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Έκθεση  Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας « ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ Α.Ε.» 

  

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ Α.Ε., της 30ης Σεπτεμβρίου 2015 και τις 
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εννιαμηνιαίας περιόδου που έληξε 
αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
εννιαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση 
και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της 
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

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

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Θέμα Έμφασης  
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στο συμπέρασμά μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη 
Σημείωση 2.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 
στην οποία αναφέρεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 (α) Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στο 
στάδιο της ολοκλήρωσης της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, στο πλαίσιο 
της από 24 Μαρτίου 2015 Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης (ΜοU) με τις δανείστριες τράπεζες η 
οποία προέβλεπε περίοδο ανοχής (standstill) έως τις 31 Οκτωβρίου 2015. (β) Ο Όμιλος και η 
Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να καλύψουν μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων που απορρέουν 
από ομολογιακά δάνεια, συνολικής αξίας € 116,3 εκατ. και € 108,2 εκατ. για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία αντίστοιχα. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 2.2, η αναχρηματοδότηση των 
δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας ολοκληρώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2015 με 
αποτέλεσμα την κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού συνολικής αξίας €58,6 
εκατ., την αποπληρωμή υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού συνολικής αξίας €74,8 εκατ. και τη 
σύναψη νέων μακροπρόθεσμων δανείων συνολικής αξίας €82,1 εκατ. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, 
η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναδιάρθρωσης των δανείων της Εταιρείας και του 
Ομίλου μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εννιαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη 
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 16631 

 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β ΜΑΡΟΥΣΙ 

151 25, ΑΘΗΝΑ  
          Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 
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Καταστάσεις Λογαριασμού Αποτελεσμάτων    

 

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

1/1-30/9/2015
1/1-30/9/2014 

(Αναμορφωμένες*) 1/7-30/9/2015
1/7-30/9/2014 

(Αναμορφωμένες*)
Σημ.

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της Χρήσεως 163.662.396              170.151.405                   142.928.656           138.586.658                 

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως (931.599)                      (1.155.121)                        (334.042)                  (668.318)                         

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 119.346.546                 113.993.722                     45.721.558               41.143.953                     

Μείον: Πώληση θυγατρικών 295.437                       -                              -                                    

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της Χρήσεως 157.151.628              147.336.826                   157.151.628           147.336.826                 

Κέρδη από μεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά 
την λήξη της Χρήσεως 19 112.199.616              90.024.022                     59.610.488             49.225.803                   

Πωλήσεις μη βιολογικών αγαθών - εμπορευμάτων και λοιπού υλικού 8 20.791.878                   34.902.136                       7.360.410                 14.264.038                     

Αναλώσεις (68.853.087)                 (74.679.731)                      (31.815.536)              (34.438.023)                    
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (20.674.953)                 (21.139.982)                      (6.752.246)                (6.813.590)                      

Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων (15.292.842)                 (15.205.352)                      (5.756.804)                (5.738.930)                      

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (9.779.317)                   (10.146.657)                      (3.225.494)                (3.598.795)                      
Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 469.335                       344.885                           145.780                    150.648                          

Απομείωση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων -                                 (423.554)                          -                              -                                    
Ζημίες από πώληση θυγατρικών εταιρειών 17 (2.988.850)                   -                                      -                              -                                    

Αποσβέσεις (5.019.532)                   (5.913.962)                        (1.801.152)                (1.986.355)                      

Λοιπά έξοδα 10 (17.812.530)                 (19.860.591)                      (7.038.837)                (7.510.637)                      
Λοιπά έσοδα 11 2.108.396                    1.890.747                         472.343                    685.885                          

Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (4.851.886)                 (20.208.039)                    11.198.953             4.240.044                      
Φόρος εισοδήματος 12 (75.243)                        (635.696)                          117.167                    (395.826)                         
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 12,18 1.356.089                    4.217.047                         416.003                    (1.154.159)                      

Καθαρές (Ζημίες) / κέρδη χρήσεως (3.571.040)                 (16.626.688)                    11.732.123             2.690.059                      

Κατανεμόμενα σε: 
Μετόχους Εταιρείας (4.303.421)                   (17.212.418)               10.969.205               2.243.579                 

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές 732.381                       585.730                     762.918                    446.480                   

Σύνολο (3.571.040)                 (16.626.688)                    11.732.123             2.690.059                      

(Ζημίες) / κέρδη ανά μετοχή  (βασικές και απομειωμένες) σε € 13 (0,0676) (0,2703) 0,1723 0,0352 

ΟΜΙΛΟΣ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Λόγω αναταξινόμησης και συμψηφισμού κονδυλίου από τα «Λοιπά έξοδα» στις «Πωλήσεων των βιολογικών»  

Σημείωση 10. 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.  

 

 
     

7 

Καταστάσεις Λογαριασμού Αποτελεσμάτων    

 

 

1/1-30/9/2015
1/1-30/9/2014 

(Αναμορφωμένες*) 1/7-30/9/2015
1/7-30/9/2014 

(Αναμορφωμένες*)

Σημ.

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της Χρήσεως 156.861.359              155.012.142                   134.782.931           127.698.108                 

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως (931.287)                      (321.760)                          (334.042)                  (241.260)                         
Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 111.849.321                 103.527.514                     42.250.768               36.561.269                     

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της Χρήσεως 149.296.248              135.278.065                   149.296.248           135.278.065                 

Κέρδη από μεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά 
την λήξη της Χρήσεως 19 103.352.923              83.471.677                     56.430.043             43.899.966                   

Πωλήσεις μη βιολογικών αγαθών - εμπορευμάτων και λοιπού υλικού 8 11.970.694                   16.559.222                       4.376.382                 7.871.825                       
Αναλώσεις (57.975.531)                 (57.411.307)                      (28.093.984)              (27.884.366)                    
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (16.983.453)                 (16.862.832)                      (5.519.754)                (5.361.336)                      
Αμοιβές τρίτων και παροχές τρίτων (15.836.964)                 (15.649.349)                      (5.931.095)                (5.708.138)                      
Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (9.245.751)                   (9.522.497)                        (3.141.709)                (3.389.569)                      
Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 592.465                       444.252                           145.495                    132.819                          
Αποσβέσεις (4.467.543)                   (4.925.187)                        (1.646.187)                (1.639.293)                      
Λοιπά έξοδα 10 (16.076.714)                 (16.406.917)                      (6.227.871)                (6.454.683)                      
Λοιπά έσοδα 11 1.653.708                    938.231                           623.807                    412.174                          
Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (3.016.166)                 (19.364.707)                    11.015.127             1.879.399                      
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 12,18 1.199.467                    3.262.131                         2.830                       (1.176.288)                      

Καθαρές (Ζημίες) / κέρδη χρήσεως (1.816.699)                 (16.102.576)                    11.017.957             703.111                         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Λόγω αναταξινόμησης και συμψηφισμού κονδυλίου από τα «Λοιπά έξοδα» στις «Πωλήσεων των βιολογικών»  

Σημείωση 10. 
 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Καταστάσεις  Συνολικών Εισοδημάτων 

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

1/1-30/09/2015 1/1-30/09/2014 1/7/-30/09/2015 1/7/-30/09/2014

Καθαρές (Ζημίες) / κέρδη χρήσεως (3.571.040)               (16.626.688)             11.732.123                 2.690.059                   

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Στοιχεία που ενδέχεται να αναταξινομηθούν στην Κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα (Ι)

Συναλλαγματικές διαφορές από ενσωμάτωση θυγατρικών εξωτερικού 480.877                     293.738                     -                                  89.553                         

Μεταφορά Αποθεματικού Συναλλαγματικών Διαφορών λόγω πώλησης 
Θυγατρικών εταιρειών (Σημείωση 17)

2.329.860                  -                                -                                  -                                  

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 29% (Σημείωση 18) (1.155.101)                 -                                (1.155.101)                    

1.655.636                  293.738                     (1.155.101)                    89.553                         

Στοιχεία που δεν θα αναταξινομηθούν στην Κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα (ΙΙ)

Μεταβολή από επανεκτίμηση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων στο 
αποθεματικό εύλογης αξίας -                                -                                -                                  (9.571)                          

Μείον:Αναβαλλόμενος φόρος -                                -                                -                                  2.488                           
-                                -                                -                                  (7.083)                          

Λοιπά συνολικά εισοδήματα (Ι+ΙΙ) 1.655.636                 293.738                    (1.155.101)                  82.470                         

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες)/κέρδη μετά από φόρους (1.915.404)               (16.332.950)             10.577.022                 2.772.529                   

- Ιδιοκτήτες Μητρικής (2.661.324)                 (16.964.800)               9.871.924                     2.317.203                     

- Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές 745.920                     631.850                     705.098                        455.326                        

(1.915.404)               (16.332.950)             10.577.022                 2.772.529                   

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

1/1-30/09/2015 1/1-30/09/2014 1/7/-30/09/2015 1/7/-30/09/2014

Καθαρές (Ζημίες) / κέρδη χρήσεως (1.816.699)               (16.102.576)             11.017.957                 703.111                       

Λοιπά συνολικά εισοδήματα -                                -                                -                                   -                                   
Στοιχεία που ενδέχεται να αναταξινομηθούν στην Κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα (Ι)

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 29% (Σημείωση 18) (1.070.098)                 -                                (1.070.098)                    -                                  

(1.070.098)                 -                                (1.070.098)                    -                                  

Στοιχεία που δεν θα αναταξινομηθούν στην Κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα (ΙΙ)

-                                -                                -                                  -                                  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα (Ι+ΙΙ) (1.070.098)               -                                (1.070.098)                  -                                   

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες)/κέρδη μετά από φόρους (2.886.797)               (16.102.576)             9.947.859                   703.111                       

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.  
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Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης  
 

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοιποιήσεις 14 75.912.548             76.134.881                    70.111.708          70.015.589                     
Επενδύσεις σε Ακίνητα 4.162.995               4.162.995                      3.283.012            3.283.012                       
Υπεραξία Επιχείρησης 15 30.356.630             30.356.630                    19.049.833          19.049.833                     
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 16 15.120.054             15.082.914                    4.205.885            4.168.686                       
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 17 -                            -                                   30.258.301          31.808.213                     
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 18 1.989.262               1.489.074                      -                         -                                    
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 111.945                  20.905                           77.483                6.800                             
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 283.430                  521.273                         226.292              456.293                          
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 19 80.957.128             70.915.786                    79.384.834          69.463.499                     

208.893.992 198.684.458 206.597.348 198.251.925
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 19 76.194.500             92.746.610                    69.911.414          87.397.860                     
Αποθέματα 20 11.369.761             10.674.633                    8.719.310            8.096.937                       
Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 21 39.779.139             37.019.482                    33.075.517          32.632.913                     
Λοιπές Απαιτήσεις 6.655.025               6.095.901                      5.469.876            4.996.357                       
Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 1.671.962               1.629.324                      1.553.148            1.387.035                       
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 26 12.725                    10.897                           12.725                10.897                           
Δεσμευμένα ταμιακά διαθέσιμα 22 4.125.140               4.245.364                      4.125.140            4.245.364                       
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.351.792               5.441.530                      7.372.709            3.685.215                       

148.160.044 157.863.741 130.239.839 142.452.578

Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση 17 -                            8.514.960                      -                         -                                    

