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1. Ενδιάµεση Κατάσταση Ισολογισµού 
της 30ης Σεπτεµβρίου 2007 & της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006 

(Ποσά σε ευρώ) 
 

30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ.
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 5.10 66.239.856     53.656.698              43.979.874               43.169.594               
Επενδύσεις σε Ακίνητα 6.562.778       5.379.441                3.331.236                 2.152.900                 
Υπεραξία Επιχείρησης 5.11 27.071.380     15.137.782              9.719.551                 9.719.551                 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5.12 9.055.869       9.121.012                517.143                    615.724                    
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 5.13 401.920          401.920                   24.259.007               9.600.234                 
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 5.14 37.991.541     1.333.861                35.637.656               518.959                    
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 5.15 1.929.831       2.054.485                48.955                     123.229                    
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 240.093          216.812                   114.213                    124.224                    
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 5.16 71.713.800     63.220.524              62.936.748               52.347.777               

221.207.068 150.522.535 180.544.383 118.372.192
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 5.16 111.300.669    89.848.047              83.520.985               75.967.865               
Αποθέµατα 15.498.201     11.410.594              9.694.548                 9.886.969                 
Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 96.308.110     54.709.198              69.253.716               57.379.341               
Λοιπές απαιτήσεις 21.253.979     20.005.388              24.280.298               19.806.802               
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 1.356.157       910.295                   960.976                    515.895                    
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 7.636             1.304                      1.238                       1.304                       
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 38.071.894     11.410.746              36.292.871               10.681.222               

283.796.646 188.295.572 224.004.632 174.239.398

Σύνολο Ενεργητικού 505.003.714 338.818.107 404.549.015 292.611.590

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.17 76.748.660     51.165.774              76.748.660               51.165.774               
Υπέρ το Άρτιο 5.17 48.548.184     37.664.159              48.548.184               37.664.159               
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 5.17 10.492.052     10.491.934              9.436.057                 9.436.057                 
Λοιπά Αποθεµατικά 5.17 9.593.319       12.855.509              9.544.495                 13.123.657               
Αποτελέσµατα εις Νέον 11.811.450     4.392.176                17.339.360               11.192.706               
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής 157.193.665 116.569.552 161.616.756 122.582.353
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 21.058.356 5.621.601 -                              -                              
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 178.252.021 122.191.153 161.616.756 122.582.353

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.18 113.429.904    83.219.532              81.117.075               51.829.195               
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 7.182.904       4.555.751                6.312.048                 4.333.010                 
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 2.666.402       2.155.854                2.073.420                 1.876.440                 
Επιχορηγήσεις 6.396.131       6.057.942                4.532.629                 5.039.770                 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.402.927       5.297.740                308.471                    308.471                    
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 135.078.268 101.286.819 94.343.643 63.386.886

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 82.067.604     65.587.982              75.952.799               63.768.320               
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.18 79.296.218     28.426.099              52.564.450               28.424.023               
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 5.18 9.529.346       6.537.680                7.131.698                 5.368.777                 
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 20.780.257     14.788.374              12.939.669               9.081.231                 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 191.673.425 115.340.135 148.588.616 106.642.351
Σύνολο Υποχρεώσεων 326.751.693 216.626.954 242.932.259 170.029.237

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 505.003.714 338.818.107 404.549.015 292.611.590

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων 
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2. Ενδιάµεση Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
Για την εννεάµηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007 και 2006 

(Ποσά σε ευρώ) 

1/1-30/09/2007 1/7- 30/09/2007 1/1-30/09/2006 1/7- 30/09/2006
Σηµ.

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/12/2006 5.16 153.068.570             167.860.675              114.600.472             129.683.156              
Αποθέµατα έναρξης ηµεροµηνίας απόκτησης θυγατρικής µε βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία

5.748.768                 -                                  13.153.647               -                                  

Αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 4.591.040                   469.244                       458.687                      313.847                       
Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 105.004.067                43.766.731                   63.559.301                 20.795.485                   
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 30/09/2007 5.16 183.014.470             183.014.470              141.821.707             141.821.707              
Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων την 30/09/2007

124.610.159 58.451.282 77.168.202 32.620.189

Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 5.19 60.437.649                 17.135.339                   57.654.389                 22.192.439                   
Αναλώσεις 92.782.564                 42.640.936                   65.760.611                 32.009.031                   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 27.751.979                 9.231.321                    22.945.761                 7.307.965                    
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 16.880.982                 5.889.565                    12.248.460                 4.529.361                    
Λοιπά έξοδα 5.20 15.447.959                 5.739.775                    12.715.584                 4.130.170                    
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) /έσοδα 5.21 (7.425.187)                  (2.360.827)                   (4.157.572)                  (1.673.569)                   
Αποσβέσεις 5.848.290                   2.109.224                    5.263.533                   1.754.010                    
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 5.22 127.078                      (644.257)                      363.746                      281.305                       
Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων 19.037.925 6.970.716 12.094.816 3.689.827
Φόρος εισοδήµατος (1.177.173)                  (84.466)                        (2.168.942)                  (1.765.680)                   
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (2.556.779)                  (819.240)                      (1.483.099)                  639.712                       
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (664.605)                     -                                  (1.533.051)                  (859.921)                      
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -                                -                                  (1.463)                        -                                  

Καθαρά κέρδη περιόδου 14.639.368 6.067.010 6.908.261 1.703.938

Κατανεµόµενα σε: 
Μετόχους Εταιρείας 10.726.984                 5.403.266              7.456.945             2.541.445              
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 3.912.384                   663.744                 (548.684)              (837.507)               

Σύνολο 14.639.368 6.067.010 6.908.261 1.703.938

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 5.23 0,242 0,122 0,185 0,063

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - µειώµενα σε € 5.23 0,240 - - -

1/1-30/09/2007 1/7- 30/09/2007 1/1-30/09/2006 1/7- 30/09/2006
Σηµ.

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/12/2006 5.16 128.315.642             135.643.606              100.369.326             99.804.270                 
Αποθέµατα έναρξης ηµεροµηνίας απόκτησης θυγατρικής µε βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία

-                                 -                                  -                                 -                                  

Αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 2.382.623                   812.547                       458.687                      313.847                       
Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 79.386.932                 28.112.513                   63.584.434                 20.333.506                   
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 30/09/2007 5.16 146.457.732             146.457.732              108.639.548             108.639.548              
Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων την 30/09/2007

95.146.399 38.114.092 71.395.969 28.854.937

Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 5.19 62.648.058                 25.616.752                   53.938.770                 22.424.043                   
Αναλώσεις 87.387.731                 37.839.259                   70.187.152                 32.653.199                   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 20.219.167                 6.503.368                    16.005.466                 5.023.372                    
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 15.167.460                 5.521.840                    11.481.201                 3.907.060                    
Λοιπά έξοδα 5.20 12.103.996                 4.344.996                    10.585.650                 3.475.878                    
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) /έσοδα 5.21 (5.246.356)                  (2.170.790)                   (2.943.771)                  (1.036.763)                   
Αποσβέσεις 3.952.405                   1.399.060                    3.228.846                   1.113.951                    
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 5.22 (526.348)                     (746.004)                      457.791                      255.455                       
Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων 13.190.994 5.205.527 11.360.444 4.324.212
Φόρος εισοδήµατος (691.906)                     (299.458)                      (1.936.068)                  (1.701.002)                   
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (2.088.563)                  (533.778)                      (988.125)                     461.836                       
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (424.605)                     -                                  -                                -                                  
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -                                -                                  (1.463)                        -                                  

Καθαρά κέρδη περιόδου 9.985.920 4.372.291 8.434.788 3.085.046

Κατανεµόµενα σε: 
Μετόχους Εταιρείας 9.985.920                   4.372.291                    8.434.788                   3.085.046                    
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -                                -                                  -                                -                                  

Σύνολο 9.985.920 4.372.291 8.434.788 3.085.046

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 5.23 0,225 0,099 0,209 0,076

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - µειώµενα σε € 5.23 0,223 - - -

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων       
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3. Ενδιάµεσες Καταστάσεις µεταβολών καθαρής θέσης 

3.1. Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης  

Για την εννεάµηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007 και 2006 
(Ποσά σε ευρώ) 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικό 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 50.460.643        37.152.013        11.424.075        11.391.293        (2.088.957)          1.895.374       110.234.440         

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2006
Μεταβολή από απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών κ.τ.λ. -                       -                       (25.982)              126.810             (1.614.143)          4.246.483       2.733.169             
Μεταφορά αρνητικών δικαιωµάτων µειοψηφίας σε αποτελέσµατα εις 
νέον

-                         -                         -                         -                         (26.122)                 26.122              -                             

Εγκριθέντα µερίσµατα & αµοιβές ∆.Σ. -                       -                       -                       -                       (3.729.639)          (163.197)         (3.892.836)            

Λοιπές µεταβολές από πώληση παγίων, συναλλαγµατικών διαφορών -                         -                         (970.138)             (90.529)               395.801                (172.974)           (837.840)                 

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/2006 -                       -                       -                       -                       7.456.945            (548.684)         6.908.261             
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου -                        -                        (996.120)           36.281             2.482.843          3.387.750     4.910.754           

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 
2006

50.460.643        37.152.013        10.427.955        11.427.574        393.886               5.283.124       115.145.194         

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 51.165.774        37.664.159        10.491.934        12.855.509        4.392.176            5.621.601       122.191.153         

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2007
Μεταβολή από απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών κ.τ.λ. -                       -                       118                    115.822             182.834              11.184.864      11.483.638            
Μεταφορά αρνητικών δικαιωµάτων µειοψηφίας σε αποτελέσµατα εις 
νέον

-                         -                         -                         -                         (210)                     210                  -                             

Aποθεµατικό προερχόµενο από Οµολογιακό Μετατρέψιµο ∆άνειο -                       -                       -                       (328.576)           -                         -                     (328.576)               
Αύξηση κεφαλαίου µε αποθεµατικά 10.233.155        (6.957.912)         -                       (3.250.586)         (24.657)               -                     (0)                          
Αύξηση κεφαλαίου µε µετρητά 15.349.732        18.419.678        -                       -                       -                         -                     33.769.409            
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου -                       (577.741)           -                       -                       -                         -                     (577.741)               
Εγκριθέντα µερίσµατα & αµοιβές ∆.Σ. -                       -                       -                       -                       (3.947.110)          (182.500)         (4.129.610)            

Λοιπές µεταβολές από πώληση παγίων, συναλλαγµατικών διαφορών -                         -                         -                         201.151               481.433                521.797            1.204.380               

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/2007 -                       -                       -                       -                       10.726.984          3.912.384       14.639.368            
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 25.582.886      10.884.025      118                    (3.262.190)      7.419.275          15.436.755   56.060.868         

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 
2007

76.748.660        48.548.184        10.492.052        9.593.319          11.811.450         21.058.356     178.252.021          
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων 
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3.2. Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Μητρικής 

Για την εννεάµηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007 και 2006 
(Ποσά σε ευρώ) 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεµατικό 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 50.460.643   37.152.013   8.691.297   8.069.038    10.337.463     114.710.454    

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2006
Εγκριθέντα µερίσµατα & αµοιβές ∆.Σ. -                     -                     -                  -                    (3.617.639)        (3.617.639)         
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/2006 -                     -                     -                  -                    8.434.789         8.434.789           
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου -                     -                     -                   -                    4.817.150       4.817.150         

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2006 50.460.643     37.152.013     8.691.297     8.069.038      15.154.613       119.527.604      

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 51.165.774   37.664.159   9.436.057   13.123.657  11.192.706     122.582.353    

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 30/09/2007
Aποθεµατικό προερχόµενο από Οµολογιακό Μετατρέψιµο ∆άνειο -                     -                     -                  (328.576)        -                      (328.576)            
Αύξηση κεφαλαίου µε αποθεµατικά 10.233.155      (6.957.912)       -                  (3.250.586)     (24.657)             (0)                       
Αύξηση κεφαλαίου µε µετρητά 15.349.732      18.419.678      -                  -                    -                      33.769.409         
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου -                     (577.741)          -                  -                    -                      (577.741)            
Εγκριθέντα µερίσµατα & αµοιβές ∆.Σ. -                     -                     -                  -                    (3.814.610)        (3.814.610)         
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/2007 -                     -                     -                  -                    9.985.920         9.985.920           
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 25.582.886   10.884.025   -                   (3.579.162)   6.146.654       39.034.402      

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2007 76.748.660     48.548.184     9.436.057     9.544.495      17.339.360       161.616.756       
 
 
 
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων 
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4. Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµιακών ροών 
Για την εννεάµηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007 και 2006 

(Ποσά σε ευρώ) 
 

30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Κέρδη  προ φόρων 19.037.925                   12.094.817                  13.190.994                  11.360.443                  
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις περιόδου 5.848.290                     5.263.533                   3.952.405                   3.228.846                   
Προβλέψεις 91.283                         -                                 -                                 -                                 
Eπιχορηγήσεις (1.053.746)                    (918.472)                     (859.644)                     (670.517)                     
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 249.710                       227.341                      196.980                      200.842                      
Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου 124.657                       (519)                           74.340                        (519)                           
Μερίσµατα (33)                              (33)                             (50.033)                       (51.230)                       
Πιστωτικοί Τόκοι (431.265)                      (95.668)                       (414.769)                     (92.256)                       
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια (398.403)                      (312.982)                     (8.514)                        65.739                        
Κέρδη από Πώληση Παγίων (35.219)                        344.923                      (10.872)                       (35.545)                       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.346.506                     4.528.768                   5.711.158                   3.087.776                   
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων (24.916.150)                  (13.954.161)                (17.949.670)                (11.112.666)                
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων (6.590.719)                    248.642                      (16.782.941)                (5.031.107)                  
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών ) 11.463.317                   6.565.435                   17.045.115                  15.132.387                  
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (8.346.506)                    (4.528.768)                  (5.711.158)                  (3.087.776)                  
Kαταβεβληµένοι Φόροι (4.147.861)                    (4.123.359)                  (2.666.803)                  (3.687.306)                  
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (758.214)           5.339.497         (4.283.412)         9.307.111         

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (52.294.114)                  (864.779)                     (49.777.470)                (5.894.779)                  
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών,συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 470.000                       2.605.956                   -                                 2.197.289                   

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (9.283.260)                    (5.093.594)                  (5.844.169)                  (3.434.918)                  
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 77.617                         638.228                      21.117                        69.164                        
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 352.503                       490.276                      352.503                      430.660                      
Τόκοι εισπραχθέντες 431.265                       95.668                        414.769                      92.256                        
Μερίσµατα εισπραχθέντα 33                               33                              50.033                        51.230                        

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (60.245.956)      (2.128.212)       (54.783.217)       (6.489.098)       

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 33.769.608                   -                                 33.769.408                  -                                 
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (577.741)                      -                                 (577.741)                     -                                 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 57.614.895                   4.184.454                   54.753.127                  3.503.979                   
Εξοφλήσεις δανείων -                                  -                                 -                                 -                                 
Μερίσµατα πληρωθέντα (4.310.314)                    (3.028.512)                  (3.266.516)                  (3.028.512)                  

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 86.496.448          1.155.942           84.678.278        475.467              

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 25.492.278          4.367.227           25.611.649        3.293.480           

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 12.579.616        2.695.593         10.681.222        1.938.495         

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 38.071.894        7.062.820         36.292.871        5.231.975         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων 
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5. Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
 

5.1  Γενικές Πληροφορίες 

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στη Χίο µε σκοπό τη δηµιουργία µονάδων αναπαραγωγής – καλλιέργειας ιχθύων, τη 

µεταποίηση των προϊόντων, την παρασκευή ιχθυοτροφών και την εµπορία των προϊόντων. 

