενοποίησης και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι εξής:
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.106.783            5.117.797            3.198.506             3.209.431              ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 35.566.833       35.582.104       22.291.653        22.637.000         ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

 ΧΡΗΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις SEA FARM IONIAN A.E. ΕΛΛΑ∆Α Mητρική Μητρική 2005

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 10.228.398          9.778.890            4.169.636             3.043.605              SEAFARM KALAMOS A.E. ΕΛΛΑ∆Α 99,21% άµεση Ολική 2003-2005

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 1.475                   1.475                   -                          -                            53,47% άµεση+

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.412.109            7.603.059            3.580.376             6.683.718              ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆AΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 32,982% έµµεση= Ολική 2003-2005

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 14.641.982       17.383.424       7.750.013          9.727.323           86,45%

Σύνολο Υποχρεώσεων 50.208.815       52.965.528       30.041.665        32.364.323         SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100% άµεση Ολική ------

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 47.160.206       44.693.800       41.960.482        39.426.480         0,08 % άµεση+65,14%
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. TOYΡΚΙΑ  έµµεση=65,22% Ολική ------
OCTAPUS A.E. ΕΛΛΑ∆Α 99,945% άµεση Ολική 2002-2005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε  € ΣΕΤΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 73,192% έµµεση Oλική 2003-2005

Εµµεση Μέθοδος ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΚΤΟΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 99,945% έµµεση Oλική 2003-2005

1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 99,945% έµµεση Oλική 2003-2005

Λειτουργικές δραστηριότητες AQUA TERRAIR A.E. ΕΛΛΑ∆Α 49% άµεση Καθαρή Θέση --

Κέρδη προ φόρων 1.405.822            151.760               359.854                43.582                   
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.044.109            911.000               614.345                524.191                 
Επιχορηγήσεις (93.852)                (58.727)                (62.048)                (2.773)                   
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 9.597                   1.587                   5.597                   -                            
Μερίσµατα -                          -                          -                          -                            
Πιστωτικοί τόκοι (506)                    -                          (503)                     -                            
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια (321.540)              -                          -                          -                            
Κέρδη από την πώληση παγίων (7.640)                 (2.541)                 (7.140)                  -                            
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 632.009               199.110               357.742                195.063                 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (5.229.661)           896.745               (3.542.425)           1.255.830              
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.967.674)           (139.408)              2.970.661             1.269.973              
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.363.832            (3.002.802)           (2.561.517)           (4.326.298)             
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (632.009)              (199.110)              (357.742)              (195.063)               
Καταβεβληµένοι φόροι -                          -                          -                          -                            
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.797.513)        (1.242.386)        (2.223.176)        (1.235.496)         ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επενδυτικές δραστηριότητες 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2006
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                          8.804                   (2.000.000)           -                            α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2.492.294 1.818.715 

Εσπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 408.668               -                          408.668                -                            β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2.492.294 672.579 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (851.956)              (180.623)              (497.164)              (152.220)               
γ) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που
προέρχονται από

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 9.797                   2.541                   9.297                   -                            πωλήσεις-αγορές αγαθών/ υπηρεσιών
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις -                          -                          -                          -                            - Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 15.850.334 9.104.520 
Τόκοι εισπραχθέντες 506                      -                          503                      -                             -Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη 15.850.334 2.522.116 
Μερίσµατα εισπραχθέντα -                          -                          -                          -                            
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (432.986)           (169.277)           (2.078.696)        (152.220)             
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 5.000.000            -                          5.000.000             -                            
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -                          -                          -                            
Εξοφλήσεις δανείων (399.098)              -                          (399.098)              -                            
Μερίσµατα πληρωθέντα -                          -                          -                          -                            
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.600.902         -                         4.600.902          -                           
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) 
+ (β) + (γ) 370.403            (1.411.663)        299.030             (1.387.716)         
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 114.668            1.526.815         25.290               1.481.011              
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 485.071            115.152            324.320             93.295                

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε  €

30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα) (8.271.728)           (19.390.758)         7.062.157             (1.717.760)             
Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου µετά από φόρους 353.446               481.108               (334.554)              345.804                 

(7.918.282)        (18.909.651)      6.727.603          (1.371.956)         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 5.000.000            -                          5.000.000             -                            
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) -                          -                          -                          -                            
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση (130.327)              (779.434)              191.213                (657.958)               
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών -                          -                          -                          -                            
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/6/2006 και 30/6/2005 αντίστοιχα) (3.048.609)        (19.689.084)      11.918.816        (2.029.914)         ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΑ 499020 Α.∆.Τ. Λ 771851 Α.∆.Τ. Ρ 999266 Α.∆.Τ. Μ 212880
Α.Μ.Α∆. 16442

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SEA FARM IONIAN A.E.
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "SEA FARM IONIAN A.E." και του Οµίλου της.Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να
ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της nireus.gr  όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης  των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 (δηµοσιευµένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν, ενοποιηµένες και µη, οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΛΠ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε  €

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2006

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε  €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και

Κέρδη/ (Ζηµίες) από αποτίµηση σε εύλογη αξία βιολογικών στοιχείων
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη/ (Ζηµίες) από αποτίµηση σε εύλογη αξία βιολογικών στοιχείων