Σύνολο Ενεργητικού 357.054.036 365.063.159 336.837.187 340.704.503

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  
Μετοχικό Κεφάλαιο 23 85.354.185             85.354.185                    85.354.185          85.354.185                     
Μείον Ιδιες Μετοχές 23 (47.271)                  (47.271)                         (47.271)               (47.271)                          
Υπέρ το Άρτιο 23 36.248.476             36.248.476                    36.248.476          36.248.476                     
Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 23 29.033.793             30.809.596                    28.026.890          29.096.988                     
Συναλλαγματικές Διαφορές -                            (2.739.378)                     -                         -                                    
Λοιπά Αποθεματικά 23 8.421.523               10.245.123                    8.424.186            9.057.838                       
Αποτελέσματα εις Νέον (111.515.260)          (108.684.369)                 (100.721.406)       (99.538.359)                    
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες Μητρικής 47.495.446 51.186.362 57.285.060 60.171.857
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (7.029.012)            (7.785.751)                   -                         -                                    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 40.466.434 43.400.611 57.285.060 60.171.857

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 24 38.046.774             35.402.375                    37.769.462          35.402.375                     
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 18 4.803.123               4.502.383                      3.738.242            3.867.612                       
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 2.433.928               2.365.903                      2.155.896            2.106.215                       
Επιχορηγήσεις 6.166.309               6.660.659                      5.593.755            6.028.155                       
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.671.617               1.881.294                      -                         -                                    
Προβλέψεις 2.869.480               3.392.058                      940.391 717.968
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 55.991.231 54.204.672 50.197.746 48.122.325

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 25 45.510.714             48.031.309                    40.821.292          44.023.371                     
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 24 61.712.083             62.762.422                    57.672.448          59.911.273                     
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 26 1.911.955               2.316.142                      1.911.955            2.316.142                       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 24 137.184.088            137.686.092                   116.895.475        116.393.319                   
Λοιπές Βραχυπροθεσμες Υποχρεώσεις 25 14.277.531             11.858.255                    12.053.211          9.766.216                       
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 260.596.371 262.654.220 229.354.381 232.410.321

Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς 
πώληση 17 -                            4.803.656                      -                         -                                    

Σύνολο Υποχρεώσεων 316.587.602 321.662.548 279.552.127 280.532.646

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 357.054.036 365.063.159 336.837.187 340.704.503

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.  
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Καταστάσεις Mεταβολών Iδίων Κεφαλαίων 

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
  

 

ΠΟΣΑ ΣΕ €
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Ίδιες 
Μετοχές

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεματικό 
αναπροσαρμο

γης

Συναλλαγματικές 
Διαφορές

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Ελέγχουσες 
Συμμετοχές

Μη Ελέγχουσες 
Συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, 85.354.185         (47.271)   36.248.476     30.112.982   (3.139.556)              8.589.748        (92.536.295)     64.582.269       (6.897.096)      57.685.173      

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη περίοδο 01/01-30/09/2014
Ζημίες μετά από φόρους -                          -               -                       -                     -                              -                        (17.212.418)        (17.212.418)        585.730             (16.626.688)       
Λοιπά συνολικά εισοδήματα -                          -               (5.828)             247.618                    5.828                  247.618              46.120               293.738             
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους -                           -               -                       (5.828)           247.618                  -                        (17.206.590)     (16.964.800)     631.850           (16.332.950)    

Εγκριθέντα μερίσματα από θυγατρικές προς μη ελέγχουσες συμμετοχές -                          -               -                       -                     -                              -                        -                        (166.569)            (166.569)            

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 85.354.185         (47.271)   36.248.476     30.107.154   (2.891.938)              8.589.748        (109.742.885)   47.617.469       (6.431.815)      41.185.654      

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015, 85.354.185         (47.271)   36.248.476     30.809.596   (2.739.378)              10.245.123      (108.684.369)   51.186.362       (7.785.751)      43.400.611      

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη περίοδο 01/01-30/09/2015
Ζημίες μετά από φόρους -                          -               -                       -                     -                              -                        (4.303.421)          (4.303.421)          732.381             (3.571.040)         
Λοιπά συνολικά εισοδήματα -                          -               -                       (1.099.209)      2.739.378                 -                        1.928                  1.642.097           13.539               1.655.636          
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους -                           -               -                       (1.099.209)    2.739.378               -                        (4.301.493)        (2.661.324)        745.920           (1.915.404)      
Εξαγορά μη ελέγχουσας συμμετοχής (Σημείωση 17) -                          -               -                       -                     -                              -                        (1.029.592)          (1.029.592)          (320.408)            (1.350.000)         

Εγκριθέντα μερίσματα από θυγατρικές προς μη ελέγχουσες συμμετοχές -                          -               -                       -                     -                              -                        -                        -                        (124.106)            (124.106)            

Συμψηφισμός αποθεματικών με αποτελέσματα εις νέον -                          -               -                       -                     -                              (633.652)            633.652              -                        -                       -                       
Μεταφορά από Πώληση θυγατρικών (Σημείωση 17) -                          -               -                       (676.594)         -                              (1.189.948)         1.866.542           -                        455.333             455.333             

Σύνολο -                           -               -                       (1.775.803)    2.739.378               (1.823.600)       (2.830.891)        (3.690.916)        756.739           (2.934.177)      
 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015 85.354.185         (47.271)   36.248.476     29.033.793   -                               8.421.523        (111.515.260)   47.495.446       (7.029.012)      40.466.434       

 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.  
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 Καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων μητρικής εταιρείας 

 

ΠΟΣΑ ΣΕ € Μετοχικό κεφάλαιο
Ίδιες 

Μετοχές
Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, 85.354.185                 (47.271)      36.248.476          28.633.727             8.648.031           (90.264.366)            68.572.782           

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη περίοδο 01/01-30/09/2014
Ζημίες μετά από φόρους -                                  -                  -                            -                              -                          (16.102.576)              (16.102.576)         
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους -                                   -                  -                            -                               -                           (16.102.576)            (16.102.576)         

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 85.354.185                 (47.271)      36.248.476          28.633.727             8.648.031           (106.366.942)          52.470.206           

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015, 85.354.185                 (47.271)      36.248.476          29.096.988             9.057.838           (99.538.359)            60.171.857           

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη περίοδο 01/01-30/09/2015
Ζημίες μετά από φόρους -                                  -                  -                            -                              -                          (1.816.699)                (1.816.699)            
Λοιπά αυνολικά εισοδήματα -                                  -                  -                            (1.070.098)                -                          -                              (1.070.098)            
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους -                                   -                  -                            (1.070.098)              -                           (1.816.699)              (2.886.797)            
Συμψηφισμός αποθεματικών με αποτελέσματα εις νέον -                                  -                  -                            -                              (633.652)               633.652                    -                             

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015 85.354.185                 (47.271)      36.248.476          28.026.890             8.424.186           (100.721.406)          57.285.060           
 

 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Καταστάσεις ταμιακών ροών 
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

 

30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Σημ.
Zημίες προ φόρων (4.851.886)              (20.208.039)                      (3.016.166)             (19.364.707)                       

Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις 14,16 5.019.532                5.913.962                         4.467.543              4.925.187                          
Προβλέψεις 470.231                  964.676                            222.422                 177.884                            
Eπιχορηγήσεις 11 (494.350)                 (416.047)                           (434.400)                (321.947)                           
Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 79.605                    169.010                            49.681                   112.187                            
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου (406.015)                 (180.820)                           (406.015)                (180.820)                           
Μερίσματα -                             -                                      (124.106)                (166.569)                           
Πιστωτικοί Τόκοι 9 (63.320)                   (164.065)                           (62.344)                 (96.863)                             

Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεμάτων 19 1.442.869                15.000.183                        2.148.270              11.757.081                        
(Κέρδη) / Ζημίες από Πώληση Θυγατρικών 17 2.988.850                -                           
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια 115.764                  438.561                            14.626                   15.009                              

Κέρδος από Πώληση Παγίων 26.975                    (8.383)                              30.215                   (12.031)                             
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9 9.779.317                10.146.657                        9.245.751              9.522.497                          
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες
Μείωση των αποθεμάτων 4.085.564                7.443.129                         4.794.468              7.717.188                          
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων (7.282.508)              2.867.060                         (1.041.426)             4.039.936                          
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών ) 2.132.126                (8.382.880)                        (85.312)                 (9.712.780)                        
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.293.236)              (2.734.475)                        (2.067.705)             (2.629.426)                        
Kαταβεβλημένοι Φόροι (61.197)                   (136.517)                           (22)                        -                                       
Εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 10.688.321     10.712.012              13.735.480    5.781.826                
Εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες Πωλούμενων 
εταιρειών (α) (50.598)           -                                -                      -                                
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες Σ(α) 10.637.723     10.712.012              13.735.480    5.781.826                

Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων (1.357.211)              -                                      (1.357.211)             -                                       
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών εταιρειών 17 4.149.802                -                                      1.919.437              -                                       
Εισπράξεις από πώληση λοιπών επενδύσεων 1.210                      -                                      1.210                    -                                       

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 14,16 (4.826.898)              (3.318.377)                        (4.615.488)             (2.565.898)                        
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 19.793                    48.774                              3.000                    12.031                              
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις -                             2.274.509                         -                           2.274.509                          
Τόκοι εισπραχθέντες 63.320                    164.065                            62.344                   96.863                              
Μερίσματα εισπραχθέντα 124.106                  -                                      124.106                 616.569                            

Εισροές/(Εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.825.878)      (831.029)                 (3.862.602)    434.074                   
Εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πωλούμενων 
εταιρειών (β) 2.940               -                                -                      -                                
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
Σ(β) (1.822.938)      (831.029)                 (3.862.602)    434.074                   

Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 21.398.120              800.288                            19.819.258            -                                       
Εξοφλήσεις δανείων (27.694.693)             (11.500.752)                      (26.216.160)           (7.866.552)                        
Δεσμευμένες καταθέσεις 120.224                  1.364.563                         120.224                 1.364.563                          
Μερίσματα πληρωθέντα (144.507)                 (166.569)                           91.294                   
Εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (6.320.856)      (9.502.470)              (6.185.384)    (6.501.989)              
Εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Πωλούμενων 
εταιρειών (γ) 67.152             -                                -                      -                                

Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Σ(γ) (6.253.704)      (9.502.470)              (6.185.384)    (6.501.989)              

Καθαρή αύξηση  στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσεως Σ(α) + Σ(β) + Σ(γ) 2.561.081       378.513                   3.687.494      (286.089)                  
Επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο υπόλoιπο των 
διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα 349.181            233.444                    -                     -                               
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 5.441.530       3.616.545                3.685.215      2.426.166                

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8.351.792       4.228.502                7.372.709      2.140.077                

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

Οι συνημμένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
 

1.1  Γενικές Πληροφορίες 
 

Η εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Εταιρεία») είναι μια 

ανώνυμη εταιρεία και μητρική εταιρεία του ομίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» (που θα αποκαλείται 

«Όµιλος»). Η δομή του Ομίλου και οι  θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη Σημείωση 6 των οικονοµικών 

καταστάσεων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής, οδός Δημοκρίτου, Θέση Πόρτσι και η 

ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.nireus.com. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στη Χίο και το 1995 

εισήχθη  στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην 

Κατηγορία Επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 19.12.2014, διότι δεν ήταν πρακτικά εφικτό να ολοκληρωθούν οι 

ενέργειες της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με αναδιάρθρωση των 

δανείων όπως αναφέρεται στην Σημείωση 2.2, εντός του 2014. 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στις 27 Νοεμβρίου 2015. 