Το 1995 η εταιρεία  εισήχθη  στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και από τότε ξεκίνησε η αλµατώδης ανάπτυξή της στον 

κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας µε αποτέλεσµα σήµερα να βρίσκεται στην κύρια Αγορά του Χ.Α  και στην 

υψηλότερη θέση του κλάδου. Με βάση τις διατάξεις του νέου κανονισµού του Χ.Α., η εταιρεία πληρούσε το 

κριτήριο για να εισαχθεί στην κατηγορία «µεγάλης κεφαλαιοποίησης» και σύµφωνα µε το άρθρο 339 αυτού, από 

9/10/2006, οι µετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή. 

Η έδρα της εταιρείας µετά από την απόφαση της Τακτικής Γενική Συνέλευσης της  08/05/2007 και την εγκριτική 

απόφαση του Υπουργού Αναπτύξεως της 21/05/2007 µεταφέρθηκε από το ∆ήµο Καµποχώρων, Νοµού Χίου, 

όπου η εταιρεία διατηρεί γραφεία και παραγωγικές εγκαταστάσεις, στο Κορωπί Αττικής, οδός ∆ηµοκρίτου, Θέση 

Πόρτσι. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.nireus.gr.  Οι Οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί  

προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 23η  Νοεµβρίου 2007. 

 

5.2  Φύση ∆ραστηριοτήτων 
 
Η “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε” (εταιρεία) και ο Όµιλος δραστηριοποιείται 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 γλυκών 

κουταλιού καθώς και συναφών σακχαροειδών προϊόντων, η παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών, η παραγωγή 

και εµπορία µεταποιηµένων ιχθύων καθώς και τυποποιηµένων εδεσµάτων για µαζική τροφοδοσία (catering) και η 

βιοµηχανική παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων καθώς και η κατεργασία, παραγωγή και εµπορία τροφίµων. 

Μετά την απόκτηση ποσοστού 28,0922% της εταιρείας KEGO A.E.  στην παρούσα περίοδο προστέθηκε στις 

δραστηριότητες του Οµίλου ο νέος επιχειρηµατικός τοµέας της κτηνο-πτηνοτροφίας. 

 

5.3  Κύριες Εξελίξεις 

 
(α) Σύµφωνα µε τα αριθµ. 18402/28.6.2006 και 18433/7.7.2006 προσύµφωνα και το Ιδιωτικό Συµφωνητικό υπό 

ηµεροµηνία 4/7/2006, συµφωνήθηκε η αγορά από τη "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." 3.144.907 

ονοµαστικών µετοχών της "SEAFARM IONIAN A.E." αντί συνολικού τιµήµατος Ευρώ 7.731.000,00. Η καταβολή 

του τιµήµατος και η αντίστοιχη παράδοση των µετοχών θα γίνονται µε δόσεις που άρχισαν από 6/7/2006 και θα 

λήξουν στις 30/6/2010. Αναφέρουµε εδώ ότι µέχρι την 30/9/2007 σε εκτέλεση των ανωτέρω έχουν αγορασθεί 



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου και ατοµικές για την εννεάµηνη περίοδο 
(από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007) 

9

από την εταιρεία 1.360.558 ονοµαστικές µετοχές της S.F.I. αντί συνολικού τιµήµατος (κόστους) Ευρώ 

3.234.844,46. Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε επίσης την 9/7/2007 51.205 ονοµαστικές µετοχές της SEAFARM IONIAN 

A.E. από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε. έναντι συνολικού τιµήµατος (κόστους)  60.217,50 ευρώ και την 

19/7/2007 απέκτησε 431.663 µετοχές από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΟΣ Α.Ε. έναντι συνολικού 

τιµήµατος (κόστους) 493.500,00 ευρώ. Το ποσοστό συµµετοχής της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 21,1429% επί 

του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E. και ισόποσο ποσοστό επί του 

µετοχικού κεφαλαίου της. 

 (β) Την 08/03/2007 µε την αριθµ. πρωτοκ. 1210/8-3-2007 απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής 

εγκρίθηκε η απορρόφηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2166/1993, των ανωνύµων εταιρειών «ΟCTAPUS 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ - 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «SEAFARM KALAMOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΗΚΤΟΝ – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΗΡΗΙΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ» από τη 

µητρική εταιρεία «SEA FARM IONIAN AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ», µε Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού των 

απορροφούµενων εταιρειών της 31/05/2006. Από την ανωτέρω απορρόφηση αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο 

της µητρικής εταιρείας SEA FARM IONIAN Α.Ε. κατά το ποσό των Ευρώ 56.566,50 και εκδόθηκαν 75.422 νέες 

ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,75 εκάστη. 

(γ) Η διεθνοποιηµένη δράση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. θα υλοποιηθεί µέσω της NIREUS INTERNATIONAL LTD θυγατρικής 

κατά 100% µε έδρα την Κύπρο στην οποία πρόκειται να συγκεντρωθούν οι συµµετοχές σε επιµέρους επιχειρήσεις 

του Οµίλου ανά κράτος δραστηριοποίησης. Η NIREUS INTERNATIONAL LTD έχοντας ως απώτερο στόχο τη 

δραστηριοποίηση της στην Τουρκία, απέκτησε µε ποσοστό 100% την εταιρεία MIRAMAR PROJECTS CO. LTD µε 

έδρα το Λονδίνο, η οποία έχει προχωρήσει σε σύσταση ανώνυµης εταιρείας στην Τουρκία µε επωνυµία ΜIRAMAR 

SU URUNLERI VE BALIK YEMI URETIMI SANAYI VE TICARET A.S. Λόγω της τοπικής νοµοθεσίας που απαιτεί 

τουλάχιστον πέντε µετόχους στις ανώνυµες εταιρείες, η µετοχική σύνθεση της Τουρκικής εταιρείας είναι η 

ακόλουθη: 1) MIRAMAR PROJECTS CO 99,92% 2) NHΡΕΥΣ Α.Ε. 0,02% 3) ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε. 0,02% 4) Αριστείδης 

Μπελλές 0,02% 5) Νικόλαος Χαβιάρας 0,02%. 

 (δ) Αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συµµετοχές της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. µετά την 31/12/2006 και µέχρι σήµερα 

αναφέρονται τα εξής: 

• Στις 5/3/2007 υπεγράφη το οριστικό συµφωνητικό µεταβίβασης του 51% των µετοχών της KEGO A.E. προς 

τους: α) ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 20%, β) TEMPLE TRADING LTD (εταιρεία συµφερόντων κου Αριστείδη Μπελλέ) 20% και 

γ) NORTH PRINCIPAL INVESTMENT FUND LTD 11%. Η χρηµατιστηριακή πράξη µεταβίβασης του 51% των 

µετοχών της KEGO στους αγοραστές πραγµατοποιήθηκε στις 06/03/2007. Το ποσό της αγοράς του 20% της 

KEGO A.E. καταβλήθηκε τοις µετρητοίς από την Εταιρεία και χρηµατοδοτήθηκε µε τραπεζικό δανεισµό. Στο 

αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα µετά την υπογραφή του οριστικού συµφώνου µεταβίβασης των µετοχών της 

ΚΕGO και όπως ο νόµος προβλέπει η ΝΗΡΕΥΣ απηύθυνε υποχρεωτική δηµόσια πρόταση  συντονισµένα κατά την 

έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006 µε την αλλοδαπή εταιρεία Temble Trading Ltd. του  κ. Αριστείδη Μπελλέ 

για την απόκτηση του 60% της KEGO µε προσφερόµενο αντάλλαγµα 2,33 ευρώ τοις µετρητοίς ανά µετοχή. Η 

περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης άρχισε την 4/4/2007 και έληξε την 2/05/2007. Κατά τη διάρκεια της, 
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προσφέρθηκαν από µετόχους της εταιρείας KEGO A.E. συνολικά 780 µετοχές ήτοι 0,0045% του µετοχικού 

κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου. Μετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης αυτών των µετοχών, η 

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. κατείχε συνολικά ποσοστό 20,0045% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της 

KEGO A.E. ενώ η  Temble Trading Ltd, συµφερόντων του κ. Αριστείδη Μπελλέ κατείχε ποσοστό 20%. 

Στο διάστηµα µεταξύ 24/7/2007 και 25/9/2007 η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε 1.402.410 µετοχές της 

εταιρείας ΚEGO A.E. έναντι συνολικού τιµήµατος (κόστους) ευρώ 4.917.653,98. Το ποσοστό συµµετοχής της 

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. µετά τις αγορές αυτές ανέρχεται σε 28,0922% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της 

εταιρείας ΚEGO A.E. και ισόποσο ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου της. 

• Τον Ιανουάριο του 2007, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στα πλαίσια της υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασµού για την 

διεθνοποίηση της παραγωγικής της δραστηριότητας, προχώρησε στις 25/1/2007 µέσω της θυγατρικής της 

εταιρείας ΝΙREUS INTERNATIONAL LTD, στην εξαγορά του 100% της ισπανικής εταιρείας PREENGORDE DE 

DORADAS PARA MARICULTURA S.L. (PREDOMAR). Το συνολικό τίµηµα της εξαγοράς βάσει συµφωνητικού 

ορίστηκε στο ποσό των 1.750.000 ευρώ, και είναι καταβλητέο τµηµατικά έως και το Μάιο 2008. Στο 

συµφωνητικό περιλαµβάνεται σχετικός όρος για προσαρµογή του τιµήµατος της εξαγοράς βάσει γεγονότων τα 

οποία ενδεχοµένως θα προκύψουν στο µέλλον και τα οποία σχετίζονται µε συνθήκες που προϋπήρχαν της 

ηµεροµηνίας εξαγοράς και βάσει αυτού του όρου το τίµηµα αναπροσαρµόστηκε και ανήλθε στο προσωρινό 

συνολικό κόστος των € 2.099.723. Ο καθορισµός του τιµήµατος προέκυψε µε βάση αποτίµηση της 

εξαγορασθείσας εταιρείας από το διεθνή οίκο Deloitte, σε συνδυασµό µε διαπραγµατεύσεις των µερών, τα δε 

απαιτούµενα κεφάλαια για την ως άνω εξαγορά προέρχονται εν µέρει από ίδια κεφάλαια και εν µέρει από 

δανεισµό. 

• Στις 13/3/2007, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. προχώρησε στην απόκτηση του 99,992% της τουρκικής εταιρείας CARBON A.S., 

µέσω της εταιρείας MIRAMAR A.S. η οποία εντάσσεται στις διεθνείς συµµετοχές που αναπτύσσονται από την 

θυγατρική εταιρεία ΝΙREUS INTERNATIONAL LTD. Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο 0,008% αποκτήθηκε από 

συνδεδεµένα µε τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. πρόσωπα (φυσικά και νοµικά). Το κόστος απόκτησης της εταιρείας CARBON 

A.S. ανέρχεται στα 550.000 δολάρια Η.Π.Α. (περίπου 417.000 €), εκ των οποίων ποσό 250.000 καταβλήθηκε 

κατά την υπογραφή ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί εντός έξι µηνών. Επί της εξαγορασθείσας εταιρείας 

διενεργήθηκαν αφενός Οικονοµικός Έλεγχος από το ∆ιεθνή Οίκο Deloitte και αφετέρου Νοµικός Έλεγχος από 

έγκριτη ∆ικηγορική εταιρεία της Κωνσταντινούπολης. Tο τίµηµα της εξαγοράς, το οποίο θα καλυφθεί εν µέρει 

από ίδια κεφάλαια και εν µέρει από δανεισµό, καθορίσθηκε κατόπιν διαπραγµατεύσεων των µερών. 