Σύµφωνα µε την Εκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:
Εξαίρεση:"...... Από τον έλεγχό µας προέκυψε το κατωτέρω θέµα: Ζηµία ποσού Ευρώ 799.629,44 που προέκυψε από την πώληση στην περίοδο 1/1-30/6/2006 µετοχών εταιρείας εισηγµένης στο Χ.Α. καταχωρήθηκε απ’ ευθείας σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων ενώ σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα-Αναγνώριση και αποτίµηση»
έπρεπε να καταχωρηθεί σε βάρος των Αποτελεσµάτων Χρήσεως µε συνέπεια οι ζηµίες της περιόδου 1/1-30/6/2006 της εταιρείας να είναι ισόποσα µειωµένες και τα κέρδη της περιόδου 1/1-30/6/2006 του οµίλου να είναι ισόποσα αυξηµένα.
Θέµατα έµφασης: "....Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω θέµατα: 1. Σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σηµειώνουµε τα εξής: (α) Η ενοποιούµενη θυγατρική εταιρεία "OCTAPUS A.E." ελέγχεται φορολογικά για τις χρήσεις 2002-2004 µέχρι όµως
ηµεροµηνίας συντάξεως της παρούσας έκθεσης, ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος δεν είχε ολοκληρωθεί και (β) Οι φορολογικές δηλώσεις για τη χρήση 2005 για τη µητρική εταιρεία καθώς και για χρήσεις µια έως τρεις για τις θυγατρικές, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 2. Επειδή για τη µητρική εταιρεία καθώς και για επτά από
τις ενοποιούµενες µε ολική ενοποίηση θυγατρικές εταιρείες, συνολικού ποσοστού (προ των διεταιρικών απαλήψεων) 93,16 % του ενοποιηµένου συνόλου ενεργητικού, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους είναι µικρότερο του ηµίσεως (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου για τη µητρική και αρνητικό για τις θυγατρικές , συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται οι εν λόγω εταιρείες να λάβουν τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών.

Αναφέρουµε εδώ ότι στην ενοποίηση της παρούσας περιόδου 1/1-30/6/2006, σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίοδο 1/1-30/6/2005, δεν
περιλαµβάνονται οι θυγατρικές εταιρείες «ΙΧΘΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και «ΙΧΘΥΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.» γιατί
απορροφήθηκαν µετά την 1/7/2005 από τη µητρική εταιρεία «SEAFARM IONIAN A.E.». Επίσης στην παρούσα περιόδο 1/1-30/6/2006,σε αντίθεση µε
την προηγούµενη περίοδο 1/1-30/6/2005 ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η συγγενής εταιρεία " AQUA TERRAIR A.E." . 
2. Επί των οικοπέδων της µητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκη ποσού Ευρώ 200.000,00 υπέρ της Τράπεζας Αττικής καθώς και υποθήκη
ποσού Ευρώ 100.000,00 και προσηµείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 80.000,00 υπέρ τρίτου. Επίσης επί των πάγιων στοιχείων των ενοποιούµενων
θυγατρικών: (α) «OCTAPUS Α.Ε.» έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθήκης ποσού Ευρώ 296.404,99 για εξασφάλιση δανείων της Ε.Τ.Ε. και ποσού
Ευρώ 381.511,37 για εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Κύπρου και (β) «ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις
υποθήκης ύψους Ευρώ 352.164,35. Συµµετοχή σε ανώνυµη εταιρεία µη εισηγµένη στο Χ.Α. της µητρικής εταιρείας αποµειωµένου κόστους κτήσεως
συνολικού ποσού Ευρώ 2.533.558,52 έχει ενεχυριασθεί για εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων. 
3. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των
ενοποιούµενων εταιρειών.
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Ιουνίου 2006 σε 144 και του Οµίλου σε 234 άτοµα και κατά την
30η Ιουνίου 2005  σε 101 και του Οµίλου σε 239 άτοµα
5. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της µε τα συνδεµένα µέρη στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30 Ιουνίου 2006)
έχουν ως εξής:

6. Η µητρική εταιρεία καθώς και η ενοποιούµενη θυγατρική της «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 της Εταιρείας και του Οµίλου σύµφωνα µε τις εν λόγω αποφάσεις.
7. Στην παρούσα περίοδο 1/1-30/6/2006 ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µητρικής εταιρείας, µε την καταβολή την 18/1/2006, 
του οφειλόµενου την 31/12/2005 ποσού Ευρώ 5.000.000,00, από την εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.", σύµφωνα µε την υπό 
ηµεροµηνία 25/8/2005 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της.
8. Για τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου "OCTAPUS A.E.", "SEAFARM KALAMOS A.E.", "ΣΕΤΑ Α.Ε.", "ΝΗΚΤΟΝ Α.Ε." και "ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε." έχουν 
ληφθεί  αποφάσεις να απορροφηθούν στη χρήση 2006 από τη µητρική εταιρεία, µε ηµεροµηνία Ισολογισµών µετασχηµατισµού την 31/5/2006.
9. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ  
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." µε έδρα την Ελλάδα. Η Συµµετοχή της   "ΝΗΡΕΥΣ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 
είναι 15,48%.
11. Η  ενοποιούµενη θυγατρική εταιρεία "OCTAPUS A.E." ελέγχεται φορολογικά για τις χρήσεις 2002-2004 µέχρι όµως ηµεροµηνίας συντάξεως της 
παρούσας  ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος δεν είχε ολοκληρωθεί.
12. ∆εν  υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2006 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα 
κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.