 

1.2  Φύση Δραστηριοτήτων 

 

Η Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται κυρίως στον ευρύτερο χώρο της 

ιχθυοκαλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, oι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η παραγωγή γόνου, η 

παραγωγή ιχθύων καθώς και η εμπορία και διάθεση αυτών στην εσωτερική και διεθνή αγορά, η παραγωγή 

εξοπλισμού όπως δίκτυα, κλουβιά κλπ για ιχθυοπαραγωγικές μονάδες,  η παραγωγή και εμπορία ιχθυοτροφών, η 

παραγωγή και εμπορία μεταποιημένων ιχθύων καθώς και η παραγωγή και εμπορία κτηνοπτηνοτροφικών ειδών.  

 

1.3 Κύριες Εξελίξεις 

 

Ι. Σύναψη Συμφωνίας Πώλησης των Τούρκικων θυγατρικών εταιρειών  
 

Κατά την 21η Ιανουαρίου 2015 η Διοίκηση του Ομίλου προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας για την πώληση του 

συνόλου των μετοχών των τούρκικων εταιρειών ILKNAK SU URUNLERI και MIRAMAR SU URUNLERI έναντι του 

συνολικού τιμήματος ποσού € 4.150.000. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην Σημείωση 17                     

« Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις». 
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II. Ενέχυρο Ιχθυοπληθυσμού 

 

Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ με το από 20.3.2015 συμφωνητικό έχει παράσχει στην εταιρεία με 

την επωνυμία NORSILDMEL INNOVATION A/S κυμαινόμενο ενέχυρο επί του ιχθυοπληθυσμού της, ποσού € 10,3 

εκ. προς εξασφάλιση του ανοιχτού υπολοίπου. Το ενέχυρο αυτό ισχύει έως 31.12.2015 (Σημείωση 19). 

 

III. Υπογραφή Συμφωνίας για την αναδιάρθρωση των δανείων   

 

Στις 24.3.2015 η Εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία αμοιβαίας κατανόησης (MoU) με τους πιστωτές της για την 

αναδιάρθρωση των δανείων με την αναστολή των δικαιωμάτων τους για οποιαδήποτε ποσά είναι η θα καταστούν 

ληξιπρόθεσμα, κατά κεφάλαιο και τόκους κατά την διάρκεια της περιόδου αναστολής (standstill) έως και 

31.10.2015, έτσι ώστε να είναι καταβλητέα έως την ανωτέρω ημερομηνία όπου και θα επέλθει η λήξη της περιόδου 

αναστολής.  

Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης των δανείων του Ομίλου είναι : 

Α. Κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων ποσού έως 58.600.000 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ και 

τιμή έκδοσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, υπέρ των Πιστωτριών Τραπεζών, που αναμένεται να αποδώσει συνολικά 

ποσοστό ιδιοκτησίας του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ στις Πιστώτριες περί το 75%. 

 Β. Έκδοση κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων ύψους έως  ευρώ 94.552.126 και επιτόκιο 

EURIBOR+4,25% 

 Γ. Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 29.466.293 ευρώ δεκαετούς 

διάρκειας, με επιτόκιο 1% και τιμή μετατροπής 0,31 ευρώ ανά μετοχή.  

 

Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην Σημείωση 2.2  

 

Εν συνεχεία στις 18/9/2015 υπεγράφησαν οι δανειακές συμβάσεις για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού 

δανεισμού της Εταιρείας με τις δανείστριες τράπεζες, υλοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4/5/2015. Ειδικότερα, υπεγράφησαν τα προγράμματα για τα Κοινά Ομολογιακά 

Δάνεια ποσών έως € 58,2 εκ , € 4,8 εκ και € 31,4 εκ  καθώς επίσης και το Πρόγραμμα του Μετατρέψιμου σε 

μετοχές Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 29,4 εκ ευρώ, όπου και στις 16/10/2015 έγινε εκταμίευση συνολικού 

ποσού € 82,1 εκ. Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται στην Σημείωση 33 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού». 
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ΙV. Ενημέρωση για τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Ομολογιούχων Δανειστών του μετατρέψιμου 
ομολογιακού  δανείου της 26ης Μαρτίου 2015 και της 10ης Ιουνίου 2015. 
 
Βάσει της Συνέλευσης των Ομολογιούχων δανειστών της 10 Ιουνίου 2015 ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 

 

1. Εγκρίθηκε η χρονική μετάθεση αποπληρωμής των δύo δόσεων της 13ης Ιανουαρίου 2014 και της 14ης 

Ιουλίου 2014 καθώς και των αναλογούντων τόκων που ήταν καταβλητέοι για τις 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς 

και της πρώτης δόσης και των τόκων που είναι καταβλητέοι στις 12 Ιανουαρίου για τις 31 Οκτωβρίου 2015. 

2. Αποφασίστηκε η μη άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας του δανείου έως 31.10.2015. 

  

V. Στις 4 Μαΐου 2015 η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

ενέκρινε μεταξύ άλλων τα εξής: 
 

-την συμφωνία- αναδιάρθρωσης, όπως αποτυπώθηκε στην Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης και 

στους περιεχόμενους σε αυτήν, όρους των δανείων (Term Sheet), με τα οποία θα αναχρηματοδοτηθεί το 

μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και των θυγατρικών της.  

-την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής 

ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το 

σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως 

ισχύει.  

-την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ 

τραπεζικού δανεισμού, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος 

προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Παρείχε εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

-την έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως € 29.466.293 μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου 

τραπεζικού δανεισμού. Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους 

ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.  

-την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους € 4.883.000, από το οποίο € 4.653.000 θα χρησιμοποιηθεί για 

την αναχρηματοδότηση μέρους του Υφιστάμενου δανεισμού και  ποσό έως € 230.000 για την καταβολή των 

τόκων της πρώτης περιόδου εκτοκισμού του εν λόγω δανείου.  
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-την έκδοση κοινού εμπράγματος εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως € 58.219.126, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της 

Εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής.  

-την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως € 31.450.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 

και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την χρηματοδότηση 

γενικών επιχειρηματικών σκοπών.  

-την τροποποίηση όρων υφιστάμενου ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές δανείου αρχικού ύψους 

€19.995.575,10 που εκδόθηκε την 12/7/2007.  

 

VI. Στις 4 Μαΐου 2015 η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του μετατρέψιμου ομολογιακού 

δανείου μεταξύ άλλων τα εξής: 
 
Α. Επικύρωσαν τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 
- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  κατά € 66.245.039,12 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε 

υφιστάμενης κοινής ονοματικής μετοχής της Εταιρείας από € 1,34 σε € 0,30 ανά μετοχή με σκοπό των 

συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Συνέπεια της άνω 

μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε € 19.109.145,90, διαιρούμενα σε 63.697.153 

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονοματικής αξίας € 0,30 κάθε μία. 
- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού € 58.599.999,90 με έκδοση 195.333.333 νέων 

μετοχών με ονοματική αξίας €0,30 και με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών 

απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του 

δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. 

-την έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 Ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου 

τραπεζικού δανεισμού όπως και η μη άσκηση καταγγελίας στη βάση του αντίστοιχου λόγου καταγγελίας.  

-την έκδοση κοινού εμπράγματος εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 58.219.126 Ευρώ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων 

υποχρεώσεων της Εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 
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Β. Ενέκριναν τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 

-την τροποποίηση των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου αρχικού ύψους € 19.995.575,10, που 

εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την από 11/4/2007 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων του Εκδότη, όπως οι όροι του ανωτέρω δανείου ισχύουν σήμερα με τις εν τω μεταξύ 

τροποποιήσεις τους («Δάνειο»). Ειδικότερα η τροποποίηση αφορά παράταση της διάρκειάς του Δανείου για δέκα 

έτη, με απόδοση 1% και δικαίωμα της Εταιρείας να ζητήσει κεφαλαιοποίηση των τόκων στην λήξη του, ενώ η 

τιμή μετατροπής θα ορισθεί στα 0,31 ευρώ ανά μετοχή και θα αναπροσαρμοσθεί αντίστοιχα ο λόγος 

μετατροπής. 

-την μη άσκηση δικαιώματος καταγγελίας επί συνδρομής των λόγων καταγγελίας των όρων 4.1β΄, 4.1ια' και 

4.1ιγ' του ομολογιακού δανείου και όσων λόγων τυχόν συντρέχουν στη βάση των ανωτέρω αποφάσεων, 

περιλαμβανομένων των εξασφαλίσεων που θα χορηγηθούν για τα ανωτέρω νέα δάνεια και τον εν γένει 

δανεισμό της αναδιάρθρωσης της εκδότριας εταιρίας. 

 

VIΙ.  Διαδικασίες Συγχώνευσης της SEAFARM IONIAN A.E.  

 

Οι διαδικασίες συγχώνευσης της εταιρείας SEAFARM IONIAN από την ΝΗΡΕΥΣ ΑΣ βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετά 

την ημερομηνία του ισολογισμού και στις 30 Οκτωβρίου 2015 και 3 Νοεμβρίου 2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο το από 29 Οκτωβρίου 2015 Σχέδιο Σύμβασης συγχώνευσης των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ και της 

SEAFARM IONIAN A.E. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην Σημείωση 33. 

 

VIII. Απόκτηση του 50% των μετοχών θυγατρικής 

 

Στις 28 Ιουλίου 2015 η Εταιρεία  κατήρτισε συμβάσεις αγοράς  χιλίων είκοσι δύο (1.022)  ονομαστικών 

μετοχών, ποσοστό που ανέρχεται στο 50% του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.» στο συνολικό τίμημα των € 1.350.000. Με την ολοκλήρωση των ως άνω συμβάσεων το 

ποσοστό συμμετοχής της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.  στην θυγατρική «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.» θα ανέρχεται στο 

100%. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται σε Σημείωση 17. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

2.1 Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καλύπτουν την περίοδο από 

την 1 Ιανουαρίου έως  30 Σεπτεμβρίου 2015, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού των ενσώματων παγίων 

στοιχείων, επενδύσεις σε ακίνητα, βιολογικά στοιχεία ενεργητικού και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, 

καθώς και του παθητικού σε τρέχουσες αξίες,  την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και 

είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ειδικότερα σύμφωνες με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π 34) ‘Ενδιάμεση 

οικονομική έκθεση’. 

 

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

απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2014 οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας www.nireus.com. 

 

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

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

λογιστικών αρχών. Σημαντικές παραδοχές από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της 

εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση 

αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων 

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

 

Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι 

συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2014 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, με εξαίρεση την εφαρμογή 

των νέων και τροποποιημένων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται στη Σημείωση 3, η εφαρμογή των 

οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2015.  
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2.2 Συνέχιση της δραστηριότητας 
 

Τρέχουσες Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα  

Η τραπεζική αργία που έλαβε χώρα εντός του πρώτου 20 ήμερου του Ιουλίου 2015 και η συνεχιζόμενη επιβολή 

διαφόρων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων ενέτειναν την οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και τις πιέσεις 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημοσιονομικά μεγέθη. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση στις 8 Ιουλίου 2015 υπέβαλε αίτημα τριετούς χρηματοδότησης στον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Στις 12 Ιουλίου 2015 η Σύνοδος Κορυφής για το Ευρώ εξέδωσε 

σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να θεσμοθετήσει σειρά μέτρων 

ως προαπαιτούμενα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος 

οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο του EΜΣ. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 15 και 23 Ιουλίου ενέκρινε μέρος από 

τα προαπαιτούμενα που είχαν τεθεί από την ως άνω Σύνοδο, και  στις 14 Αυγούστου  ενέκρινε το σχέδιο 

Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον ΕΜΣ καθώς επίσης και τις σχετικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση της 

Συμφωνίας Χρηματοδότησης.  Το ως άνω σχέδιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ στις 20 

Αυγούστου. 