• Στις 17/4/2007, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε το 17,9% των µετοχών της Νορβηγικής εταιρείας Marine Farms 

ASA η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Όσλο. Συγκεκριµένα, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε 

6.557.497 µετοχές της ως άνω εταιρείας στην τιµή κλεισίµατος της 16/04/2007 των 23,00 ΝΟΚ (κορώνες 

Νορβηγίας) ανά µετοχή (ήτοι 2,85€ / µετ.). Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε επιπλέον 4.384.650 µετοχές της 

εταιρείας MARINE FARMS ASA στην τιµή κλεισίµατος (trading day) της 20/4/2007, των 27,9887 ΝΟΚ 

(κορώνες Νορβηγίας) ανά µετοχή (ήτοι 3,45€ / µετ.). Μετά την πιο πάνω συναλλαγή η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ αύξησε 

τις µετοχές της MARINE FARMS ASA που κατέχει σε 10.942.147, ήτοι ποσοστό 29,88% του µετοχικού 

κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Στην συνέχεια η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε την 14/9/07 επιπλέον 115.000 

µετοχές στην µέση τιµή των  28,1173 ΝΟΚ (κορώνες  Νορβηγίας) ανά µετοχή (ήτοι 3,59 € / µετ.)  Μετά την 
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πιο πάνω συναλλαγή η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ αύξησε τις µετοχές της MARINE FARMS ASA που κατέχει σε 11.057.147, 

ήτοι ποσοστό 30,20% του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Το συνολικό κόστος της εξαγοράς για 

το σύνολο των µετοχών που αποκτήθηκαν ανήλθε σε € 34,9 εκατ. περίπου και χρηµατοδοτήθηκε µε 

τραπεζικό δανεισµό. Η κίνηση αυτή του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ εντάσσεται στο πλαίσιο της παραγωγικής του 

διεθνοποίησης την οποία υλοποιεί και έως τώρα έχει επεκταθεί µε εξαγορές και άµεσες επενδύσεις στην 

Τουρκία και στην Ισπανία. Το παραγωγικό προφίλ της MARINE FARMS ASA ανταποκρίνεται στους  

στρατηγικούς στόχους της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η νορβηγική εταιρεία έχει αναπτύξει καθετοποιηµένες δοµές 

παραγωγής προϊόντων µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα – λαβράκι) στην Ισπανία µε ετήσια 

παραγωγική δυναµικότητα 7.200 τόνων και 15 εκ. τεµ. γόνου, καθώς και σολοµού στη Σκοτία µε 

παραγωγική δυναµικότητα 9.500 τόνων και 7,5 εκ. τεµ. γόνου. Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει ξεκινήσει τη 

δραστηριότητά της για την παραγωγή του ψαριού Cobia στην Κεντρική Αµερική και στην Ασία  (Βιετνάµ) µε 

στόχο την ικανοποίηση της αυξανόµενης ζήτησης στην Αµερικανική και στην Ιαπωνική αγορά. Οι άδειες που 

διαθέτει είναι για ετήσια παραγωγή 8.000 τόνων Cobia. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην  παραγωγή 

γόνου µπακαλιάρου, µε ιχθυογεννητικό σταθµό στη Σκοτία παραγωγικής δυναµικότητας 3 εκ. τεµ.  

Ο Όµιλος  MARINE FARMS ASA κατά το 2006 είχε κύκλο εργασιών 71,9 εκατ. €, ΕBITDA 19,9 εκατ. € και 

κέρδη προ φόρων 13,3 εκατ. €. 

• Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε την 28/6/2007 ποσοστό 38,78% της εταιρείας Α-SEA A.E., ήτοι 793 

µετοχές, έναντι συµβολικού τιµήµατος ενός (1) ΕΥΡΩ , σε υλοποίηση , προεγκριθείσας από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 8/5/2007, συµβάσεως κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.  

Επίσης απέκτησε την 25/6/2007 και 27/6/2007 συνολικά ποσοστό 1,23% της εταιρείας ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε., 

ήτοι 7.365 µετοχών, έναντι συνολικού τιµήµατος 21.505,80 ΕΥΡΩ, καταβλητέου τοις µετρητοίς.  

∆εδοµένων των ανωτέρω µεταβιβάσεων, αµφότερες οι ως άνω δύο εταιρείες , A-SEA A.E. και ΑΛΠΙΝΟ 

Α.Β.Ε.Ε., καθίστανται θυγατρικές της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. σε ποσοστό 100% 

(ε) Στον τοµέα της µεταποίησης ψαριών, στις 24/1/2007 υπεγράφη τριετής αποκλειστική συµφωνία συνεργασίας 

µε τη ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε., µε την οποία ανατίθεται στην ΜΕΡΚΟΣ για λογαριασµό της ΝΗΡΕΥΣ η απεντέρωση νωπών 

ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και η µεταποίηση νωπών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας σε φιλέτα.  

  Η συνεργασία αυτή δίδει τη δυνατότητα στη ΝΗΡΕΥΣ να καλύψει την έντονα αυξανόµενη ζήτηση για 

µεταποιηµένα προϊόντα, κυρίως στο εξωτερικό, υλοποιώντας  έτσι έναν από τους στρατηγικούς στόχους του 

Οµίλου που είναι η ανάπτυξη και η διάθεση προϊόντων άριστης ποιότητας προσαρµοσµένων στις σύγχρονες 

ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Ήδη, για το έτος 2007 ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ υλοποιεί την παραγωγή και 

πώληση 2.000 τόνων από τα άνω µεταποιηµένα προϊόντα, ενώ έχουν προγραµµατισθεί υψηλότεροι ρυθµοί 

ανάπτυξης σε αυτά τα προϊόντα, για τα επόµενα έτη.  

(στ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 8/5/2007 αποφάσισε την µεταφορά της έδρας στο ∆ήµο 

Κορωπίου Αττικής από τον ∆ήµο Καµποχώρων Χίου και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του 

καταστατικού. Την 21/05/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η σχετική εγκριτική απόφαση 

του Υπουργού Αναπτύξεως.  
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(ζ)  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων εξέλεξε οµόφωνα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, του 

οποίου η θητεία θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012, καθώς και τα Ανεξάρτητα Μη 

Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ακολούθως: 

            1) Αριστείδης Μπελλές  

 2) Νικόλαος Χαβιάρας 

 3) Παναγιώτης Αλεξάκης 

 4) ∆ηµήτριος Λουµπούνης 

 5) Αντώνης Χαχλάκης 

 6) Χρήστος Τριανταφύλλου 

 7) Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος 

 8) Παντελής Λαµπρινούδης 

 9) Ιωάννα Καραχάλιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

 10) Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

 11) Κωνσταντίνος Θέος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.  

(η) H A’ Επαναληπτική  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 11/04/2007 αποφάσισε µεταξύ άλλων: 

α) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κατά το ποσό των δέκα 

εκατοµµυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδοµήντα πέντε λεπτών 

(10.233.154,75 €), δια αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρείας από 1,25 ΕΥΡΩ σε 1,50 ΕΥΡΩ 

και β) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά ποσό δεκαπέντε εκατοµµυρίων 

τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ΕΥΡΩ (15.349.731), µε την έκδοση 10.233.154 

νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,50 ευρώ και τιµής έκδοσης 3,30 ευρώ η καθεµία.  

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών 

µετόχων,  πραγµατοποιήθηκε από τις 21/6/2007 έως και τις 5/7/2007, καλύφθηκε πλήρως µε την καταβολή 

συνολικού ποσού 33.769.408,20 Ευρώ, και την έκδοση 10.233.154 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, 

ονοµαστικής αξίας 1,50 Ευρώ έκαστη και τιµής διάθεσης 3,30 Ευρώ έκαστη.  

(θ) Tην 12-7-2007 εκδόθηκε µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο συνολικού ποσού έκδοσης €19.995.575,10 που 

αντιστοιχεί σε 2.046.630 µετατρέψιµες οµολογίες ονοµαστικής αξίας Ευρώ 9,77 ανά οµολογία. Η διάρκεια του 

δανείου είναι πέντε έτη µε σταθερό ετήσιο επιτόκιο 1% και απόδοση στη λήξη 31,01%. Κάθε µία (1) οµολογία 

θα παρέχει στον Οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της σε 2,08703 κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας µε 

δικαίωµα ψήφου, η δε τιµή µετατροπής θα είναι 4,68129 Ευρώ ανά µετοχή. 

(ι) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε την απόφαση του της 28/9/2007 

αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου Σακχαρωδών και την εισφορά αυτού στην εταιρεία «ΜΑΡΑΝΤ FINANCE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  «MARANT 

FINANCE A.E.» η οποία  εξαγοράστηκε 100% την 27/9/2007 από την ΝΗΡΕΥΣ µε τίµηµα 147.851,40 ευρώ.  

Ισολογισµός Μετασχηµατισµού (Λογιστική Κατάσταση) ορίστηκε αυτός που συντάχθηκε µε ηµεροµηνία 

30/9/2007. Ο ως άνω εταιρικός µετασχηµατισµός θα πραγµατοποιηθεί  µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93. 

(ια)  Η εταιρεία SEAFARM IONIAN AE αποφάσισε την 30η Αυγούστου 2007 την έναρξη διαδικασιών 

συγχώνευσής της µε απορρόφηση της θυγατρικής της εταιρείας ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στο 

µετοχικό κεφάλαιο της οποίας συµµετέχει µε ποσοστό 86,55 %. Η 31/8/2007 καθορίζεται ως ηµεροµηνία 

κατάρτισης του ισολογισµού µετασχηµατισµού.  

Η συγχώνευση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69 – 77 Κ.Ν. 2190/1920 ,όπως ισχύουν τώρα µετά 

την τελευταία τροποποίηση, και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, εκτιµάται δε ότι θα ολοκληρωθεί έως τα 

τέλη του τρέχοντος έτους.  
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(ιβ) Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί η µονάδα προπάχυνσης της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ στην περιοχή Βάλτος 

Ραγού Θεσπρωτίας.  

 Πρόκειται για µια πρωτοπόρο και καινοτόµο παραγωγική διαδικασία στην αλυσίδα της ιχθυοκαλλιέργειας. Η 

χερσαία µονάδα έχει ετήσια δυναµικότητα 20.000.000 µεσογειακών ιχθυδίων των δέκα (10) γραµµαρίων µε τα 

οποία θα προµηθεύονται οι πλωτές εγκαταστάσεις της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ σε όλη την Ελλάδα καθώς και συνεργάτες της 

που διαθέτουν µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.  

 Τα βασικά πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη λειτουργία της προπάχυνσης είναι η µείωση του συνολικού 

χρόνου εκτροφής των ψαριών που παράγονται σε θαλάσσιους ιχθυοκλωβούς έως και τέσσερις µήνες ώστε να 

φθάνουν σε εµπορεύσιµο βάρος σε 13 αντί σε 17 µήνες.  

 Η µονάδα προπάχυνσης της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ στην περιοχή Βάλτος Ραγού Θεσπρωτίας έχει κατασκευαστεί 

σε µισθωµένο -από το ελληνικό ∆ηµόσιο- χώρο 38 στρεµµάτων και περιλαµβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις 

(γραφεία, εργαστήρια, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους) 500 τετραγωνικών µέτρων, περισσότερα από 3.900 

τετραγωνικά µέτρα δεξαµενές και περισσότερα από 400 τετραγωνικά µέτρα σύστηµα επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων, καθώς και δέκα γεωτρήσεις άντλησης θαλασσινού νερού για λειτουργικές ανάγκες της µονάδας, ενώ 

θα απασχολεί περισσότερα από 25 άτοµα µόνιµο προσωπικό.  

 (ιγ) Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που έπληξαν και το νοµό Ευβοίας είχαν σαν αποτέλεσµα την καταστροφή του 

ιχθυογεννητικού σταθµού της εταιρείας LEMOND, όπου παράγονται ιχθύδια για λογαριασµό της ΝΗΡΕΥΣ. Η 

αποθετική ζηµιά εκτιµάται στο ποσό του 1,5 εκ. € ενώ η θετική ζηµία µε την οποία έχουν µέχρι στιγµής 

επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της ΝΗΡΕΥΣ ανέρχεται σε 0,45 εκ. € . Ωστόσο, η ∆ιοίκηση έχει αιτηθεί για 

αποζηµίωση σύµφωνα µε εξαγγελθέντα κυβερνητικά µέτρα για την “επιχορήγηση των δανείων”. 

 

5.4 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

 
Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου του εννεάµηνου του 2007 που καλύπτουν 

περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Σεπτεµβρίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και ειδικότερα σύµφωνες µε το ∆.Λ.Π. 34 

περί ενδιάµεσων καταστάσεων. 

 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και σηµειώσεις που 

απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 και πρέπει να 

διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31ης ∆εκεµβρίου 2006. 

 
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 2006 και 

έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.  

Η ετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 

σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των 

λογιστικών αρχών. Σηµαντικές παραδοχές από την ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της 
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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. 

 

5.5  Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 

 

O Όµιλος υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα Πρότυπα και τις ∆ιερµηνείες οι οποίες εκδόθηκαν από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και από την επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRIC) του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) τα οποία 

είναι σχετικά µε τις δραστηριότητές του και ισχύουν για τη λογιστική περίοδο η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 

2007. 

5.6 Εποχικότητα   
H επιχειρηµατική δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας δεν χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. 
 
 Η επιχειρηµατική δραστηριότητα στον κλάδο των ιχθυοτροφών εντατικοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς 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 την βέλτιστη µετατρεψιµότητα της τροφής σε ιχθυοµάζα. Πλέον των δύο τρίτων του κύκλου 

εργασιών για τα προϊόντα του κλάδου πραγµατοποιείται στο διάστηµα αυτό. 

Τα παραγόµενα προϊόντα του κλάδου Σακχαρωδών-Τσίχλας  µπορούν να χωριστούν σε πέντε βασικές 

κατηγορίες: α) γλυκά κουταλιού β) µαστίχα-βανίλια γ) ζαχαρούχοι χυµοί  δ) λουκούµια  και ε)Τσίχλα µε γεύση 

µαστίχας.  

Εξ αυτών τα προϊόντα της Μαστίχας και Βανίλιας τα οποία αποτελούν περίπου το 23%  της συνολικής 

παραγωγικής δυνατότητας του εργοστασίου Σακχαρωδών και περίπου το 14%  του συνολικού κύκλου εργασιών 

του κλάδου, εµφανίζουν  εποχικότητα τους καλοκαιρινούς µήνες αφού το σύνολο των πωλήσεων 

πραγµατοποιείται µεταξύ Μαΐου και Σεπτεµβρίου.        

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα του κλάδου πτηνο-κτηνοτροφίας δεν χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. 
 

5.7 ∆οµή του Οµίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 
Η εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες συµµετοχές, πίνακας των οποίων παρατίθεται παρακάτω: 
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΘΕΤΙΣ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 100,00%
AQUACOM LTD 100,00%
FISH OF AFRICA LTD 100,00%
ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. 100,00%
NIREUS CONSULTANTS AE (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 55,00%
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 50,00%
A-SEA ΑΕΒΕ 100,00%
PER MARE RESEARCH ΑΕ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 39,00%
BLUFIN TUNA ΑΕ 25,00%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 4,34%
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. 48,1454%
∆ΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 14,00%
NIREUS INTERNATIONAL LTD 100,00%
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK 100,00%
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI URETIMI 
SANAYI VE TICARET A.S. 99,95%

CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. 99,943%
PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L. 100,00%
MARANT FINANCE Α.Ε. 100,00%
KEGO A.E. 28,0922%
ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. 28,0922%
VITA TRACE NUTRITION LTD 7,3321%
SEAFARM IONIAN Α.Ε. 21,1429%
ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε 18,30%
SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE)GMBH 21,1429%
AQUA TERRAIR Α.Ε. 10,36%
MARINE FARMS ASA 30,1954%  

 

Οι δραστηριότητες των εταιρειών του ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. αναλύονται ως εξής: 

o Η εταιρεία «ΘΕΤΙΣ Α.Ε.» (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ από 1/7/2005) είχε ως αντικείµενο την επεξεργασία, 

µεταποίηση και εµπορία νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων. 

o Η εταιρεία «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.B.E.» δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξοπλισµού όπως 

δίχτυα, κλουβιά, κ.ά. για ιχθυοπαραγωγικές µονάδες. 

o Η εταιρεία «NIREUS FISHERIES & AQUACULTURE CONSULTANTS Α.Ε.» (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 

δραστηριοποιείτο στην εκπόνηση επιδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την πώληση της τεχνογνωσίας στη ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

o Η εταιρεία «ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.» ασχολείται µε τη βιοµηχανική παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων 

καθώς και την κατεργασία, παραγωγή και εµπορία τροφίµων. 

o Η εταιρεία «AQUACOM LTD» δραστηριοποιείται στο γενικό εµπόριο και στις συµµετοχές. 

o Η εταιρεία «FISH OF AFRICA LTD» έχει ως βασικό σκοπό τη συλλογή πρώτης ύλης ιχθυηρών. 

o Η εταιρεία εξωτερικού «ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. », η οποία αποκτήθηκε στη χρήση 

2005, δραστηριοποιείται στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας. 

o Η εταιρεία «BLUEFIN TUNA A.E.» η οποία  ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2003, έχει  ως κύρια 

δραστηριότητά της την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία τόνου.  
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o Η εταιρεία «A-SEA A.E.B.E.» έχει ως βασικό σκοπό της  την εκµετάλλευση καταστηµάτων µαζικής 

εστίασης.  

o Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ» ασχολείται µε τη διαχείριση και χορήγηση 

σήµατος ποιότητας. Ο ρόλος της είναι συµβουλευτικός και αποτελεί κλαδικό όργανο ως µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα αστική εταιρεία. 

o Η εταιρεία «PER MARE RESEARCH Α.Ε.» (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ασχολείτo µε την έρευνα και 

ανάπτυξη τεχνολογιών στον τοµέα των υδρόβιων οργανισµών, µε σκοπό την βιοµηχανική εφαρµογή 

των αποτελεσµάτων των ερευνών. 

o Η εταιρεία «∆ΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» ασχολείται µε την 

πληροφόρηση στον τοµέα θαλασσοκαλλιεργειών και είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αστική 

εταιρεία. 

o Η εταιρεία εξωτερικού «NIREUS INTERNATIONAL LTD» ασχολείται µε επενδύσεις για τη διεθνή 

δράση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.. 

o Η εταιρεία εξωτερικού «MIRAMAR PROJECTS CO. LTD» ασχολείται µε επενδύσεις για τη διεθνή 

δράση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.. 

o Η εταιρεία εξωτερικού «ΜIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI URETIMI SANAYI VE 

TICARET A.S.», θα δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας και στην παραγωγή 

ιχθυοτροφών. 

o Η εταιρεία εξωτερικού «CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. (CARBON)»  

δραστηριοποιείται στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας  

o Η εταιρεία εξωτερικού «PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICUTLURA S.L. (PREDOMAR)» 

δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής και διάθεσης γόνου ιχθυοκαλλιέργειας 

o Η εταιρεία εξωτερικού «MARINE FARMS ASA» δραστηριοποιείται στους τοµείς της ιχθυοκαλλιέργειας 

και της παραγωγής και διάθεσης γόνου ιχθυοκαλλιέργειας 

o H εταιρεία « ΜΑRANT FINANCE A.E.» θα αναδεχθεί τον εισφερόµενο κλάδο Σακχαρωδών µετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσχίσεως του απο την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 

 

 Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µέσω της συµµετοχής της κατά 28,0922% στην εταιρεία  KEGO A.E., που 

απέκτησε στην παρούσα περίοδο, και του ελέγχου που τεκµαίρεται ότι ασκείται σε αυτή  µέσω του δικαιώµατος 

διορισµού ή παύσεως της πλειονότητας των µελών του ∆.Σ. καθώς και της δυνατότητας επηρεασµού της 

πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του ∆.Σ., ελέγχει τις δραστηριότητες των κάτωθι εταιρειών από τις οποίες οι δύο 

πρώτες ενοποιούνται ολικά ενώ η τελευταία ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.   

o Η εταιρεία  «KEGO A.E.»  δραστηριοποιείται στη ζωϊκή παραγωγή και ειδικότερα στους κλάδους της 

Ιχθυοκαλλιέργειας και Χοιροτροφίας, στη Βιοµηχανία Ζωοτροφών καθώς και στην εµπορεία πτηνοτροφικών 

προϊόντων  

o Η εταιρεία «ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην εκµετάλλευση και εµπορία προϊόντων 

Ιχθυοκαλλιέργειας, στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων Ιχθυογεννητικού σταθµού καθώς και στην 

ανάπτυξη του προγράµµατος γενετικής βελτίωσης τσιπούρας και λαβρακίου. 
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o Η εταιρεία «VITA TRACE NUTRITION LTD», δραστηριοποιείται στην Κύπρο και έχει ως αντικείµενο την 

παραγωγή και εµπορία προµιγµάτων βιταµινών–ιχνοστοιχείων, συµπληρωµάτων Ζωοτροφών και 

Κτηνιατρικών φαρµάκων.  
Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ µέσω της συµµετοχής της κατά 21,1429% στη SEAFARM IONIAN Α.Ε. και 

της ανάληψης του management του Οµίλου  SEAFARM IONIAN (συµµετοχή από 24-1-2006) ως 

Στρατηγικός Επενδυτής ελέγχει πλήρως τις δραστηριότητες των κάτωθι εταιρειών, από τις οποίες οι τρεις 

πρώτες ενοποιούνται ολικά ενώ η τελευταία ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης: 

 
o Η εταιρεία «SEA FARM IONIAN A.E.» δραστηριοποιείται στην εκτροφή και εµπορία ιχθύων και κυρίως 

τσιπούρας και λαβρακίου. 

o Η εταιρεία «SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH» δραστηριοποιείται στον τοµέα της 

εµπορίας τροφίµων και ειδικότερα φρέσκου ψαριού και άλλων ιχθύων. 

o Η εταιρεία «ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

ιχθυοτροφών. 

o Η εταιρεία «AQUA TERRAIR A.E.» δραστηριοποιείται στη διαχείριση σκαφών και την παροχή 

υπηρεσιών σκαφών αναψυχής τρίτων. 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

AQUACOM LTD
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ 

ΝΗΣΟΥΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 50,00% Ολική Ενοποίηση
A-SEA AEBE ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση

NIREUS INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK ΑΓΓΛΙΑ 100,00% έµµεση Ολική Ενοποίηση

MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI 
URETIMI SANAYI VE TICARET A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ

99,93% έµµεση + 0,02% 
άµεση = 99,95% Ολική Ενοποίηση

ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ
3,096% άµεση + 45,0494% 

έµµεση = 48,1454% Ολική Ενοποίηση
CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE 

SANAYI A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 99,943% έµµεση Ολική Ενοποίηση
PREENGORDE DE DORADAS PARA 

MARICULTURA S.L. ΙΣΠΑΝΙΑ 100,00% έµµεση Ολική Ενοποίηση

MARANT FINANCE Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση
KEGO A.E. ΕΛΛΑ∆Α 28,0922% Ολική Ενοποίηση

ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 28,0922% έµµεση Ολική Ενοποίηση
VITA TRACE NUTRITION LTD ΚΥΠΡΟΣ 7,3321% έµµεση Καθαρή Θέση

BLUFIN TUNA ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 25,00% Καθαρή Θέση
MARINE FARMS ASA ΝΟΡΒΗΓΙΑ 30,1954% Καθαρή Θέση

SEAFARM IONIAN Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 21,1429% άµεση Ολική Ενοποίηση
ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΕΛΛΑ∆Α 18,30%έµµεση Ολική Ενοποίηση

SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE)GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21,1429% έµµεση Ολική Ενοποίηση
AQUA TERRAIR Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 10,36% έµµεση Καθαρή Θέση  
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5.8 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 

επιχειρηµατικών τοµέων.  

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η 

οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Οι πρωτεύοντες τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου είναι η ιχθυοκαλλιέργεια, η παραγωγή και πώληση 

ιχθυοτροφών, η παραγωγή τροφίµων & ζαχαρωδών καθώς και η µεταπώληση τους, η παραγωγή και πώληση 

κτηνοτροφικών προϊόντων, η εµπορεία πτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και οι λοιπές συναφείς υπηρεσίες. 

Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωζώνη και σε λοιπές Χώρες. 

 

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε πέντε επιχειρηµατικούς κλάδους: Ιχθυοκαλλιέργεια, Ιχθυοτροφές, Τρόφιµα & 

ζαχαρώδη, Κτηνοπτηνοτροφία  και Pet & Υπηρεσίες-Λοιπά.    

 

ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2007

Ποσά σε Ευρώ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ + 

ΖΑΧΑΡΩ∆Η ΛΟΙΠΑ + PET ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 132.666.890                 59.564.134            6.285.398             5.290.819         9.922.922                         213.730.163           
Ενδοτµηµατικές πωλήσεις 20.200.352                   27.687.854            -                          396.103            4.139                               48.288.448            
Καθαρές πωλήσεις 112.466.538              31.876.281          6.285.398           4.894.715       9.918.783                       165.441.716        

Λειτουργικά κέρδη 16.744.786                   6.378.241              307.486                1.513.432         1.519.167                         26.463.112            
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα (5.126.888) (1.251.739) (799.832) (57.820) (188.908) (7.425.187)             
Κέρδη προ φόρων 11.617.898                 5.126.502            (492.345)             1.455.611       1.330.259                       19.037.925          
Φόρος εισοδήµατος (1.177.173)             
Αναβαλλόµενος φόρος (2.556.779)             
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων (664.605)                
Καθαρό κέρδος 14.639.368          

ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2006

Ποσά σε Ευρώ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ + 

ΖΑΧΑΡΩ∆Η
ΛΟΙΠΑ + PET ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 105.430.077                 25.597.273            16.405.658           3.721.460         -                                      151.154.467           
Ενδοτµηµατικές πωλήσεις 18.024.507                   8.288.259              3.628.011             -                      -                                      29.940.777            
Καθαρές πωλήσεις 87.405.569 17.309.014 12.777.647         3.721.460       -                                       121.213.690        

Λειτουργικά κέρδη 13.073.875 3.793.900 (1.469.383)            853.995            -                                      16.252.387            
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα (3.135.571) (498.907) (470.330)               (52.764)            -                                      (4.157.572)             
Κέρδη προ φόρων 9.938.304                   3.294.993 (1.939.712)          801.232          -                                       12.094.816          
Φόρος εισοδήµατος (2.168.942)             
Αναβαλλόµενος φόρος (1.483.099)             
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων (1.533.051)             
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό 
κόστος φόροι (1.463)                   
Καθαρό κέρδος 6.908.261            

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης-γεωγραφικοί τοµείς 

Η Έδρα του Οµίλου είναι στην Ελλάδα και η κύρια δραστηριότητά του αναπτύσσεται στις  χώρες της ευρωζώνης: 

 

Ποσά σε Ευρώ
30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Ελλάδα 73.585.248           44.259.178               57.261.685         49.195.379         
Ευρωζώνη 79.420.176           66.853.665               73.263.415         60.377.669         
Λοιπές χώρες 12.436.291           10.100.848               11.509.890         7.950.156           

165.441.716       121.213.690           142.034.990    117.523.204    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

5.9 ∆ιανοµή µερισµάτων 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενδιάµεσες οικονοµικές 

καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

Κατά την τρέχουσα εννεάµηνη περίοδο εγκρίθηκε προς διανοµή, συνολικά το ποσό των € 3.274.609,52 ή € 0,08 

ανά µετοχή, ως µέρισµα επί των κοινών µετοχών της µητρικής εταιρείας.  

5.10 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (01/01/2004) στο 

τεκµαιρόµενο κόστος (deemed cost), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1. Ως «τεκµαιρόµενο» κόστος 

θεωρείται η εύλογη αξία (faire value) του πάγιου εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, η 

οποία προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών. Η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

θα επανεκτιµά την παραπάνω κατηγορία παγίων της. Για τα λοιπά πάγια η αποτίµηση κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης έγινε στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Έγινε προσδιορισµός της ωφέλιµης 

ζωής τους και της υπολειµµατικής αξίας τους και σύµφωνα µε αυτά θα διενεργούνται αποσβέσεις.  
Σηµειώνεται ότι στα πλαίσια αυτά έγινε νεότερη αποτίµηση των οικοπέδων και των κτιρίων η οποία διενεργήθηκε 

µε ηµεροµηνία 31/12/2004 και όπου χρειάστηκε µε µεταγενέστερη, όπως στις περιπτώσεις της απορροφηθείσας 

εταιρείας EUROCATERERS A.B.E.E.T. (αποτίµηση µε ηµεροµηνία 30/06/2006) και του επιχειρηµατικού τοµέα των 

Σακχαρωδών για το κτίριο του νέου εργοστασίου τσίχλας (αποτίµηση µε ηµεροµηνία 31/12/2005). Η 

επανεκτίµηση αυτή εξυπηρετεί το σκοπό αποτύπωσης της εν λόγω κατηγορίας παγίων µε τη µέθοδο της 

αναπροσαρµογής. 