 

Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα ανακύπτουν 

κίνδυνοι οι σημαντικότεροι εκ των οποίων αφορούν στη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

των επιχειρήσεων, στην εισπραξιμότητα απαιτήσεών τους, στην απομείωση περιουσιακών τους στοιχείων, στην 

αναγνώριση εσόδων τους, στην εξυπηρέτηση υφιστάμενων δανειακών τους υποχρεώσεων η/και στην 

ικανοποίηση όρων και χρηματοοικονομικών δεικτών αυτών, στην ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών 

ωφελειών, στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών τους μέσων, στην επάρκεια προβλέψεων και στη δυνατότητα 

συνέχισης της απρόσκοπτης δραστηριότητας των επιχειρήσεων. 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εξέτασε τις συνθήκες που δημιουργούνται από τις ανωτέρω εξελίξεις 

στην Ελληνική οικονομία, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ανωτέρω κίνδυνοι έχουν περιορισμένη 

επίδραση στον Όμιλο καθότι οι πωλήσεις του ομίλου σε ποσοστό περίπου 80% λαμβάνουν χώρα εκτός Ελλάδος 

αλλά και την τρέχουσα και αναμενόμενη πελατειακή βάση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές του Ομίλου 

και της Εταιρείας εκτιμά ότι, δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίπτωση στη δραστηριότητα, στη 

χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

Παρόλα αυτά οι ανωτέρω συνθήκες και τυχόν περαιτέρω δυσμενείς εξελίξεις στην Ελλάδα, ενδέχεται να 

επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση της  Εταιρείας και του Ομίλου, με 

τρόπο που δεν μπορεί επί του παρόντος να προβλεφθεί επακριβώς. 
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Αναδιάρθρωση Ομολογιακών Δανείων  

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ο Όμιλος και η Εταιρεία εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη συμμόρφωση με 

συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες και όρους που απορρέουν από ορισμένα ομολογιακά δάνεια 

(Σημείωση 24). Ως εκ τούτου, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015 ομολογιακά δάνεια, συνολικού ύψους € 10,8 

εκατ. και € 2 εκατ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα, εμφανίζονται στην κατηγορία των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η απεικόνιση των εν λόγω ομολογιακών δανείων ως βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις είχε, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια την 30η Σεπτεμβρίου 2015 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας να υπερβαίνουν κατά € 112,4 εκατ. περίπου και € 99,1 εκατ. 

περίπου, αντίστοιχα, τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις τους. 

 

Δεδομένων των οικονομικών περιστάσεων, ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να καλύψουν μέρος των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια, οι οποίες περιλαμβάνουν 

ληξιπρόθεσμες δόσεις κεφαλαίου ύψους € 104,1 εκατ. και € 96,7 εκατ και ληξιπρόθεσμοι τόκοι ύψους € 12,2 εκ 

και € 11,5 εκ, για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, όπως αναλύεται στην Σημείωση 24.  

 

Η διοίκηση της Εταιρείας στις 24 Μαρτίου 2015 υπέγραψε Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης (ΜοU) με τις 

δανείστριες τράπεζες  (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank) η οποία 

προέβλεπε περίοδο ανοχής (standstill) έως 31 Οκτωβρίου 2015, στις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταβολές 

κεφαλαίου και τόκων των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. Η Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης 

περιλάμβανε επίσης συμφωνία αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας , τα βασικά σημεία 

της συμφωνίας αναδιάρθρωσης ήταν τα εξής : 

 

 Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου δανεισμού συνολικής αξίας € 58,6 εκατ.  

 Έκδοση κοινού εμπράγματου Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου € 58,2 εκατ. 

 Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου (RCF Facility) € 31,4 εκατ. 

 Έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου € 29,5 εκατ. 

 Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου (VAT Facility) € 4,8 εκατ. 

 

Η ανωτέρω συμφωνία υποβλήθηκε από την διοίκηση της Εταιρείας προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενικής Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την ως άνω απόφαση στις 4 

Μαΐου 2015.  

 

Εν συνεχεία στις 18.9.2015 υπεγράφησαν οι δανειακές συμβάσεις για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού 

δανεισμού της με τις δανείστριες τράπεζες, υλοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής 
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Γενικής Συνέλευσης της 4.5.2015. Ειδικότερα, υπεγράφησαν τα προγράμματα για τα Κοινά Ομολογιακά Δάνεια 

ποσών έως € 58,2 εκ , € 4,8 εκ και € 31,4 εκ  καθώς επίσης και το Πρόγραμμα του Μετατρέψιμου σε μετοχές 

Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 29,4 εκ ευρώ, όπου και στις 16.10.2015 έγινε εκταμίευση συνολικού ποσού € 82,1 

εκ.  

 

Βάσει της απόφασης του Δ.Σ. στις 02.10.2015 ολοκληρώθηκε η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

ποσού € 58.599.999,90 με κεφαλαιοποίηση από τις Τράπεζες δανείων προς την Εταιρεία, σε εκτέλεση των 

αποφάσεων της από 04.05.2015 1ης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετά την 

μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,34 σε € 0,30 ανά μετοχή κατά το ποσό των € 66.245.039,12 

με σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την παραπάνω αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 

24.11.2015 και πρωτοκολλήθηκε το ηλεκτρονικό αντίγραφο του τελικού Ενημερωτικού στις 26.11.2015 . 

 

Aπό το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου συνολικού ύψους €236,9 εκ. με 30.09.2015 

αναχρηματοδοτήθηκε όπως προαναφέρθηκε το ποσό ύψους €140,7 εκ. ως εξής: (α) €58,6 εκ. με 

κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων δανείων και (β) € 82,1 εκ για αναχρηματοδότηση €74,8 εκ υφιστάμενων δανείων 

και €7,2 εκ.  με σύναψη νέου δανεισμού τα οποία χρησιμοποιηθήκαν ως εξής: (i) €4,4 εκ. προς αποπληρωμή 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (παράγωγο ποσού € 2,9 εκ. και €1,5 εκ. υποχρεώσεις factoring) και (ii) €2,8 εκ. 

αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα. 

 

Περαιτέρω ανάλυση των δύο παραπάνω γεγονότων, της αναχρηματοδότησης των δανείων καθώς και της αύξησης 

του μετοχικού κεφαλαίου παρατίθεται στην Σημείωση 33 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού». 

 

Περαιτέρω, η διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου θεωρεί ότι: 

 

 Οι δραστηριότητές τους βαίνουν ομαλά, αναμένεται περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση 

των τιμών στην αγορά. 

 Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ισχυρή πελατειακή βάση και πωλήσεις. 

 Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ποσότητες κυκλοφορούντων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, η 

ρευστοποίηση των οποίων είναι ευχερής. 

 Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον δεν αναμένεται να επηρεάσει την δραστηριότητα και τα 

αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρείας λαμβανομένου υπόψη την εξωστρέφεια και την εξαγωγική 

δραστηριότητα του Ομίλου. 

 Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ταμειακές ροές από την λειτουργική δραστηριότητά τους. 
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Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναδιάρθρωσης των δανείων της 

Εταιρείας  μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας. 

 

2.3 Βάση ενοποίησης  

Οι συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

καθώς και  τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η 

μητρική εταιρεία έχει δυνατότητα άσκησης ελέγχου κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όταν ο Όμιλος εκτίθεται, ή έχει δικαιώματα, πάνω στις κυμαινόμενες αποδόσεις από 

την συμμετοχή του στην οικονομική οντότητα (εκδότρια) και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις 

μέσω της εξουσίας του επί της εκδότριας.  

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ελέγχει μια εκδότρια εάν και μόνο διαθέτει όλα τα ακόλουθα: 

 Εξουσία επί της εκδότριας π.χ. (δηλαδή τα υφιστάμενα δικαιώματα που του δίνουν τη δυνατότητα να 

κατευθύνονται οι σχετικές δραστηριότητες της εκδότριας) 

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

 Δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία του επί της εκδότριας για  να επηρεάσει το ύψος των 

αποδόσεών του 

Όταν ο Όμιλος δεν έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή παρόμοια δικαιώματα μιας εκδότριας, ο 

Όμιλος εξετάζει ότι όλα τα κρίσιμα γεγονότα και περιστάσεις προκειμένου να εκτιμήσει αν έχει εξουσία πάνω σε 

μία εκδότρια, όπως οι εξής: 

 

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

 Τα δικαιώματα που απορρέουν από άλλες συμβατικές ρυθμίσεις 

 Τα δικαιώματα του Ομίλου και των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου 

 

Ο Όμιλος επανεξετάζει κατά πόσον ή όχι ελέγχει την εκδότρια αν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι 

υπάρχουν αλλαγές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία κριτήρια του ελέγχου. Η ενοποίηση της θυγατρικής 

ξεκινάει όταν ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο της θυγατρικής και παύει όταν ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο της 

θυγατρικής. Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα της θυγατρικής που αποκτήθηκαν 

ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης περιλαμβάνονται στην κατάσταση των συνολικών εσόδων από την 

ημερομηνία που ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο, μέχρι την ημερομηνία που ο Όμιλος παύει να ελέγχει την 

θυγατρική. 
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Τα Κέρδη, ζημίες και κάθε στοιχείο των λοιπών συνολικών εσόδων αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής 

εταιρείας του Ομίλου και των μη ελέγχουσων συμμετοχών, ακόμα και όταν αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μη 

ελέγχουσες συμμετοχές να παρουσιάζουν ζημιογόνο αποτέλεσμα. Όταν κρίνεται απαραίτητο, γίνονται 

αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προκειμένου οι λογιστικές πολιτικές τους να είναι 

σύμφωνες με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του 

Ομίλου, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα, τα έξοδα και τις ταμειακές ροές που σχετίζονται με τις συναλλαγές μεταξύ 

των θυγατρικών  του Ομίλου απαλείφονται πλήρως κατά την ενοποίηση. 

Στην περίπτωση απώλειας ελέγχου μιας θυγατρικής, αποαναγνωρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία 

(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας), οι υποχρεώσεις, οι  μη ελέγχουσες συμμετοχές και άλλα στοιχεία των 

ιδίων κεφαλαίων, ενώ τυχόν κέρδη ή ζημίες από την αποαναγνώριση αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Οποιαδήποτε επένδυση αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία. 

3. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές  

3.1 Νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη 

οικονομική χρήση εκτός από το παρακάτω τροποποιημένο πρότυπο το οποίο ο Όμιλος  και η Εταιρεία έχουν  

υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2015: 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση που δεν επιφέρουν 

σημαντικές μεταβολές στην οικονομική θέση του Ομίλου 

 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι μια 

συλλογή των τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.  Οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

οικονομικές  καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

o ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από 

το πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό μιας από κοινού συμφωνίας 

στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

o ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρμογής 

της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις 

συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν 
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πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.  

o ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός του εάν 

μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται 

στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο 

ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα 

του ενός από το άλλο.  

 

3.2 Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερμηνείες έχουν 

εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμα εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία ούτε έχει γίνει νωρίτερη 

εφαρμογή τους. 