Σηµειώνεται επίσης ότι ειδικά τα οικόπεδα και τα κτίρια των εταιρειών KEGO A.E. και ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε.  καθώς και το 

κτίριο, επί παραχωρηθέντος ακινήτου του Ισπανικού ∆ηµοσίου, της εταιρείας PREDOMAR οι οποίες ενοποιούνται 

για πρώτη φορά στην εννεάµηνη περίοδο 01/01-30/09/2007 δεν έχουν αποτιµηθεί σε εύλογη αξία και 

εµφανίζονται στο ιστορικό κόστος. Τα εν λόγω πάγια, στο πλαίσιο υπολογισµού τελικής εκτίµησης στις εύλογες 

αξίες των εξαγοραζόµενων εταιρειών για τις οποίες χρησιµοποιούνται προς το παρόν προσωρινές αξίες, θα 

αποτιµηθούν στην εύλογη αξία. Οι αξίες αυτές σύµφωνα και µε σχετική πρόνοια του ∆ΠΧΠ 3 θα εφαρµοσθούν 

αναδροµικά από την ηµεροµηνία εξαγοράς διορθώνοντας αντίστοιχα το ποσό της υπεραξίας και τα συγκριτικά 

στοιχεία (ακολουθεί σχετική ανάλυση και στη σηµείωση 5.11). 

 



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου και ατοµικές για την εννεάµηνη περίοδο 
(από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007) 

20

 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ
Οικόπεδα  Κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός
Έργα υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 7.818.463           22.173.967            44.338.696              4.946.303             4.866.466             3.747.435           
87.891.330                 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 νέων εταιρειών 66.030                6.480.181              12.355.563              2.487.817             1.170.643             34.294                22.594.528                 

Προσθήκες 324.527              292.147                 4.149.955               594.524                264.350                3.194.730           8.820.233                   
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (579.401)             (3.691.233)             (384.252)                 (286.310)              (347.726)              -                        (5.288.922)                 
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                        1.835.091              1.247.257               394.001                22.841                 (3.540.100)          (40.910)                       
Επανεκτίµηση 182.511              (1.069.501)             (40.811)                   -                          (16.040)                -                        (943.842)                    
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                        (117.230)               (176.310)                 (15.548)                (9.529)                  (0)                       (318.616)                    
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.812.129       25.903.422     61.490.098       8.120.788      5.951.005      3.436.359       112.713.801         

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 -                        (2.125.074)             (28.435.259)            (3.627.318)            (3.712.312)            -                        (37.899.964)               
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 νέων εταιρειών -                        (4.247.701)             (8.800.965)              (1.874.693)            (960.830)              -                        (15.884.188)               
Αποσβέσεις χρήσεως -                        (1.049.774)             (4.639.408)              (584.104)              (497.177)              -                        (6.770.463)                 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                        363.731                 182.806                  239.794                337.744                -                        1.124.075                   
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                        -                           -                             -                          -                          -                        -                            
Επανεκτίµηση -                        137.968                 -                             -                          -                          -                        137.968                      
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                        71.650                  139.661                  15.580                 8.579                   -                        235.470                      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 -                     (6.849.201)      (41.553.164)      (5.830.741)     (4.823.997)     -                      (59.057.103)          
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.812.129       19.054.222     19.936.934       2.290.047      1.127.008      3.436.359       53.656.698           

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 7.812.129           25.903.422            61.490.098              8.120.788             5.951.005             3.436.359           
112.713.801              

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 νέων εταιρειών 463.855              6.046.751              6.337.040               741.664                1.476.854             118.390              15.184.553                 

Προσθήκες 25.643                290.875                 4.246.068               499.323                466.768                3.623.729           9.152.405                   
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (293.470)             (2.723.986)             (93.609)                   (171.189)              (13.130)                (2.220)                (3.297.605)                 
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                        10.663                  1.128.422               -                          -                          (1.141.373)          (2.288)                         
Επανεκτίµηση -                        -                           (91.283)                   -                          -                          -                        (91.283)                       
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές 57.382                127.093                 220.638                  18.047                 11.582                 49.245                483.987                      
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 8.065.537       29.654.818     73.237.374       9.208.632      7.893.080      6.084.129       134.143.571         

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -                        (6.849.201)             (41.553.164)            (5.830.741)            (4.823.998)            -                        (59.057.104)               
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 νέων εταιρειών -                        (1.202.186)             (2.282.218)              (327.527)              (1.142.014)            -                        (4.953.946)                 
Αποσβέσεις περιόδου -                        (939.015)               (3.805.084)              (478.224)              (420.766)              -                        (5.643.088)                 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                        1.791.653              102.033                  131.988                12.768                 -                        2.038.442                   
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                        (89.457)                 (171.609)                 (16.577)                (10.375)                -                        (288.019)                    
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 -                     (7.288.205)      (47.710.043)      (6.521.081)     (6.384.385)     -                      (67.903.715)          
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2007 8.065.537       22.366.613     25.527.330       2.687.551      1.508.695      6.084.129       66.239.856            
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
Οικόπεδα  Κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός
Έργα υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 7.010.775             15.116.937            32.258.440              3.979.944             3.827.832             2.950.358            65.144.286         
Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών 410.797               1.446.407              4.686.354                657.122                446.517                784.987              8.432.185         
Προσθήκες -                          123.509                2.742.786                368.785                230.227                2.616.154            6.081.461           
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                          -                           (109.944)                 (63.245)                (325.348)               -                         (498.536)           
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                          1.835.091              1.247.257                394.001                22.841                  (3.536.156)          (36.966)             
Επανεκτίµηση -                          -                           -                             -                          -                          -                         -                        
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                          -                           -                             -                          -                          -                         -                        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.421.572        18.521.944     40.824.894       5.336.607       4.202.069        2.815.343       79.122.429       

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 -                          (855.903)               (21.043.905)             (3.013.471)            (2.926.501)            -                         (27.839.781)      
Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών -                          (339.597)               (3.030.301)               (355.380)               (356.752)               -                         (4.082.030)        
Αποσβέσεις χρήσεως -                          (563.829)               (3.104.276)               (381.324)               (385.719)               -                         (4.435.149)        
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                          -                           56.200                    25.541                  322.384                -                         404.125            
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                          -                           -                             -                          -                          -                         -                        
Επανεκτίµηση -                          -                           -                             -                          -                          -                         -                        
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                          -                           -                             -                          -                          -                         -                        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 -                      (1.759.330)      (27.122.282)      (3.724.635)      (3.346.589)       -                     (35.952.835)      
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.421.572        16.762.614     13.702.611       1.611.973       855.480           2.815.343       43.169.594       

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 7.421.572             18.521.944            40.824.894              5.336.607             4.202.069             2.815.343            79.122.429         
Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών -                          -                           -                             -                          -                          -                         -                        
Προσθήκες -                          100.702                2.690.432                323.142                256.692                2.379.783            5.750.751           
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (293.470)              (900.000)               (80.372)                   (54.977)                (6.385)                  (2.220)                 (1.337.424)        
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                          10.663                  500.742                  -                          -                          (513.693)             (2.288)               
Επανεκτίµηση -                          -                           -                             -                          -                          -                         -                        
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                          -                           -                             -                          -                          -                         -                        
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 7.128.102        17.733.309     43.935.696       5.604.773       4.452.376        4.679.214       83.533.469       

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -                          (1.759.330)            (27.122.282)             (3.724.635)            (3.346.589)            -                         (35.952.835)      
Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών -                          -                           -                             -                          -                          -                         -                        
Αποσβέσεις περιόδου -                          (488.316)               (2.663.176)               (323.510)               (283.115)               -                         (3.758.117)        
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                          14.254                  89.162                    47.527                  6.415                   -                         157.358            
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                          -                           -                             -                          -                          -                         -                        
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 -                      (2.233.392)      (29.696.296)      (4.000.618)      (3.623.289)       -                     (39.553.595)      
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2007 7.128.102        15.499.917     14.239.400       1.604.155       829.087           4.679.214       43.979.874        

Τα εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου περιγράφονται στην παράγραφο 5.25 

κατωτέρω.  
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5.11 Υπεραξία Επιχείρησης  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ
Κόστος Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 6.882.944             Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 5.718.910            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 νέων εταιρειών -                             Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών 531.181               
Προσθήκες 8.254.838             Προσθήκες 3.469.460            
Ζηµίες αποµείωσης -                             Ζηµίες αποµείωσης -                          
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 15.137.782           Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 9.719.551            

Κόστος Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 15.137.782           Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 9.719.551            
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 νέων εταιρειών -                             Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών -                          
Προσθήκες 11.933.598           Προσθήκες -                          
Ζηµίες αποµείωσης -                             Ζηµίες αποµείωσης -                          
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 27.071.380           Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 9.719.551             
 

2.009.935

3.708.975

531.181

3.469.460
9.719.551

413.987

7.585.378

6.780.127

2.078.603

423.338

70.395
27.071.380

ι) Από την ενοποίηση (υπολογιζόµενη κατά την εξαγορά) της αποκτηθείσας στην 
περίοδο εταιρείας <<MARANT FINANCE Α.Ε.>>

η) Από την ενοποίηση (υπολογιζόµενη κατά την εξαγορά) της αποκτηθείσας στην 
περίοδο εταιρείας <<PREDOMAR Α.Ε.>>
θ) Από την ενοποίηση (υπολογιζόµενη κατά την εξαγορά) της αποκτηθείσας στην 
περίοδο εταιρείας <<CARBON Α.Ε.>>

Συνολική Υπεραξία Οµίλου

ζ) Από την ενοποίηση (υπολογιζόµενη κατά την εξαγορά) της αποκτηθείσας στην 
περίοδο εταιρείας <<KEGO Α.Ε.>>

Η Υπεραξία στην εταιρεία και τον Όµιλο προέκυψε ως εξής (Ποσά σε Ευρώ):

στ) Από την ενοποίηση (υπολογιζόµενη κατά την εξαγορά) της αποκτηθείσας στη 
χρήση 2006 εταιρείας <<SEAFARM IONIAN Α.Ε.>>

α) Από την απορρόφηση στη χρήση 2004 της θυγατρικής εταιρείας <<ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε.∆.Ε.Π.Ι.>>
β) Από την απορρόφηση στη χρήση 2005 της θυγατρικής εταιρείας <<FEEDUS 
Α.Ε.Β.Ε>>
γ) Από την απορρόφηση σε προηγούµενη χρήση θυγατρικής εταιρείας από την 
ενοποιούµενη εταιρεία <<ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.>>

ε) Από την ενοίηση (υπολογιζόµενη κατά την εξαγορά) της αποκτηθείσας στη χρήση 
2005 εταιρείας εξωτερικού <<ILKNAK SU URUNLERI SAN VE TIC A.S.>>

δ) Από την απορορρόφηση στη χρήση 2006 της θυγατρικής εταιρείας 
<<ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.>>

Σύνολο Υπεραξίας στην Εταιρεία

 

 

Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε εδώ ότι, στην παρούσα περίοδο 1/1-30/9/2007 αποκτήθηκαν οι εταιρείες 

«KEGO A.E.» και οι θυγατρικές της, «PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L. (PREDOMAR)», 

MARANT FINANCE A.E. και «CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. (CARBON) » οι οποίες 

ενοποιήθηκαν  για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Αναφέρουµε εδώ ότι στην ενοποιηµένη 

κατάσταση λογ/σµού Αποτελεσµάτων Περιόδου 1/1-30/9/2007 περιλαµβάνονται τα αντίστοιχα κονδύλια των 
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ανωτέρω συµµετοχών  από την ηµεροµηνία αγοράς τους µέχρι  30/9/2007 α) της «KEGO A.E.» και των 

θυγατρικών της από 28/2-30/9/2007 β) της  «PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L. 

(PREDOMAR)» από 24/1-30/9/2007  γ) της «MARANT FINANCE A.E.» από 27/9-30/9/2007 και δ) της «CARBON 

DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. (CARBON) » από 11/3-30/9/2007. 

Ο υπολογισµός του λογαριασµού «Υπεραξία επιχειρήσεως» µετά τις ανωτέρω αγορές, έγινε µε βάση την εύλογη 

αξία της επένδυσης και υπολογίστηκε για την εννεάµηνη περίοδο που έληξε την 30/9/2007, ανά εταιρεία ως 

εξής: 

Όµιλος SEAFARM IONIAN Α.Ε. 

Ηµεροµηνία εξαγοράς 22/5/2007
Αποκτηθέν ποσοστό 1,6257%
Συνολικό Τίµηµα Απόκτησης 1.160.367
Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 
Εταιρείας 127.274
Υπεραξία αγοράς 1.033.092

Εύλογη Αξία 
Στοιχεία ενεργητικού 73.860.929
Υποχρεώσεις 66.032.068
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 7.828.861
Ποσοστό Συµµετοχής 1,6257%

Εύλογη Αξία 127.274

Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον όµιλο 
κατά την Απόκτηση του νέου ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία ήταν τα ακόλουθα:

 

 

Ηµεροµηνία εξαγοράς Περίοδος 2/7/2007 - 19/7/2007
Αποκτηθέν ποσοστό 2,7765%
Συνολικό Τίµηµα Απόκτησης 1.765.418
Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και 
Υποχρεώσεων Εταιρείας 217.375
Υπεραξία αγοράς 1.548.043

Εύλογη Αξία 
Στοιχεία ενεργητικού 73.860.929
Υποχρεώσεις 66.031.894
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 7.829.035
Ποσοστό Συµµετοχής 2,7765%

Εύλογη Αξία 217.375

Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον όµιλο 
κατά την Απόκτηση του νέου ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία ήταν τα ακόλουθα:
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Όµιλος KEGO Α.Ε. 

 

Ηµεροµηνία εξαγοράς 28/2/2007
Αποκτηθέν ποσοστό 20,00%
Συνολικό Τίµηµα Απόκτησης 6.834.397
Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 
Εταιρείας 3.497.503
Υπεραξία αγοράς 3.336.894

κατά την Απόκτηση του νέου ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία ήταν τα ακόλουθα:
Εύλογη Αξία 

Στοιχεία ενεργητικού 55.899.473
Υποχρεώσεις 38.411.957
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 17.487.516
Ποσοστό Συµµετοχής 20,00%

Εύλογη Αξία 3.497.503

Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον όµιλο 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία εξαγοράς 30/4/2007
Αποκτηθέν ποσοστό 0,0045%
Συνολικό Τίµηµα Απόκτησης 82.680
Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 
Εταιρείας 808
Υπεραξία αγοράς 81.872

Εύλογη Αξία 
Στοιχεία ενεργητικού 60.076.584
Υποχρεώσεις 42.123.518
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 17.953.066
Ποσοστό Συµµετοχής 0,0045%

Εύλογη Αξία 808

Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον όµιλο 
κατά την Απόκτηση του νέου ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία ήταν τα ακόλουθα:
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Ηµεροµηνία εξαγοράς Περίοδος 24/7/2007 - 16/8/2007
Αποκτηθέν ποσοστό 2,6186%
Συνολικό Τίµηµα Απόκτησης 1.653.875
Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 
Εταιρείας 467.434
Υπεραξία αγοράς 1.186.441

Εύλογη Αξία 
Στοιχεία ενεργητικού 57.281.472
Υποχρεώσεις 39.431.147
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 17.850.325
Ποσοστό Συµµετοχής 2,6186%

Εύλογη Αξία 467.434

Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον όµιλο 
κατά την Απόκτηση του νέου ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία ήταν τα ακόλουθα:

 
 

 

Ηµεροµηνία εξαγοράς Περίοδος 17/8/2007 - 25/9/2007
Αποκτηθέν ποσοστό 5,4691%
Συνολικό Τίµηµα Απόκτησης 3.235.394
Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 
Εταιρείας 1.060.474
Υπεραξία αγοράς 2.174.920

Εύλογη Αξία 
Στοιχεία ενεργητικού 61.154.005
Υποχρεώσεις 41.763.683
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 19.390.322
Ποσοστό Συµµετοχής 5,4691%

Εύλογη Αξία 1.060.474

Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον όµιλο 
κατά την Απόκτηση του νέου ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία ήταν τα ακόλουθα:
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Εταιρεία PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L. 

Ηµεροµηνία εξαγοράς 24/1/2007
Αποκτηθέν ποσοστό 100,00%
Συνολικό Τίµηµα Απόκτησης 2.099.723
Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 
Εταιρείας 21.120
Υπεραξία αγοράς 2.078.603

Εύλογη Αξία 
Στοιχεία ενεργητικού 1.609.547
Υποχρεώσεις 1.588.427
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 21.120
Ποσοστό Συµµετοχής 100,00%

Εύλογη Αξία 21.120

Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον όµιλο 
κατά την Απόκτηση του νέου ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία ήταν τα ακόλουθα:

 

 

Εταιρεία  CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. 

Ηµεροµηνία εξαγοράς 11/3/2007
Αποκτηθέν ποσοστό 99,9430%
Συνολικό Τίµηµα Απόκτησης 416.812
Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 
Εταιρείας -6.526
Υπεραξία αγοράς 423.338

Εύλογη Αξία 
Στοιχεία ενεργητικού 1.233
Υποχρεώσεις 7.762
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας -6.530
Ποσοστό Συµµετοχής 99,9430%

Εύλογη Αξία -6.526

Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον όµιλο 
κατά την Απόκτηση του νέου ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία ήταν τα ακόλουθα:
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Εταιρεία MARANT FINANCE A.E. 

 

Ηµεροµηνία εξαγοράς 26/9/2007
Αποκτηθέν ποσοστό 100,00%
Συνολικό Τίµηµα Απόκτησης 147.851
Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 
Εταιρείας 77.457
Υπεραξία αγοράς 70.395

Εύλογη Αξία 
Στοιχεία ενεργητικού 77.851
Υποχρεώσεις 395
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 77.457
Ποσοστό Συµµετοχής 100,00%

Εύλογη Αξία 77.457

Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον όµιλο 
κατά την Απόκτηση του νέου ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία ήταν τα ακόλουθα:

 

  

Ειδικά για την υπεραξία που προέκυψε από την ενοποίηση για πρώτη φορά των εταιρειών KEGO A.E., 

PREDOMAR, MARANT FINANCE A.E. και CARBON χρησιµοποιήθηκε η σχετική πρόνοια του ∆ΠΧΠ 3 για την 

προσωρινή αποτίµηση εξαγοράς σύµφωνα µε την οποία όταν δεν υπάρχει οριστική εκτίµηση είτε στις εύλογες 

αξίες είτε στο κόστος εξαγοράς η εξαγοράζουσα επιχείρηση χρησιµοποιεί προσωρινές αξίες και αναγνωρίζει στη 

συνέχεια προσαρµογές σε αυτές τις προσωρινές αξίες: 

α) Μέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία εξαγοράς 

β) Με αναδροµική εφαρµογή από την ηµεροµηνία εξαγοράς θεωρώντας ότι η σωστή εύλογη αξία ίσχυε εξ αρχής 

και διορθώνοντας αντίστοιχα το ποσό της υπεραξίας και τα συγκριτικά στοιχεία. 

Το προσωρινό συνολικό κόστος απόκτησης της θυγατρικής εταιρείας PREDORMAR S.L. ανέρχεται στο ποσό των 
€ 2.099.723 
 

Το συνολικό κόστος απόκτησης της θυγατρικής εταιρείας CARBON A.S. € 416.812 
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5.12 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
Λογισµικά 

προγράµµατα
Άδειες 

Ιχθυοκαλλιέργειας Σύνολο Ποσά σε Ευρώ
Λογισµικά 

προγράµµατα
Άδειες 

Ιχθυοκαλλιέργειας Σύνολο

Κόστος Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 1.247.840               -                              1.247.840                  Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 1.017.573             -                              1.017.573              
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 νέων εταιρειών 212.203                  -                              212.203                      Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών 212.351                -                              212.351                 
Προσθήκες 258.221                  -                              258.221                     Προσθήκες 243.754                -                              243.754                 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (13.725)                   -                              (13.725)                       Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                            -                              -                             
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 36.804                    -                              36.804                        Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 36.804                  -                              36.804                   
Επανεκτίµηση -                              8.500.000               8.500.000                  Επανεκτίµηση -                            -                              -                             
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές (2.611)                     -                              (2.611)                        Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                            -                              -                             
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.738.732                   8.500.000                   10.238.732                    Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.510.482                -                                  1.510.482                  

Σωρευµένες αποσβέσεις Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 (602.501)                 -                              (602.501)                    Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 (506.097)               -                              (506.097)                
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 νέων εταιρειών (183.824)                 -                              (183.824)                     Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών (110.737)               -                              (110.737)                
Αποσβέσεις χρήσεως (338.318)                 -                              (338.318)                    Αποσβέσεις χρήσεως (277.922)               -                              (277.922)                
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις 4.800                      -                              4.800                          Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                            -                              -                             
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές 2.124                      -                              2.124                         Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                            -                              -                             
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 (1.117.720)                 -                                  (1.117.720)                     Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 (894.757)                 -                                  (894.757)                   
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 621.012                      8.500.000                   9.121.012                       Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 615.724                   -                                  615.724                     

Κόστος Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.738.732               8.500.000               10.238.732                Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.510.482             -                              1.510.482              
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 νέων εταιρειών 131.994                  -                              131.994                      Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών -                            -                              -                             
Προσθήκες 125.854                       -                              125.854                     Προσθήκες 93.418                  -                              93.418                   
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 2.288                           -                              2.288                          Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 2.288                    -                              2.288                     
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές 2.839                           -                              2.839                         Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                            -                              -                             
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 2.001.706                   8.500.000                   10.501.706                    Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 1.606.188                -                                  1.606.188                  

Σωρευµένες αποσβέσεις Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 (1.117.720)              -                              (1.117.720)                 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 (894.757)               -                              (894.757)                
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 νέων εταιρειών (120.222)                 -                              (120.222)                     Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών -                            -                              -                             
Αποσβέσεις περιόδου (205.202)                      -                              (205.202)                    Αποσβέσεις περιόδου (194.288)               -                              (194.288)                
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές (2.693)                         -                              (2.693)                        Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                            -                              -                             
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 (1.445.837)                 -                                  (1.445.837)                     Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2007 (1.089.045)              -                                  (1.089.045)                
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2007 555.869                      8.500.000                   9.055.869                      Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεµβρίου 2007 517.143                   -                                  517.143                      

Ο λογαριασµός «Άδειες Ιχθυoκαλλιέργειας» σε επίπεδο Οµίλου αφορά την εύλογη αξία των αδειών 

ιχθυοκαλλιέργειας των εταιρειών του Οµίλου της «SEAFARM IONIAN Α.Ε.» η οποία προέκυψε κατόπιν µελέτης 

από ανεξάρτητο Οίκο εκτιµητών (στα πλαίσια της συµµετοχής της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» στην 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «SEAFARM IONIAN Α.Ε.») και προσδιορίστηκε στο ποσό των € 

8.500.000,00. 

Η εν λόγω εύλογη αξία δεν αποσβένεται, αλλά θα εξετάζεται για τυχόν αποµείωση της αξίας της, σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 36. 

                                                                                                                    

5.13 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 
Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν αποτιµηθεί στο 

αποµειωµένο κόστος κτήσεως. 
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Ποσά σε Ευρώ 30/9/2007 30/9/2007
Αρχή χρήσεως 401.920           9.600.234             
(Μειώσεις) -                       -                            
Προσθήκες -                       14.658.773          
Σύνολο 401.920           24.259.007           

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Το ποσό των € 401.920 που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις την 30/09/2007 αφορά κατά το ποσό των 

€ 39.414 το αποµειωµένο κόστος κτήσεως της θυγατρικής εταιρείας «ΘΕΤΙΣ A.E.», η οποία δεν ενοποιήθηκε 

στην παρούσα ενδιάµεση περίοδο 01/01-30/9/2007 γιατί τέθηκε σε εκκαθάριση και κατά το ποσό των € 362.506 

το αποµειωµένο κόστος κτήσεως της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου SEAFARM IONIAN A.E. «∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

Α.Ε.» η οποία δεν ενοποιήθηκε στην παρούσα ενδιάµεση περίοδο (01/01-30/09/2007) για τον ίδιο λόγο. 

Τα ποσοστά συµµετοχής της εταιρείας στις επενδύσεις οι οποίες είναι  µη εισηγµένες στο Χ.Α. (εκτός της KEGO 

Α.Ε.) έχουν ως εξής : 

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση
Ανάκτηση επένδυσης 
απο µερίσµατα

Αξία 
Ισολογισµού

Χώρα 
εγκατάστασης

Ποσοστό 
συµµετοχής

ΘΕΤΙΣ Α.Ε.Β.Ε 1.690.060       (1.650.646)          -                                39.414              ΕΛΛΑ∆Α 100,00%
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε 29.347            -                        -                                29.347              ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε 17.328.978      (15.548.567)        -                                1.780.412          ΕΛΛΑ∆Α 100,00%
AQUACOM LTD 1.141.394       -                        -                                1.141.394          VIRGIN ISLANDS 100,00%
A-SEA Α.Ε. 575.446          (337.159)             -                                238.288             ΕΛΛΑ∆Α 100,00%
NIREUS INTERNATIONAL LTD 530.000          -                        -                                530.000             ΚΥΠΡΟΣ 100,00%
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI 
URETIMI SANAYI VE TICARET A.S. 208                -                        -                                208                   ΤΟΥΡΚΙΑ 0,02%
SEA FARM IONIAN Α.Ε. 8.788.562       -                        -                                8.788.562          ΕΛΛΑ∆Α 21,1429%
MARANT FINANCE ΑΕ 147.851          -                        -                                147.851             ΕΛΛΑ∆Α 100,00%
KEGO Α.Ε. 11.834.731      -                        (271.200)                     11.563.531        ΕΛΛΑ∆Α 28,0922%

42.066.578   (17.536.371)      (271.200)                   24.259.007      

Ως ανάκτηση επένδυσης θεωρούνται τα µερίσµατα που λαµβάνονται από κέρδη προερχόµενα πριν από την 

ηµεροµηνία αποκτήσεως θυγατρικής εταιρείας. 

 

5.14 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 
 

Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έχουν αποτιµηθεί στο 

αποµειωµένο κόστος κτήσεως. 

 

 

Ποσά σε Ευρώ
30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006

Αρχή χρήσεως 1.333.861      852.084     518.959         518.959                 
Υπόλοιπο ηµεροµηνίας 
απόκτησης νέων εταιρειών 529.875         -                   -                        -                              
Προσθήκες 35.118.697      -                 35.118.697      -                            
Ενοποίηση µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης 1.009.107        481.777        -                       -                             
Σύνολο 37.991.541    1.333.861 35.637.656    518.959                 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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Το ποσό των € 1.009.107 που εµφανίζεται στην ενοποίηση µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης του Οµίλου την 

30/09/2007 αφορά κατά ποσό (€ 144.490) την εταιρεία  BLUE FIN TUNA A.E., κατά ποσό € 63.154 την εταιρεία, 

VITA TRACE NUTRITION LTD  και κατά ποσό € 1.090.443 την εταιρεία  MARINE FARMS ASA. Το ποσό των € 

529.875 αφορά την αξία συµµετοχής (κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς) στην εταιρεία VITA TRACE NUTRITION 

LTD που εµφανίζει ο Όµιλος «KEGO A.E.». 

Τα ποσοστά συµµετοχής της εταιρείας στις επενδύσεις οι οποίες είναι µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο (εκτός της 

MARINE FARMS ASA) έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση Αξία 
Ισολογισµού

Χώρα 
εγκατάστασης

Ποσοστό 
συµµετοχής

PER MARE RESEARCH A.E 22.891             (9.932)         12.959             ΕΛΛΑ∆Α 39%
ILKNAK 56.000             -                   56.000               ΤΟΥΡΚΙΑ 3,10%
BLUEFIN TUNA A.E 650.000           -                 650.000           ΕΛΛΑ∆Α 25%
MARINE FARMS ASA 34.918.697      -                 34.918.697      ΝΟΡΒΗΓΙΑ 30,1954%

35.647.587    (9.932)       35.637.656     

Η επένδυση στη συγγενή εταιρεία ¨MARINE FARMS ASA¨ περιλαµβάνει υπεραξία ποσού Ευρώ 17.937.740 

5.15 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση 

Ποσά σε Ευρώ
30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006

Αρχή χρήσεως 2.054.485        2.384.016        123.229           2.384.016          
Υπόλοιπο ηµεροµηνίας απόκτησης 
νέων εταιρειών -                        4.682.269          -                        -                          
Προσθήκες -                        2.000                 -                        2.000                  
∆ιαγραφές (124.654)            -                        (74.273)              -                         
Πωλήσεις -                        (5.013.800)         -                        (2.262.787)           
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.929.831        2.054.485        48.955              123.229             

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Στην παρούσα περίοδο διαγράφτηκαν µε χρέωση των λοιπών εσόδων/εξόδων (παράγραφος 5.22) οι εταιρείες 

«SOS ΑΙΓΑΙΟ»  και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ» οι οποίες εκκαθαρίστηκαν. 