 ΔΛΠ 19 Προγράμματα καθορισμένων παροχών (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 

2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των 

εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, 

για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού.  Ο 

Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές 

τους καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 

και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των 

χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 

υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτού του προτύπου στις οικονομικές τους καταστάσεις. 
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 ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης 
συμμετοχικών τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016. Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές 

επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη λογιστικοποίηση της απόκτησης 

συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον 

κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στην διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του 

προτύπου στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από 

μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής 

εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και 

επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., 

πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται 

εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες 

σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και 

των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το πρότυπο δεν έχει 

ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση . Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης 

της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): 
Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016. Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με το πώς πρέπει να υπολογίζεται η απόσβεση 

των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 

16 Ενσώματα Πάγια και του ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές 

ωφέλειες που δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο 

αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που καταναλώνονται μέσω χρήσης του περιουσιακού 

στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που 

αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις για την 
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απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 

της Εταιρίας. 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια & ΔΛΠ 41 Γεωργία (Τροποποίηση): Καρποφόρες φυτείες 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2016. Οι καρποφόρες φυτείες θα εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και θα 

υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ του μοντέλου κόστους και του μοντέλου αναπροσαρμογής στη μεταγενέστερη επιμέτρηση. Η 

αγροτική παραγωγή η οποία αναπτύσσεται σε καρποφόρες φυτείες (π.χ., ανάπτυξη φρούτων σε ένα 

δέντρο), θα παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 41 Γεωργία. Κρατικές επιχορηγήσεις που 

αφορούν τις καρποφόρες φυτείες λογιστικοποιούνται πλέον σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, αντί με το ΔΛΠ 41. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις 

οικονομικές τους καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης για 

επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε ορισμένες δικαιοδοσίες τη μετάβαση των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων στα ΔΠΧΑ μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που 

είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο 

Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές 

τους καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και 

εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 

του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια 

επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η 

συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά 
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στεγάζονται σε θυγατρική. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 

Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές 

τους καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης 
Ενοποίησης (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή της 

εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση 

από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική εταιρεία που είναι 

θυγατρική μιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην 

εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια μία 

εταιρεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι 

άλλες θυγατρικές της εταιρείας επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 

28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρμογή 

της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν η επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη 

συγγενή εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε θυγατρικές. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται 

στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση) 

Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν περαιτέρω τις 

εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να 

γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι 

περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σημαντικά, τις υφιστάμενες 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα 

υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος και η 

Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονομικές τους 

καταστάσεις. 
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Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης των παρακάτω: 

 ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή τροποποιεί 

τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και προσθέτει τους ορισμούς 

«όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού της 

«προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα 

σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, μεταγενέστερα επιμετράται 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα.  

 ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να 

γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συνάθροισης στους 

λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συμφωνίες μεταξύ του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο 

εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.  

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος του ΔΠΧΑ 13 

διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39 δεν απομάκρυνε την 

δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει 

δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη 

προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων παγίων 

αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την 

αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

 ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρεία που 

παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη 

μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της 

αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.  

 ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με 

την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  
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Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις 

αναβαθμίσεις Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης των παρακάτω: 

 ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε 

μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, 

αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των 

απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν 

αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης. 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση 

εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του 

ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση  της ύπαρξης 

ενεργούς αγοράς  υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο 

εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά 

για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια 

των κρατικών ομολόγων. 

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες 

ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είτε να 

ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου 

όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση Διαχείρισης ή στην 

Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής 

έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με 

αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

4. Εποχικότητα 

H επιχειρηματική δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας και πτηνο-κτηνοτροφίας 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 
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παρατηρείται στις διατροφικές ανάγκες των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας εξαιτίας της αυξήσεως της θερμοκρασίας 

του περιβάλλοντός τους, που σηματοδοτεί τη βέλτιστη μετατρεψιμότητα της τροφής σε ιχθυομάζα.  

 
 
5. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε 

εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και 

υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που 

παρουσιάζονται στην υπό εξέταση χρήση. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις 

εκτιμήσεις αυτές. Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει 

τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω 

εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών 

οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.  Οι λογιστικές κρίσεις 

εκτιμήσεις, και υποθέσεις έχουν γίνει βάση της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του 

Ομίλου. 

 

6. Δομή του Ομίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»  

Η εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες συμμετοχές κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015, πίνακας των οποίων παρατίθεται 

παρακάτω: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
AQUACOM LTD 100,00%
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 100,00%
BLUEFIN TUNA ΑΕ (Όμιλος) 25,00%
NIREUS INTERNATIONAL LTD 100,00%
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK 100,00%
PREDOMAR S.L. 100,00%
KEGO AGRI A.E. 100,00%
SEAFARM IONIAN Α.Ε. 26,454%
SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE)GMBH 26,454%
FISH OF AFRICA LTD (Σε αδράνεια) 100,00%
AQUA TERRAIR Α.Ε. 12,963%  

 

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

AQUACOM LTD
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ 

ΝΗΣΟΥΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% Ολική Ενοποίηση

NIREUS INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση

MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK ΑΓΓΛΙΑ 100,00% έμμεση Ολική Ενοποίηση
PREDOMAR S.L. ΙΣΠΑΝΙΑ 100,00% έμμεση Ολική Ενοποίηση

KEGO AGRI A.E. ΕΛΛΑΔΑ 100,00% Ολική Ενοποίηση

BLUEFIN TUNA ΑΕ (Όμιλος) ΕΛΛΑΔΑ 25,00% Καθαρή Θέση

SEAFARM IONIAN Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 26,454% άμεση Ολική Ενοποίηση

SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE)GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 26,454% έμμεση Ολική Ενοποίηση  

 

Σημειώνεται ότι η μέθοδος ενοποίησης των θυγατρικών εταιρειών ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε και SEAFARM 

IONIAN A.E  είναι αυτή της ολικής ενοποίησης, δεδομένου ότι η μητρική εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» έχει τον έλεγχο των παραπάνω εταιρειών μέσω της δυνατότητας της μητρικής να 

ορίζει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ελέγχει τις εταιρείες αυτές. 

Επίσης η εταιρεία AQUA TERRAIR A.E ενοποιείται με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης δεδομένου ότι η θυγατρική 

εταιρεία SEA FARΜ IONIAN κατέχει το 49% των συμμετοχών της εταιρείας και συνεπώς ασκεί σημαντική 

επιρροή στην εταιρεία. 

Σημειώνεται  ότι και οι Εταιρίες Aqua Terrair Α.Ε. και Blue Fin Tuna ΑΕ έχουν απομειωθεί πλήρως ενώ η KEGO 

AGRI και Aquacom έχουν μερικώς απομειωθεί. Οι τούρκικες θυγατρικές ILKNAK SU URUNLERI SANAYI VE 

TICARET A.S, η MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI SANAYI VE TICARET καθώς και οι θυγατρικές τους 

ILKNAK DENIZCILIK και  CARBON DIS TICARET ενοποιήθηκαν έως και την 21 Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία  

πώλησής τους. 

 

7. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 

Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου έχουν προσδιοριστεί βάσει της εσωτερικής μηνιαίας πληροφόρησης που 

παρέχεται στην Επιτροπή Λήψης Επιχειρησιακών Αποφάσεων που έχει οριστεί από τη Διοίκηση και η οποία 

παρακολουθεί την κατανομή των πόρων και την απόδοση των λειτουργικών αυτών τομέων καθώς επίσης 
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καθορίζει και την επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Οι τομείς που έχουν παρόμοια είδη και παραγωγή, 

παρόμοια πολιτική (πώλησης – διανομής) και παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά έχουν συγκεντρωθεί σε ένα 

τομέα. Οι τομείς δραστηριότητας που έχουν οριστεί με βάση την λήψη οικονομικών αποφάσεων και που 

παρακολουθούνται είναι οι εξής: 

 

 Ιχθυοκαλλιέργειας 

 Ιχθυοτροφές 

 Κτηνοπτηνοτροφία  

 

Στον τομέα της Ιχθυοκαλλιέργειας περιλαμβάνονται πωλήσεις Ολόκληρων και Μεταποιημένων ψαριών καθώς και 

Πωλήσεις Γόνου. Στους άλλους τομείς περιλαμβάνονται κυρίως πωλήσεις Εξοπλισμών για εταιρείες 

Ιχθυοκαλλιέργειας. Στα Κέρδη προ φόρων ανά Τομέα δεν περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα καθώς και τα γενικά Διοικητικά έξοδα τα οποία παρουσιάζονται στη στήλη των απαλοιφών / 

προσαρμογών. 

 

Τα ποσά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ. 
 

Ποσά σε χιλ. € Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Όλοι οι άλλοι τομείς
Απαλοιφές / 

Προσαρμογές Ενοποίηση
Πωλήσεις ανά Τομέα                127.586           3.575                       7.807                         3.479             (2.309)     140.138 
Κόστος Λειτουργίας               (117.881)          (3.055)                      (7.859)                       (1.512)           (14.683)    (144.990)
Κέρδη προ φόρων                    9.705              520                           (52)                         1.967           (16.992)        (4.852)

30/9/2015

  

Ποσά σε χιλ. € Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Όλοι οι άλλοι τομείς
Απαλοιφές / 

Προσαρμογές Ενοποίηση
Πωλήσεις ανά Τομέα                130.610           8.966                       8.565                         2.242             (1.487)     148.896 
Κόστος Λειτουργίας               (138.905)          (7.303)                      (8.976)                       (1.224)           (12.696)    (169.104)
Κέρδη προ φόρων                   (8.295)           1.663                         (411)                         1.018           (14.183)      (20.208)

30/9/2014

 

 

Στα περιουσιακά στοιχεία ανά Τομέα περιλαμβάνονται εκείνα τα οποία παρακολουθεί η Επιτροπή Λήψης 

Επιχειρησιακών Αποφάσεων και τα οποία μπορούν να διαχωριστούν στους τομείς. Οι υποχρεώσεις 

παρακολουθούνται ενιαία. 

Ποσά σε χιλ. € Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Όλοι οι άλλοι τομείς
Απαλοιφές / 

Προσαρμογές Ενοποίηση
Περιουσιακά στοιχεία 
τομέα                256.311         20.345                       2.951                         6.855            70.592     357.054 

30/9/2015
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Ποσά σε χιλ. € Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοτροφές Κτηνοπτηνοτροφικά Όλοι οι άλλοι τομείς
Απαλοιφές / 

Προσαρμογές Ενοποίηση
Περιουσιακά στοιχεία 
τομέα                261.189         20.909                       3.200                         7.330            72.435     365.063 

31/12/2014

 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

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

 

Ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014

Ελλάδα 26.332.622                    29.883.627           
Ευρωζώνη 99.444.278                    94.994.975           

Λοιπές χώρες 14.361.524                    24.017.256           
140.138.424               148.895.858       

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Η πληροφόρηση βάσει της γεωγραφικής έδρας των εταιρειών του Ομίλου  για τα έσοδα από εξωτερικούς 

πελάτες και για τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύεται ως ακολούθως:  

Έσοδα από πελάτες με έδρα τις ακόλουθες χώρες: 

 
 

Ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014

Ελλάδα 129.219.534          125.263.080      

Ισπανία 10.015.839            8.718.913          

Τουρκία 903.051                 14.913.865        
140.138.424       148.895.858   

ΟΜΙΛΟΣ

 
 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014

Ελλάδα 92.019.433            92.305.442        

Ισπανία 3.176.164              3.075.348          

Τουρκία -                           -                       
95.195.597          95.380.790     

ΟΜΙΛΟΣ
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Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς 

και τις επενδύσεις σε ακίνητα.  