 

5.16 Βιολογικά Στοιχεία Ενεργητικού 
 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41.  

Τα βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα αποθέµατα γεννητόρων, ψαριών, γόνου  και κτηνοτροφικών 

προϊόντων στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή και αποτιµούνται στην εύλογη αξία µε βάση το πρότυπο 41 των 

∆ΛΠ. Αυτή η µεθοδολογία έχει ως συνέπεια σε περιόδους µε έντονους αυξητικούς ρυθµούς των αποθεµάτων να 

υπάρχουν σηµαντικά αποτελέσµατα (κέρδη) από τη διαφορά κόστους προϊόντος και αποτίµησης σε τιµές 

πώλησης.  

Ακολουθεί πίνακας συµφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων : 
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Ποσά σε Ευρώ 30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006

Υπόλοιπο αρχής Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 1η 
Ιανουαρίου 153.068.570 114.600.471 128.315.642 100.369.326
Αποθέµατα έναρξης ηµεροµηνίας απόκτησης θυγατρικής µε 
βιολογικά στοιχεία 5.748.768 13.153.647 -                           9.700.236,70       
Αυξήσεις από Αγορές Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 4.591.040             473.732              2.382.623             615.244                
Kέρδη/Ζηµίες Οφειλόµενες σε Μεταβολές στην τιµή ή στην ποσότητα 
των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 124.610.158            106.319.298         95.146.400           100.286.975           
Μειώσεις από Πωλήσεις  Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (105.004.066)        (81.478.578)        (79.386.932)          (82.656.140)          
Υπόλοιπο τέλους Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 30η 
Σεπτεµβίου 2007 183.014.470 153.068.570 146.457.733 128.315.642
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α) Βιολογικά κάτω από 200gr (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-
πάγιο ενεργητικό) 71.465.800             63.220.524 62.936.748 52.347.777
Β) Βιολογικά Κτηνοτροφίας (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-
πάγιο ενεργητικό) 248.000                  -                          -                          -                           

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 71.713.800             63.220.524           62.936.748           52.347.777            
Γ) Βιολογικά πάνω από 200gr (αποθέµατα-κυκλοφορούν 
ενεργητικό) 111.113.519            89.848.047 83.520.985 75.967.865
∆) Βιολογικά Κτηνοτροφίας (αποθέµατα-κυκλοφορούν 
ενεργητικό) 187.150                  -                          -                          -                           

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 111.300.669           89.848.047           83.520.985           75.967.865            

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 183.014.470 153.068.570 146.457.733 128.315.642

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

5.17 Ίδια Κεφάλαια 
i) Μετοχικό κεφάλαιο 

Η µετοχή της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ Το άρτιο Σύνολο Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ Το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2006 40.368.514     50.460.643  37.152.013  87.612.655       40.368.514   50.460.643  37.152.013       87.612.655   
Μεταβολή από απορρόφηση θυγατρικών 
εταιρειών 69.755           87.194           (0)                    87.194                 69.755           87.194          (0)                       87.194            
Λοιπές Μεταβολές 494.350          617.938         512.147          1.130.084         494.350        617.938        512.147              1.130.084     
Υπόλοιπο 31/12/2006 40.932.619     51.165.774  37.664.159  88.829.933       40.932.619   51.165.774  37.664.159       88.829.933   
Αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών και υπολοίπου κερδών εις νέο -                    10.233.155     (6.957.912)        3.275.243           -                    10.233.155     (6.957.912)          3.275.243       
Αύξηση κεφαλαίου µε µετρητά 10.233.154     15.349.731     18.419.677     33.769.408       10.233.154   15.349.731     18.419.677          33.769.408   
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου -                    -                   (577.741)        (577.741)           -                  -                    (577.741)             (577.741)       
Υπόλοιπο 30/09/2007 51.165.773     76.748.660  48.548.184  125.296.843     51.165.773   76.748.660  48.548.184       125.296.843 

Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

H A’ Επαναληπτική  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 11/04/2007 αποφάσισε µεταξύ άλλων: 

α) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κατά το ποσό των δέκα 

εκατοµµυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδοµήντα πέντε λεπτών 

(10.233.154,75 €), δια αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρείας από 1,25 ΕΥΡΩ σε 1,50 ΕΥΡΩ 

και 

β) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά ποσό δεκαπέντε εκατοµµυρίων τριακοσίων 

σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ΕΥΡΩ (15.349.731), µε την έκδοση 10.233.154 νέων µετοχών, 

ονοµαστικής αξίας 1,50 ευρώ και τιµής έκδοσης 3,30 ευρώ η καθεµία.  

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων 

που αποφασίσθηκε από την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11/4/2007,  
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πραγµατοποιήθηκε από τις 21/6/2007 έως και τις 5/7/2007, καλύφθηκε πλήρως µε την καταβολή συνολικού 

ποσού 33.769.408,20 Ευρώ, και την έκδοση 10.233.154 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 

1,50 Ευρώ έκαστη και τιµής διάθεσης 3,30 Ευρώ έκαστη.  

Η διαφορά µεταξύ της τιµής έκδοσης και της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 

18.419.677,20 µεταφέρθηκε, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασµού 

«Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την άνω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

ανέρχεται σε 76.748.659,50 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 51.165.773 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

1,50 ΕΥΡΩ η κάθε µία.  

Από την 19-07-2007 ηµέρα Πέµπτη, άρχισε η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των 10.233.154 νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας, ονοµαστικής αξίας 1,50 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την 

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µετά την σχετική έγκριση του ∆.Σ. του ΧΑ κατά την 

συνεδρίασή του στις 12/07/2007. 

Οι νέες µετοχές είναι πιστωµένες κατά την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης στις µερίδες και τους 

λογαριασµούς αξίων των Μετόχων στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 

ii) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 

Η ανάλυση των αποθεµατικών εύλογης αξίας αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 1/1/2006 11.424.075             8.691.297          
Μεταφορές 37.997                     744.759               
Επανεκτίµηση  2006 (508.391)                  -                         
Πώληση (461.748)                  -                         
Υπόλοιπο 31/12/2006 10.491.934             9.436.057          
Μεταφορές 118                          -                         
Υπόλοιπο 30/09/2007 10.492.052             9.436.057           

iii) Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΖΗΜΙΑ 
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

∆ΑΙΤΑΞ. ΝΟΜΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΠΧΠ 2

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ *

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 1/1/2006 2.819.341              (3.598.628)              8.802.639                       -                                    -                                                   -                                                45.687                           8.069.038              
Μεταφορές από απορρόφηση Θυγατρικών 45.751                     -                               121.841                           -                                   -                                                  -                                              6.367                             173.959                  
Μεταβολές από απορρόφηση Θυγατρικών -                            3.598.628                  -                                     -                                   -                                                  387.775                                    -                                    3.986.403              
∆ικαιώµατα προαίρεσης  ∆ΠΧΠ 2 -                            -                               -                                     764.625                         -                                                  -                                              -                                    764.625                  
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 129.632                   -                               -                                     -                                   -                                                  -                                              -                                    129.632                  
Υπόλοιπο 31/12/2006 2.994.724              -                               8.924.479                        764.625                          -                                                     387.775                                    52.054                            13.123.657              
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου για αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου -                             -                               (2.810.756)                        -                                     -                                                    (387.775)                                    (52.054)                           (3.250.586)               
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προερχόµενες από το µετατρέψιµο Οµολογιακό 
∆άνειο -                             -                               -                                      -                                     (328.576)                                        -                                               -                                     (328.576)                  
Υπόλοιπο 30/09/2007 2.994.724              -                               6.113.723                        764.625                          (328.576)                                       -                                                 -                                      9.544.495                 
*Αντιστοιχεί στο στοιχείο Ιδίων Κεφαλαίων (δικαιώµατα µετατροπής) των 2.046.630 ονοµαστικών µετατρέψιµων σε κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, οµολογιών οι οποίες εκδόθηκαν στην παρούσα ενδιάµεση εννεάµηνη περίοδο. 

Οι µεταβολές των λοιπών αποθεµατικών για την περίοδο 1/1-30/09/2007 αφορούν την κεφαλαιοποίηση 

αποθεµατικών η οποία αναφέρθηκε παραπάνω [παράγραφος 5.17 i)] 

5.18 ∆ανειακές Υποχρεώσεις 
Οι δανειακές υποχρεώσεις µακροπρόθεσµες & βραχυπρόθεσµες αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε Ευρώ 30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

Τραπεζικός δανεισµός 122.812.515             89.610.477             88.102.038             57.051.237       
Μείον : Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 
χρήση (∆ανειακές) (9.382.611)               (6.390.945)              (6.984.963)              (5.222.042)        
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 113.429.904          83.219.532           81.117.075           51.829.195     

Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 
(∆ανειακές) 9.382.611                6.390.945               6.984.963               5.222.042         
Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 
(Λοιπών Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων) 146.735                   146.735                  146.735                  146.735            
Σύνολο Υποχρεώσεων πληρωτέων στην 
επόµενη χρήση 9.529.346              6.537.680             7.131.698             5.368.777       

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός 79.296.218               28.426.099             52.564.450             28.424.023       
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 79.296.218            28.426.099           52.564.450           28.424.023     

Σύνολο δανείων 202.108.733          118.036.576         140.666.488         85.475.260     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006

Μεταξύ 1 και  2 ετών 20.348.161               8.488.681               15.352.781             6.872.849         

Μεταξύ 2 και 5 ετών 64.616.082               38.371.283             54.752.470             28.691.785       

Πάνω από 5 έτη 28.465.662               36.359.568             11.011.824             16.264.562       
113.429.904          83.219.532           81.117.075           51.829.195     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Tην 12-7-2007 εκδόθηκε το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο συνολικού ποσού έκδοσης €19.995.575,10 που 

αντιστοιχεί σε 2.046.630 ονοµαστικές οµολογίες µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές του εκδότη, ονοµαστικής αξίας 

Ευρώ 9,77 ανά οµολογία. Η τιµή διάθεσης των οµολογιών καθορίσθηκε σε 9,77 Ευρώ ανά Οµολογία ενώ η 

διάρκεια του δανείου καθορίσθηκε σε 5 έτη µε σταθερό ετήσιο επιτόκιο 1,00% και απόδοση στη λήξη 31,01%.   

Κάθε µία (1) οµολογία θα παρέχει στον Οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της σε 2,08703 κοινές ονοµαστικές 

µετοχές της Εταιρείας µε δικαίωµα ψήφου, η δε τιµή µετατροπής θα είναι 4,68129 Ευρώ ανά µετοχή. 

5.19 Πωλήσεις εµπορευµάτων & λοιπών αποθεµάτων 
Ακολουθεί ανάλυση Πωλήσεων εµπορευµάτων & λοιπών αποθεµάτων: 
Ποσά σε Ευρώ

30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006
Πωλήσεις εµπορευµάτων & προϊόντων 53.102.714       50.232.890        55.445.800        47.567.807        
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου 
υλικού

7.054.692         7.189.312         6.902.460         6.365.778         

Πωλήσεις υπηρεσιών 280.244            232.187            299.798            5.184                
Σύνολο πωλήσεων εµπορευµάτων και 
λοιπών αποθεµάτων

60.437.649    57.654.389     62.648.058     53.938.770     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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5.20 Λοιπά Λειτουργικά έξοδα 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εξόδων: 
 
Ποσά σε Ευρώ

30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Φόροι - Τέλη (πλήν των µη ενσωµατ/νων στο λειτουργικό 
κόστος φόρων)

476.715               355.326               369.658               247.616             

Έξοδα µεταφορών 8.925.192            7.055.451            7.818.628            6.406.420          
Έξοδα ταξιδίων 622.495               547.052               492.177               470.417             
Έξοδα προβολής & διαφηµίσεως 1.089.285            1.807.461            1.047.084            1.401.762          
Έξοδα εκθέσεων- επιδείξεων 225.911               164.517               223.540               158.366             
Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών 100.602               82.072                93.914                 77.424               
Συνδροµές-Εισφορές 109.694               111.587               93.267                 99.087               
∆ωρεές-Επιχορηγήσεις 180.075               66.197                138.475               46.397               
Έντυπα & γραφική ύλη 112.029               112.100               83.238                 96.103               
Υλικά άµεσης ανάλωσης 2.228.075            1.016.003            951.127               658.463             
Έξοδα δηµοσιεύσεων 88.545                95.721                46.715                 36.309               
Έξοδα συµµετοχών & χρεωγράφων -                         34.037                -                         11.333               
∆ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών & χρεωγράφων 67                       54.406                67                       54.406               
∆ιάφορα έξοδα 483.262               345.790               241.089               201.422             
Προυπολ.-προπληρωµένα διάφορα έξοδα 289.688               87.320                289.688               23.653               
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 516.325               780.544               215.329               596.472             
Σύνολο Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων 15.447.959        12.715.584        12.103.996        10.585.650      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

5.21 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  

Ακολουθεί ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εσόδων & εξόδων: 
 

Ποσά σε Ευρώ 30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Έσοδα / Έξοδα από την ενοποίηση συµµετοχών µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης

630.455                 270.672               -                           -                               

Κέρδη / ζηµίες από την απόκτηση συµµετοχών (359.747)                8.163                   -                           -                               
Έσοδα συµµετοχών -                           -                         50.000                   51.197                      
Έσοδα από αποτίµηση Παραγώγων 224.493                 -                         -                           -                               
Έσοδα χρεογράφων 1.764                   3.366                 33                        552                          
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 424.354                92.882               414.769                92.256                     
Τόκοι & συναφή έξοδα (8.346.506)            (4.532.654)         (5.711.158)            (3.087.776)               

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος (7.425.187)           (4.157.572)         (5.246.356)           (2.943.771)              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

5.22 Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών εσόδων και εξόδων: 
Ποσά σε Ευρώ

30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 482.294         414.625         88.237           52.669            
Έσοδα Παρεπόµενων ασχολιών 222.446         249.442         182.474         485.560           
Λοιπά έσοδα 1.734.428      1.608.127      983.675         735.485           
Φορολογ. Πρόστιµα & προσαυξήσεις (332.168)      (15.008)       (4.695)           (3.216)            
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 384.333       (88.157)       (95.889)         (9.631)            
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα (1.460.414)   (188.529)      (626.335)        (58.931)          
Ζηµίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων (1.124.582)   (305.559)      (1.111.354)     (133.809)        
Ζηµίες από εκποίηση παγίων (1.670)         (421.704)      (94)                (171)               
Κέρδη από εκποίηση παγίων 36.890         69.141         10.966           35.716           
Φόροι-τέλη προηγ. χρήσεων (πλην φόρου εισοδήµ.) (85.125)       -                 -                   -                    
Λοιπά έξοδα/έσοδα προηγούµενων χρήσεων 270.646       (958.631)      46.668           (645.882)        
Σύνολο λοιπών Εσόδων - (Εξόδων) 127.078       363.746       (526.348)     457.791         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών αφορούν έσοδα κυρίως από παροχές υπηρεσιών σε τρίτους καθώς επίσης και 

έσοδα από ενοίκια. 