 

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

 

8. Πωλήσεις μη βιολογικών αγαθών – εμπορευμάτων και λοιπού 

υλικού 

Ακολουθεί ανάλυση Πωλήσεων εμπορευμάτων & λοιπών αποθεμάτων: 

ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Πωλήσεις εμπορευμάτων 15.658.878        23.324.335        7.006.272              5.668.829            

Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών 4.247.045          10.831.844        4.492.145              10.492.349          

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου 
υλικού

372.390             419.146            76.065                   144.722              

Πωλήσεις υπηρεσιών 513.565             326.811            396.212                 253.322              

Σύνολο πωλήσεων εμπορευμάτων και 
λοιπών αποθεμάτων

20.791.878      34.902.136     11.970.694          16.559.222       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

9. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  

Ακολουθεί ανάλυση των χρηματοοικονομικών εσόδων & εξόδων: 
 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

Ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Μερίσματα -                   -                     124.106         166.569         
Έσοδα τόκων 63.320           164.065          62.344           96.863           
Κέρδος από αποτίμηση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων (Σημείωση 26) 406.015         180.820          406.015         180.820         

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 469.335 344.885 592.465 444.252

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Έξοδα τόκων από δάνεια στο αποσβεσμένο κόστος και λοιπά 
συναφή έξοδα (9.779.317)          (10.146.657)      (9.245.751)        (9.522.497)        

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (9.779.317)        (10.146.657)   (9.245.751)     (9.522.497)     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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10. Λοιπά έξοδα   

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών εξόδων: 

Ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Δωρεές-Επιχορηγήσεις (20.003)            (34.015)            (19.353)            (32.381)            
Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών (95.848)            (97.531)            (92.989)            (96.361)            
Έντυπα & γραφική ύλη (48.402)            (60.556)            (43.177)            (48.644)            
Έξοδα δημοσιεύσεων (12.404)            (22.850)            (5.056)              (12.331)            
Έξοδα εκθέσεων- επιδείξεων (24.254)            (21.193)            (24.254)            (21.193)            
Έξοδα μεταφορών (12.122.220)      (12.442.886)      (11.072.969)      (10.704.467)      
Έξοδα προβολής & διαφημίσεως (163.991)           (445.543)           (127.044)           (421.054)           
Έξοδα συμμετοχών & χρεωγράφων (9)                    -                      (9)                    -                      
Έξοδα ταξιδίων (283.606)           (294.464)           (210.674)           (214.340)           
Ζημίες από εκποίηση παγίων -                      (1.523)              -                      -                      

Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων (203.083)           (56.196)            (5.803)              (26.349)            
Λοιπά έκτακτα έξοδα (654.609)           (543.345)           (317.678)           (391.002)           

Πρόβλεψη επισφαλών πελατών & λοιπών απαιτήσεων (29.828)            (963.967)           (24.702)            (177.884)           

Καθαρά αναλογιστικά ζημίες (3.755)              (3.571)              (3.755)              (3.571)              
Συναλλαγματικές Διαφορές (377.836)           (815.347)           (184.294)           (63.821)            
Συνδρομές-Εισφορές (63.060)            (82.811)            (58.452)            (74.597)            
Υλικά άμεσης ανάλωσης (2.654.915)        (3.026.122)        (3.003.147)        (3.305.561)        
Φόροι - Τέλη (463.375)           (448.508)           (396.621)           (391.007)           
Πρόστιμα & προσαυξήσεις (68.214)            (115.820)           (103.889)           (74.880)            
Έξοδα καθαρισμού (121.490)           (110.641)           (114.752)           (105.041)           
Έξοδα φύλαξης (131.673)           (141.262)           (131.078)           (139.936)           
Διάφορα έξοδα (269.954)           (132.440)           (137.018)           (102.497)           
Σύνολο (17.812.530)   (19.860.591)   (16.076.714)   (16.406.917)   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο έξοδα προβολής και διαφήμισης τα οποία βασίζονταν σε ποσοστά επί των 

πωλήσεων απεικονίστηκαν αφαιρετικά του τζίρου καθώς επίσης και έξοδα ποσού  € 1.320.481 της αντίστοιχης 

περσινής εννεάμηνης περιόδου αναταξινομήθηκε από το κονδύλι των λοιπών εξόδων μειωτικά, με συμψηφισμό, 

στο αντίστοιχο κονδύλι των πωλήσεων.   

11. Λοιπά έσοδα   
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εσόδων: 

Ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014
Επιδοτήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 248.348         314.136          126.766           217.758         
Έσοδα Παρεπόμενων ασχολιών 95.258           121.687          49.162             43.650           
Έσοδα ενοικίων 4.475             -                     46.650             94.899           
Κέρδη από εκποίηση παγίων 6.239             9.906              3.000              12.031           
Λοιπά έσοδα αχρησιμοποίητων προβλέψεων 106.395         69.023            49.535             97.043           
Πιστωτικά τιμολόγια αγορών προηγούμενων 
χρήσεων 176.170         206.383          145.000           54.496           

Έσοδα από εκκαθάριση ασφαλιστικών πιστώσεων 189.000         -                     189.000           -                   
Αντιλογισμός μη χρησιμ.πρόβλεψης φόρων και 
προστίμων προηγούμενης χρήσης (Σημείωση 12) 370.027         -                     -                     -                   
Συναλλαγματικές Διαφορές 254.760         753.565          196.501           96.407           
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων 494.350         416.047          434.400           321.947         
Λοιπά έσοδα 163.374         -                     413.694           -                   
Σύνολο 2.108.396    1.890.747     1.653.708      938.231       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών αφορούν έσοδα κυρίως από παροχές υπηρεσιών σε τρίτους.    

12. Φόρος εισοδήματος 
 

Ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Φόρος χρήσης 75.243                 635.696            -                       -                       
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημείωση 18) (1.356.089)           (4.217.046)        (1.199.467)        (3.262.131)        

Σύνολο (1.280.846)         (3.581.350)      (1.199.467)      (3.262.131)      

Ζημίες προ φόρων (4.851.886)         (20.208.039)    (3.016.166)      (19.364.707)    
Συντελεστής Φόρου 29% 26% 29% 26%
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου (1.407.047)         (5.254.090)      (874.688)         (5.034.824)      

Επίδραση μεταβολής φορολογικου συντελεστή από 26% σε 29% (876.753)              -                       (623.946)           -                       

Επίδραση μη αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί 
φορολογικών ζημιών και επίδραση με εκπιπτόμενων δαπανών.

1.002.954            1.672.740         299.167            1.772.693         

Πραγματική Δαπάνη Φόρου (1.280.846)         (3.581.350)      (1.199.467)      (3.262.131)      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Φόρος χρήσης 75.243              635.696              -                      -                       
Αναβαλλόμενος φόρος (1.356.089)        (4.217.047)          (1.199.467)        (3.262.131)         
Φόρος εισοδήματος-επί των αποτελεσμάτων της χρήσεως (1.280.846)     (3.581.351)       (1.199.467)     (3.262.131)       

Αναβαλλόμενος φόρος-Λοιπών συνολικών εισοδημάτων (Ιδιοκτήτες 
Μητρικής)

1.097.282         -                        1.070.098         -                       

Αναβαλλόμενος φόρος-Λοιπών συνολικών εισοδημάτων (Μη Ελέγχουσες 
Συμμετοχές)

57.819              -                        -                      -                       

Φόρος εισοδήματος-επί των συνολικών εισοδημάτων 1.155.101       -                        1.070.098       -                        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η μητρική Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του εσωτερικού, ελέγχθηκαν φορολογικά για τις 

προηγούμενες χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 (ΚΦΕ) για τις οποίες 

έχει εκδοθεί η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης». Επίσης  για την χρήση 2014, ολοκληρώθηκε εντός της 

εννεάμηνης περιόδου ο φορολογικός έλεγχος της μητρική εταιρείας καθώς και των ελληνικών θυγατρικών της 

στον οποίο είχαν υπαχθεί, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 65Α, του Ν 4174/2013.  

 

Εντός του 2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για την ανάκτηση αποθεματικού του Ν 

3220/2004, για το οποίο είχε λάβει απαλλαγή νόμιμα το 2003, και προέκυψε φόρος εισοδήματος € 221.778 και 

επιβαρύνσεις ποσό € 145.413. Για τα ανωτέρω πρόστιμα ο Όμιλος είχε διαμορφώσει πρόβλεψη ύψους € 
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315.000 στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2014, και το υπερβάλλον ποσό 

συνολικής αξίας € 52.191 έχει καταχωρηθεί στα λοιπά έξοδα της τρέχουσας περιόδου (Σημείωση 10). 

 

Εντός του 2015, ελέγχθηκε φορολογικά η θυγατρική Seafarm Ionian για τα έτη 2007-2011, και από το έλεγχο 

αυτό προέκυψαν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος € 48.869 και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, 

χαρτόσημο, μερίσματα) ποσού € 326.103, και πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού € 370.027. Για τα εν λόγω 

πρόστιμα ο Όμιλος είχε σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014. Εντός του 2015 εκδόθηκε 

ο Ν.4321 βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις 

φορολογικές αρχές με ταυτόχρονη διαγραφή των σχετικών προστίμων. Ο Όμιλος κάνοντας χρήση της σχετικής 

ρύθμισης εντός εννεαμήνου του 2015 ρύθμισε τις ως άνω υποχρεώσεις του προς τις φορολογικές αρχές και 

αντιλόγησε στα λοιπά έσοδα (Σημείωση 11) το ποσό που είχε αρχικά καταχωρήσει ως πρόβλεψη κατά την 

προηγούμενη χρήση αναφορικά με τα πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού € 370.027.   

 

Η θυγατρική εταιρεία Seafarm Ionian (Central Europe) GMBH έχει ελεγχθεί φορολογικά για τα έτη 2013-2014. Ο 

έλεγχος ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2015 όπου και έχουν εκδοθεί σχετικές  Εκθέσεις Φορολογικής 

Συμμόρφωσης οι οποίες ήταν χωρίς επιφύλαξη και χωρίς θέματα συμμόρφωσης.  

Με το νέο φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων 

που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015.  

Η επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή στο 29% λόγω της αυξημένης αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου ανέρχεται σε επιπλέον απαίτηση ποσού € 

876.753 και € 623.946  για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, 

καθώς και σε μείωση των αποθεματικών των Ιδίων Κεφαλαίων ποσό € 1.155.101 και € 1.070.098 για τον Όμιλο 

και Εταιρεία αντίστοιχα, όπως απεικονίζεται στην κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων. 

 

 Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις και βάσει των φορολογικών ελέγχων παρελθουσών χρήσεων, οι εταιρείες του 

Ομίλου που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν φορολογικά κέρδη μετά και τον συμψηφισμό των σωρευμένων 

φορολογικών ζημιών πραγματοποίησαν πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα 

προκύψουν μετά από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη για 

ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις θεωρείται επαρκής.  
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Πληροφορίες σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

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

 

 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Από 2009 έως 2010
AQUACOM LTD Από 1998
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ 2010
PREDOMAR S.L. 2010, 2013 έως 2014
KEGO AGRI A.E. 2010
NIREUS INTERNATIONAL LTD Από 2006
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK Από 2005
BLUEFIN TUNA A.E. Από 2010
SEAFARM IONIAN A.E. -
SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH Από 1999 έως 2012
AQUA TERRAIR A.E. Από 1999  

 

 

 

13. Zημίες ανά μετοχή  

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

 

Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες) 

Ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014

Ζημίες που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής 

(4.303.421)     (17.212.418)   

Σταθμισμένος μέσος όρος του 
αριθμού μετοχών

63.674.763     63.674.763     

Ζημίες ανά μετοχή (Ευρώ ανά 
μετοχή)

(0,0676)        (0,2703)        

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής 

εταιρείας, με τον αριθμό των κοινών μετοχών μείον τις ίδιες μετοχές στη διάρκεια της χρήσεως.  
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14. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

 

Οι εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή στη διοίκηση εμφανίζονται στην εύλογη αξία 

τους. Επίσης τα κτίρια, μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και τα πλωτά μέσα, απεικονίζονται στην 

εύλογη αξία μειωμένη με τις σωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Στο 

τέλος της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, ο Όμιλος και η Εταιρεία επανεκτίμησαν τα 

γήπεδα και τα κτίρια βάση μελετών από οίκο εκτιμητών “Geoaxis Property and Valuation Services” βάσει των 

αγοραίων αξιών όπου οι τρέχουσες αξίες αναπροσαρμόσθηκαν βάσει της θέσης, τοποθεσίας και κατάστασης των 

επιμέρους παγίων καθώς επίσης και σε αναπροσαρμογή των μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων βάσει 

του μοντέλου αντικατάστασης. 

 

Τα λοιπά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 

Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη χρήση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία είχαν απομειωθεί κατά το 

ποσό € 3.199.454 σχετιζόμενα με τα πάγια των πωλούμενων θυγατρικών εταιρειών.  

 

 Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με τη 

σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους. 
 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
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ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα  Κτίρια
Λοιπές Πάγιες 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός Εξοπλισμός

Μηχανήματα & 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις

Λοιπά Μεταφορικά 
μέσα 

Πλωτά
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Έργα υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 10.385.921               43.206.680            61.321.456                  20.578.123                  4.681.582                 5.245.231       9.329.853                1.177.959              155.926.805               

Προσθήκες -                              479.280                 2.793.266                    36.388                         202.212                    153.638          160.573                   1.581.069              5.406.426                   
Πωλήσεις/Διαγραφές -                              (6.420)                   (188.172)                      (49.127)                       (25.696)                    (2.831)            -                             -                           (272.246)                     

Αναταξινομήσεις από / πρός ενσώματες και ασώματες 
ακινητοποιήσεις (409.552)                  656.186                 (1.292.889)                   1.458.247                    -                              -                    580                         (2.116.753)             

(1.704.181)                 

Διακρατούμενα προς πώληση (78.037)                    (1.054.940)             (2.201.293)                   (1.506.358)                   (44.130)                    (112.641)         (166.875)                 -                           (5.164.274)                 
Επανεκτίμηση (2.178.370)                (6.889.832)             -                                 (5.078.037)                   -                              (783.806)         -                             -                           (14.930.045)               
Συναλλαγματικές διαφορές 3.388                       40.324                   142.956                       21.531                         1.648                       (5.008)            6.773                      3.321                    214.933                      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 7.723.350            36.431.278        60.575.324             15.460.767             4.815.616            4.494.583   9.330.904           645.596            139.477.418            

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 -                              (5.696.957)             (46.169.884)                 (6.689.491)                   (4.237.993)                (1.381.217)      (8.661.742)               -                           (72.837.284)               
Αποσβέσεις χρήσεως -                              (965.295)                (3.331.267)                   (2.231.378)                   (103.010)                  (494.484)         (183.494)                 -                           (7.308.927)                 
Πωλήσεις/Διαγραφές -                              856                       185.811                       12.897                         25.762                     944                201                         -                           226.471                      

Αναταξινομήσεις από / πρoς ενσώματες και ασώματες 
ακινητοποιήσεις -                              -                           449.792                       (449.792)                      -                              -                    -                             -                           

-                                   

Διακρατούμενα προς πώληση -                              105.482                 1.749.379                    -                                 23.889                     -                    86.070                    1.964.820                
Επανεκτίμηση -                              3.446.777              -                                 9.367.228                    -                              1.900.061       -                             -                           14.714.066                 
Συναλλαγματικές διαφορές -                              (3.249)                   (87.436)                       (8.059)                         (1.200)                      1.523             (3.262)                     -                           (101.683)                     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 -                           (3.112.386)        (47.203.604)            1.405                      (4.292.552)           26.828        (8.762.227)          -                        (63.342.536)            

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 7.723.350            33.318.892        13.371.720             15.462.171             523.064               4.521.410   568.677              645.596            76.134.881              

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 7.723.350                 36.431.278            60.575.324                  15.460.767                  4.815.616                 4.494.583       9.330.904                645.596                 139.477.418               

 Υπόλοιπο απορροφούμενων εταιρειών μέσα στην 
χρήση -                              -                           -                                 -                                 -                              -                    -                             -                           

-                                   

Προσθήκες -                              88.951                   2.476.326                    41.083                         1.033.951                 -                    176.756                   902.398                 4.719.465                   
Πωλήσεις/Διαγραφές -                              -                           (249.437)                      (8.805)                         (47.365)                    -                    (12.482)                   -                           (318.089)                     

Αναταξινομήσεις από / πρoς ενσώματες και ασώματες 
ακινητοποιήσεις/επενδύσεις σε ακίνητα -                              -                           (1.406)                         268                             (196.063)                  160.762          -                             (587.876)               (624.315)                     
Διακρατούμενα προς πώληση (Σημείωση 7) -                              -                           -                                 -                                 -                              -                    -                             -                           -                                   
Αντιλογισμός πωλούμενων θυγατρικών (Σημείωση 17) (3.390)                      (46.647)                 (97.384)                       (65.436)                       (6.810)                      -                    (8.495)                     -                           (228.162)                     
Επανεκτίμηση -                              -                           -                                 -                                 -                              -                    -                             -                           -                                   
Κέρδη / (ζημίες) από ενδοομιλικές συναλλαγές -                              -                           -                                 -                                 -                              -                    -                             -                           -                                   
Συναλλαγματικές διαφορές 3.390                       46.647                   95.624                         65.436                         6.810                       -                    7.481                      -                           225.388                      
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 7.723.350            36.520.229        62.799.047             15.493.313             5.606.139            4.655.345   9.494.164           960.118            143.251.705            

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 -                              (3.112.386)             (47.203.604)                 1.405                          (4.292.552)                26.828            (8.762.227)               -                           (63.342.536)               
Αποσβέσεις χρήσεως -                              (599.380)                (2.119.264)                   (1.187.283)                   (79.516)                    (274.886)         (115.359)                 -                           (4.375.688)                 
Πωλήσεις/Διαγραφές -                              -                           249.209                       249                             46.816                     -                    8.799                      -                           305.073                      

Αναταξινομήσεις από / πρoς ενσώματες και ασώματες 
ακινητοποιήσεις -                              -                           2.544                          (1.406)                         62.128                     (26.828)          -                             -                           36.438                        
Αντιλογισμός πωλούμενων θυγατρικών (Σημείωση 17) -                              12.117                   91.785                         10.422                         2.580                       -                    7.057                      -                           123.961                      
Συναλλαγματικές διαφορές -                              (5.402)                   (75.993)                       -                                 (1.038)                      -                    (3.971)                     -                           (86.404)                       
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 -                           (3.705.051)        (49.055.323)            (1.176.613)              (4.261.582)           (274.886)     (8.865.701)          -                        (67.339.156)            

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 7.723.350            32.815.178        13.743.724             14.316.699             1.344.557            4.380.458   628.463              960.118            75.912.548               
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Οικόπεδα  Κτίρια

Λοιπές Πάγιες 
Εγκαταστάσεις & 

Λοιπός 
Εξοπλισμός

Μηχανήματα & 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις

Λοιπά 
Μεταφορικά 

μέσα 
Πλωτά

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 9.870.038      35.939.309       44.739.155           18.492.545           3.529.154           3.467.216        8.065.670           682.310          124.785.397             
Προσθήκες -                   231.079            2.390.934             -                          163.977              70.395             133.959              1.581.068        4.571.412                 
Πωλήσεις/Διαγραφές -                   -                      (145.974)               -                          (17.194)              -                     -                        -                    (163.168)                  
Αναταξινομήσεις από / πρός ενσώματες και 
ασώματες ακινητοποιήσεις (306.228)       1.332.734         88.834                  -                          -                        -                     580                    (2.040.229)      (924.309)                  
Επανεκτίμηση (2.118.493)     (6.327.333)        -                          (4.159.325)            -                        (420.712)          -                        -                    (13.025.863)             
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 7.445.317       31.175.789        47.072.949             14.333.220             3.675.937            3.116.899          8.200.209            223.149            115.243.469             

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 -                   (2.943.391)        (31.318.006)          (6.013.146)            (3.234.897)          (884.813)          (7.516.934)          -                    (51.911.187)             
Αποσβέσεις χρήσεως -                   (735.745)          (2.619.477)            (2.009.015)            (74.780)              (317.747)          (150.509)            -                    (5.907.273)               
Πωλήσεις/Διαγραφές -                   -                      145.975                -                          17.257               -                     201                    -                    163.433                    
Επανεκτίμηση -                   3.202.426         -                          8.022.161             -                        1.202.560        -                        -                    12.427.147               
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 -                     (476.710)            (33.791.508)            (0)                            (3.292.420)           0                        (7.667.242)           -                       (45.227.880)             
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 
2014 7.445.317       30.699.079        13.281.441             14.333.220             383.517               3.116.899          532.967               223.149            70.015.589               

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 7.445.317      31.175.789       47.072.949           14.333.220           3.675.937           3.116.899        8.200.209           223.149          115.243.469             
Προσθήκες -                   75.951             2.590.836             -                          957.341              -                     172.268              712.304          4.508.700                 
Πωλήσεις/Διαγραφές -                   -                      (190.958)               -                          (46.716)              -                     -                        -                    (237.674)                  
Αναταξινομήσεις από / πρός ενσώματες και 
ασώματες ακινητοποιήσεις/επενδύσεις σε 
ακίνητα -                   -                      -                          (1.138)                  (35.301)              -                     -                        (587.876)         (624.315)                  
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 7.445.317       31.251.740        49.472.827             14.332.082             4.551.261            3.116.899          8.372.477            347.577            118.890.180             

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 -                   (476.710)          (33.791.508)          (0)                        (3.292.420)          0                     (7.667.242)          -                    (45.227.880)             
Αποσβέσεις χρήσεως -                   (482.584)          (1.931.000)            (1.069.186)            (70.465)              (165.275)          (106.194)            -                    (3.824.704)               
Πωλήσεις/Διαγραφές -                   -                      190.958                -                          46.715               -                     -                        -                    237.673                    
Αναταξινομήσεις από / πρός ενσώματες και 
ασώματες ακινητοποιήσεις -                   -                      1.138                   -                          35.301               -                     -                        -                    36.439                      
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 -                     (959.294)            (35.530.412)            (1.069.186)              (3.280.869)           (165.275)           (7.773.436)           -                       (48.778.472)             
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 
2015 7.445.317       30.292.446        13.942.415             13.262.896             1.270.392            2.951.624          599.041               347.577            70.111.708                

 

Στις ¨Λοιπές πάγιες εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό¨ περιλαμβάνονται κυρίως πάγια τα οποία αφορούν 

μονάδες πάχυνσης και ιχθυογεννητικούς σταθμούς και ειδικότερα με κλουβιά, δίχτυα, αγκυροβόλια, 

αεροσυμπιεστές, γεννήτριες, φίλτρα κ.α..   