Στα λοιπά έσοδα περιλαµβάνονται κυρίως έσοδα από συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς επίσης  και αναλογούσες 

στη χρήση επιχορηγήσεις. 

Στα λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα περιέχονται οι διαγραφές των εταιρειών «SOS ΑΙΓΑΙΟ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ» (παράγραφος 5.15). 

5.23 Κέρδη ανά µετοχή  
Τα βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 

Ποσά σε Ευρώ
30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 10.726.984    7.456.945      9.985.917      8.434.788      
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 44.381.160    40.368.514    44.381.160    40.368.514    
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,242           0,185           0,225           0,209           

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής 

εταιρείας, µε τον αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της χρήσεως, εξαιρουµένων των ίδιων κοινών 

µετοχών που αγοράστηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές). 

Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή 

Ποσά σε Ευρώ
30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 10.937.523    -                   10.196.456    -                   
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 45.632.847    -                   45.632.847    -                   

Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,240           -                   0,223           -                   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Τα µειωµένα κέρδη ανά µετοχή αφορούν το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο που εκδόθηκε την 12-7-2007. 

 

5.24 Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις- Απαιτήσεις - Aνέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Η Εταιρεία και ο Οµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε Τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και 

άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της ως εξής : 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου. 
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30/9/2007 31/12/2006

Υποχρεώσεις
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συµβάσεων 
προµηθευτών 316.537 143.613

Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 519.597 542.723
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 115.932 488.208

Παραχωρηµένες υποθήκες & προσηµειώσεις σε οικόπεδα & κτίρια 3.159.252 3.159.252
Σύνολο 4.111.318 4.333.794  

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

30/9/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις 
Γραµµάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εκτέλεσης όρων σύµβασης 171.093 171.093
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 176.596 176.596
Επιταγές εισπρακτέες για εξασφάλιση εκτέλεσης όρων συµβάσεων 165.613              101.133
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 151.274 151.274
Συναλλαγµατικές πελατών για εγγύηση 29.347 29.347
Σύνολο 693.923 629.443  

 
 

Πληροφορίες σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Οι ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις για τις εταιρείες του Οµίλου είναι οι εξής:  
 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

Α. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ 
Α.Ε.»
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2005 και 2006
AQUACOM LTD ---
ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. 2001-2006
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ 2005 και 2006
A-SEA 2003-2006
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. ∆ιανυόµενη χρήση
CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI S.A. ∆ιανυόµενη χρήση
PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L. 1999-2006
MARANT FINANCE Α.Ε. 2005 και 2006
KEGO A.E. 2005 και 2006
ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. 2003-2006
VITA TRACE NUTRITION LTD 2003-2006
NIREUS INTERNATIONAL LTD Νεοιδρυθείσα
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK Νεοιδρυθείσα
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI URETIMI 
SANAYI VE TICARET A.S. Νεοιδρυθείσα

BLUEFIN TUNA A.E. 2004- 2006
MARINE FARMS ASA ---

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ «SEAFARM IONIAN Α.Ε.»
SEAFARM IONIAN A.E. 2005 και 2006
ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆AΣ Α.Ε.Β.Ε. 2003-2006
SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH 1999-2006
AQUA TERRAIR A.E. 1999-2006  
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5.25 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  
 

Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της µητρικής εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 

15.000.000,00 σε εξασφάλιση οµολογιακού δανείου υπέρ της EUROBANK το υπόλοιπο του οποίου την 

30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 47.500.000,00 και προσηµείωση υποθήκης ποσού € 1.220.000,00 για 

ασφάλεια µακροπρόθεσµου δανείου της ΕΤΕ το υπόλοιπο του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των 

€ 834.545,46 και προσηµείωση υποθήκης ποσού € 1.244.740,00 υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας σε ασφάλεια 

πίστωσης υπόλοιπου τιµήµατος το οποίο την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 455.206,29. Επίσης, επί 

ακινήτων της ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία είναι µη εισηγµένη στο Χ.Α., έχει 

παρασχεθεί υποθήκη ποσού € 4.225.000,00 σε ασφάλεια οµολογιακού δανείου υπέρ της ALPHA BANK το 

υπόλοιπο του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 3.665.000,00. 
 

 Επί των οικοπέδων της ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας «SEA FARM IONIAN A.E.» έχουν εγγραφεί υποθήκη 

ποσού € 200.000,00 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της Τράπεζας Αττικής το υπόλοιπο του οποίου την 30/09/2007 

ανερχόταν στο ποσό των € 157.786,18 καθώς και υποθήκη ποσού € 100.000,00 και προσηµείωση υποθήκης 

ποσού € 80.000,00 υπέρ τρίτου. Επίσης επί δύο αγροτεµαχίων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθήκης ποσού € 

296.404,99 σε εξασφάλιση δανείων της Ε.Τ.Ε. το ύψος των οποίων την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των €  

1.704.917,40 και ποσού € 381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της Τράπεζας Κύπρου το ύψος του οποίου 

την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 720.620,44. Επίσης επί των πάγιων στοιχείων της ενοποιούµενης 

θυγατρικής της «ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθήκης ποσού € 

352.164,35 υπέρ της Α.Τ.Ε. Για τις υποθήκες αυτές έχει ήδη ρυθµιστεί το οφειλόµενο ποσό στα 411.243,51 

Ευρώ κατόπιν της από 13/12/2006 συµφωνίας µεταξύ της εταιρίας και της Α.Τ.Ε., και κατόπιν της υπαγωγής της 

εταιρίας SEA FARM IONIAN A.E στο άρθρο 44 του νόµου 1892/1990, και τα όσα προβλέπονται για τις θυγατρικές 

εταιρίες. Παράλληλα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και επί των παγίων της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ 

Α.Β.Ε.Ε.» έχουν εγγραφεί 2 προσηµειώσεις από τις εταιρίες «Πρωτεΐνες Ζωοτροφών – Ιχθυοτροφών Ε.Π.Ε.» και 

«Θ. & Χ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» συνολικού ύψους 850.000 Ευρώ. Κατόπιν συµβιβασµού µε τις 2 ως άνω οφειλέτιδες 

εταιρίες αναλήφθηκε από µέρους τους η υποχρέωση εξάλειψης των δύο αυτών προσηµειώσεων. Επίσης επί των 

παγίων της ίδιας εταιρείας έχει εγγραφεί µία προσηµείωση υποθήκης υπέρ της εταιρείας "AGROINVEST Α.Ε." 

ποσού €  150.000 πλέον τόκων και εξόδων, η οποία ρυθµίζεται και η απαίτηση θα έχει εξοφληθεί µέχρι τον 

∆εκέµβριο του 2008. 

Επί οικοπέδων της θυγατρικής εταιρείας «KEGO A.E.» έχει εγγραφεί 2 προσηµειώσεις  υποθήκης  συνολικού 

ποσού € 1.393.470,00 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της Ε.Τ.Ε. το ύψος του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν 

στο ποσό των € 5.063.495,14.  Επίσης επί αγροτεµαχίου υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ποσού €  733.675,00 

σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της EUROBANK το ύψος του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 

649.894,40. 
 

 Επίσης επί γηπέδου της θυγατρικής εταιρείας «ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε.» υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ποσού €  

264.123,25 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της EUROBANK το ύψος του οποίου την 30/09/2007 ανερχόταν στο 

ποσό των € 700.000,00. 
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Αναφέρουµε τέλος στο σηµείο αυτό, ότι µετοχές ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας εισηγµένης  στο ΧΑ, 

συνολικής τρέχουσας αξίας την 30/9/2007 ποσού ευρώ 16.424.704,40 έχουν ενεχυριαστεί στiς  τράπεζες  

Κύπρου  και PROTON για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµου δανείου της µητρικής εταιρείας, το υπόλοιπο του 

οποίου την 30/9/2007 ανερχόταν συνολικά και για τις δύο τράπεζες στο ποσό των ευρώ 13.500.000,00. 

Επίσης µετοχές ενοποιούµενης συνδεδεµένης εταιρείας εισηγµένης σε Χρηµατιστήριο του εξωτερικού, συνολικής 

τρέχουσας  αξίας την 30/09/2007 ποσού ευρώ 37.135.682,19 έχουν ενεχυριαστεί στiς  τράπεζες Εµπορική  και 

PROTON για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµου δανείου της µητρικής εταιρείας, το υπόλοιπο του οποίου την 

30/9/2007 ανερχόταν συνολικά και για τις δύο τράπεζες στο ποσό των ευρώ 33.500.000,00. 

Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλες εµπράγµατες ασφάλειες επί των παγίων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και του 

Οµίλου της. 

5.26 Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη  
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 χρήσεως έχουν ως εξής: 

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αγορές προιόντων & εµπορευµάτων -                        22.390.814
Αγορές λοιπών υπηρεσιών -                          1.956.598
Σύνολα -                         24.347.412  

 β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πωλήσεις προιόντων & εµπορευµάτων 79.754                22.223.489
Πωλήσεις λοιπών υπηρεσιών 65.080                95.266
Σύνολα 144.834 22.318.755  

 
γ) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θυγατρικές Οµίλου Νηρέα 24.265                21.680.246

24.265 21.680.246  
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θυγατρικές Οµίλου Νηρέα -                        5.995.503

-                         5.995.503  
 

Οι ανωτέρω συναλλαγές και τα υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου. 
 
ε) Αµοιβές µελών ∆.Σ. 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αµοιβές µελών ∆.Σ. 1.405.565 663.843
Μισθοί µελών ∆.Σ. 461.172 461.172

1.866.737 1.125.015  
 
στ) Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.710.434 1.184.424

1.710.434 1.184.424  
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5.27 Αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  
 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2007 σε 970 και 

του Οµίλου σε 1.902 άτοµα και κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2006 σε 763 και του Οµίλου σε  1.198 άτοµα. 

5.28 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
(α) Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στις 5/10/2007 υπέγραψε προσύµφωνο αγοράς του 100% των µετοχών της εταιρείας RED 

ANCHOR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τους µετόχους της. Η εταιρεία RED ANCHOR η οποία δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια, 

πραγµατοποίησε κατά το έτος 2006 κύκλο εργασιών 3.500.000 ΕΥΡΩ και διαθέτει εγκαταστάσεις πάχυνσης 

δυναµικότητας 750 τόνων καθώς και συσκευαστήριο στην περιοχή Αλιβερίου.  

Το τίµηµα προσυµφωνήθηκε στο ποσό των 5.449.772 ΕΥΡΩ , ενώ η οριστική µεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση, 

ικανοποιητικού για την αγοράστρια ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., οικονοµικού και νοµικού ελέγχου της ως 

άνω εταιρίας. H εξαγορά αυτή θα ενισχύσει την παραγωγική δυναµικότητα του Οµίλου και θα συµβάλει στην 

ολοκλήρωση ιχθυοκαλλιεργητικού κέντρου στη Νότια Εύβοια, µε παράλληλη επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, 

δεδοµένου ότι στην περιοχή αυτή λειτουργούν ήδη µονάδες της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και της SEAFARM ΙΟΝΙΑΝ Α.Ε.  

(β) Η ΝΗΡΕΥΣ υπέγραψε την 16/11/2007 προσύµφωνο µε τους κ.κ. Γεώργιο Βάνη και ∆ιονύσιο Ρόρρη, 

καταξιωµένα στελέχη στο χώρο των τροφίµων, για την πώληση του κλάδου ζαχαρωδών, ο οποίος βρίσκεται σε 

διαδικασία αποσχίσεως από την εταιρεία και εισφοράς του στην 100% θυγατρική εταιρεία ΜARANT A.E. H 

οριστική πώληση και µεταβίβαση των µετοχών της ΜΑRANT τελεί υπό την προϋπόθεση λήψεως όλων των 

απαραίτητων εγκρίσεων από τα εταιρικά όργανα των δύο ως άνω εταιρειών και τις αρµόδιες αρχές και αναµένεται 

να λάβει χώρα έως τις 31/12/2007. Το τίµηµα εξαγοράς προσυµφωνήθηκε στο ποσό των 7.600.000 ΕΥΡΩ.  

 Η πώληση του κλάδου ζαχαρωδών αποφασίσθηκε δεδοµένου ότι ο Όµιλος επιδιώκει την προσήλωσή του στην 

κύρια δραστηριότητα της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, στην οποία και κατέχει ηγετική θέση. Ο κλάδος των 

ζαχαρωδών αποτελεί έως τώρα ένα κερδοφόρο τµήµα, η δε πώλησή του είναι συµφέρουσα για τον Όµιλο. 

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µετά το τέλος της ενδιάµεσης περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007, τα 

οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης (∆ΠΧΠ). 

 Κορωπί, 23 Νοεµβρίου 2007 
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