 

Η εύλογη αξία των ακινήτων προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας την συγκρίσιμη μέθοδο καθώς και την  μέθοδο 

του υπολειμματικού κόστους αντικατάστασης. Συνεπώς οι αποτιμήσεις που διενεργήθηκαν από τον εκτιμητή 

βασίζονται στις αγοραίες τιμές, με σημαντικές προσαρμογές όσον αφορά τη φύση, την τοποθεσία και  την 

κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Η ημερομηνία της αναπροσαρμογής ήταν η 31 Δεκεμβρίου 2014, και οι 

εύλογες αξίες βασίζονται  στις αποτιμήσεις που διενεργήθηκαν από τον ανεξάρτητο εκτιμητή.  

 
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εξέτασε τις τρέχουσες συνθήκες που δημιουργούνται από τις  εξελίξεις 

στην Ελληνική οικονομία, και το γενικότερο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά εκτιμά ότι λόγω της 

φύσης, τοποθεσίας αλλά και της μεθόδου αποτίμησης (την συγκρίσιμη μέθοδο καθώς και την  μέθοδο του 

υπολειμματικού κόστους αντικατάστασης) των ακινήτων, δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές στις εύλογες αξίες 

από την ημερομηνία αναπροσαρμογής της 31.12.2014. 

 

Τα εμπράγματα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου περιγράφονται στη Σημείωση  28 

κατωτέρω.  
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15. Υπεραξία  
 
Η λογιστική αξία της υπεραξίας αναλύεται ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € Ποσά σε €
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 30.766.972  Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 19.049.833      
Απομείωση (46.554)            Προσθήκες -                           
Απομείωση σχετίζόμενη με διακρατούμενες προς πώληση 
θυγατρικές  (363.788)          Aπομείωση -                           
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 30.356.630  Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 19.049.833      

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 30.356.630  Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 19.049.833       

 

 

Έλεγχος της υπεραξίας και των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας για τυχόν απομείωση διενεργείται ετησίως (στις 31 

Δεκεμβρίου) καθώς και όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης.  

Κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσης  πραγματοποιήθηκε απομείωση τμήματος της ΜΔΤΡ 

ιχθυοκαλλιέργειας του Ομίλου που αφορά στην άδεια ιχθυοκαλλιέργειας της θυγατρικής εταιρείας «CARBON DIS 

TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. (CARBON) »  με έδρα την Τουρκία κατά το ποσό των € 377.000 

καθώς επίσης και στην αναλογούσα υπεραξία ποσού  € 46.554. Η αξία λόγω χρήσης βάσει των προβλεπόμενων 

ταμειακών ροών της Carbon καθώς και η εύλογη αξία της μείον τα έξοδα πώλησης ως και την ημερομηνία 

διαγραφής της ως άνω άδειας θεωρούνταν ασήμαντες. Συνεπώς, η ανακτήσιμη αξία της Carbon, ως τμήμα της 

ΜΔΤΡ ιχθυοκαλλιέργειας, κατέστη προσδιορίσιμη και υπολογίστηκε σε σχεδόν μηδενική λόγω της μη 

συνεισφοράς της στην ΜΔΤΡ στην οποία ανήκει. Επιπλέον η υπεραξία του Ομίλου κατά την προηγούμενη χρήση 

είχε απομειωθεί κατά το ποσό € 363.788 που αφορούσε την υπεραξία από την πωλούμενη θυγατρική ILKNAK 

SU URUNLERI και το οποίο ποσό συμπεριλαμβανόταν στην συνολική ζημία των € 7.064.409 στο κονδύλι «κέρδη 

και (ζημίες) θυγατρικών εταιρειών διακρατούμενων προς πώληση» της περσινής Κατάστασης Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων. 
 

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, για σκοπούς 

ελέγχου απομείωσης η υπεραξία επιμερίζεται στις τρεις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) του 

Ομίλου, οι οποίες αποτελούν και τους τρεις λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας, η Ιχθυοκαλλιέργεια, η 

Ιχθυοτροφία και η Κτηνοπτηνοτροφία (Σημείωση 7). Οι τρεις λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας παρουσιάζουν 

το κατώτατο επίπεδο στον Όμιλο στο οποίο παρακολουθείται η υπεραξία για εσωτερικούς σκοπούς της 

Διοίκησης. Η λογιστική αξία της υπεραξίας και των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας που έχει κατανεμηθεί σε κάθε 

ΜΔΤΡ είναι: 
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30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Υπεραξία 26.590.022 26.590.022 3.708.975 3.708.975 57.633 57.633 30.356.630 30.356.630

Άδειες Ιχθυοκαλλιέργειας (Σημείωση 16) 13.680.000 13.680.000 -                     -                     -                     -                     13.680.000 13.680.000

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της ανακτήσιμης αξίας των ΜΔΤΡ αναλύονται 

στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εξέτασε τις συνθήκες που δημιουργούνται από τις τρέχουσες 

οικονομικές εξελίξεις στην οικονομία, και λαμβάνοντας υπόψη την εξωστρέφεια του Ομίλου και της εταιρείας      

(80% πωλήσεις εκτός Ελλάδος), την πελατειακή τους βάση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές του Ομίλου 

και της Εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το γεγονός ότι οι τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά την 30 

Σεπτεμβρίου 2015 ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της 

ανακτήσιμης αξίας των ΜΔΤΡ που έλαβε χώρα στις 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά και την αύξηση των τιμών των 

ιχθύων που παρουσιάστηκε στο τέλος του εξαμήνου, εκτιμά ότι δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίπτωση 

στις παραδοχές που να επηρεάζουν την εκτίμηση για τυχόν  απομείωσης της υπεραξίας. 

 Η διοίκηση εκτιμά ότι η ανακτήσιμη αξία των τριών τομέων στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 υπερβαίνει τη λογιστική 

τους αξία αντανακλώντας τις θετικές προσδοκίες που επικρατούν στην αγορά για το μέλλον. Συνεπώς δεν 

τίθεται θέμα απομείωσης της υπεραξίας. 

16.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας, αφορούν κυρίως σε αποκτώμενες άδειες χρήσης και 

λογισμικά προγράμματα. Η ανάλυση των λογιστικών αξιών των ανωτέρω, παρουσιάζονται συνοπτικά στους 

πίνακες που ακολουθούν: 
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ΟΜΙΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΔΕΙΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά σε €
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 7.832.257                          14.057.000                          21.889.257             
Προσθήκες 96.317                               -                                          96.317                    
Πωλήσεις/Διαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (36.800)                             (377.000)                             (413.800)                 
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση 618.081                             -                                          618.081                  
Διακρατούμενα προς πώληση (47.219)                             (47.219)                   
Συναλλαγματικές διαφορές 1.906                                 -                                          1.906                      
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 8.464.542                     13.680.000                     22.144.542         

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 (6.361.776)                         -                                          (6.361.776)              
Αποσβέσεις χρήσεως (738.124)                            -                                          (738.124)                 
Διακρατούμενα προς πώληση 39.953                               39.953                    
Συναλλαγματικές διαφορές (1.681)                               -                                          (1.681)                     
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 (7.061.628)                    -                                       (7.061.628)          
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 1.402.914                     13.680.000                     15.082.914         

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 8.464.542                          13.680.000                          22.144.542             
Προσθήκες 107.433                             -                                          107.433                  
Πωλήσεις/Διαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (14.870)                             -                                          (14.870)                   
Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση 587.876                             -                                          587.876                  
Αντιλογισμός πωλούμενων θυγατρικών (Σημείωση 17) (2.631)                               -                                          (2.631)                     
Συναλλαγματικές διαφορές 1.986                                 -                                          1.986                      
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 9.144.336                     13.680.000                     22.824.336         

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 (7.061.628)                         -                                          (7.061.628)              
Αποσβέσεις χρήσεως (643.844)                            -                                          (643.844)                 
Πωλήσεις/Διαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις 244                                    -                                          244                         
Αντιλογισμός πωλούμενων θυγατρικών (Σημείωση 17) 2.617                                 -                                          2.617                      
Συναλλαγματικές διαφορές (1.671)                               -                                          (1.671)                     
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 (7.704.282)                    -                                       (7.704.282)          
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 1.440.054                     13.680.000                     15.120.054          



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.  

 

Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η 
Σεπτεμβρίου 2015 
 
 

45 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΔΕΙΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά σε €
 Κόστος 
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 7.574.025                     2.766.000                                  10.340.025        
 Προσθήκες 89.958                          -                                                 89.958               
 Πωλήσεις/Διαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (36.800)                         -                                                 (36.800)              
 Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση 618.081                        -                                                 618.081             
 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 8.245.264                 2.766.000                             11.011.264    

 Σωρευμένες αποσβέσεις 
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 (6.106.849)                    -                                                 (6.106.849)         
Αποσβέσεις χρήσεως (735.729)                       -                                                 (735.729)            
 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 (6.842.578)                -                                             (6.842.578)     
 Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 1.402.686                 2.766.000                             4.168.686      

 Κόστος 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 8.245.264                     2.766.000                                  11.011.264        
 Προσθήκες 106.788                        -                                                 106.788             
 Πωλήσεις/Διαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (14.870)                         -                                                 (14.870)              
 Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση 587.876                        -                                                 587.876             
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 8.925.058                 2.766.000                             11.691.058    

 Σωρευμένες αποσβέσεις 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 (6.842.578)                    -                                                 (6.842.578)         
Αποσβέσεις χρήσεως (642.839)                       -                                                 (642.839)            
 Πωλήσεις/Διαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις 244                               -                                                 244                    
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 (7.485.173)                -                                             (7.485.173)     
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 1.439.885                 2.766.000                             4.205.885       

 

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

της Εταιρείας, του Ομίλου «SEAFARM IONIAN Α.Ε.», της «KEGO ΑGRI A.E», και  της  «PREDOMAR S.L.».  η 

οποία προσδιορίστηκε κατά την εξαγορά των αντίστοιχων θυγατρικών εταιρειών. Η αξία των αδειών 

ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας αφορά την αξία των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας των απορροφηθεισών 

θυγατρικών εταιρειών KEGO A.E. και RED ANCHOR AE. Η εν λόγω αξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται 

ετησίως για τυχόν απομείωση, ή εφόσον υπάρξουν γεγονότα που αποτελούν ενδείξεις για ζημία, σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 36 (Σημείωση 15).     

 

Κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσης πραγματοποιήθηκε απομείωση τμήματος της ΜΔΤΡ 

ιχθυοκαλλιέργειας του Ομίλου που αφορά στην άδεια ιχθυοκαλλιέργειας της θυγατρικής εταιρείας «CARBON DIS 

TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. (CARBON) »  με έδρα την Τουρκία η οποία αποτελούσε και το 

μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της θυγατρικής που είχε αναγνωριστεί στις ενοποιημένες οικονομικές 
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καταστάσεις κατά το ποσό των € 377.000 πριν την κατάταξη της εταιρείας ως διακρατούμενη προς πώληση 

κατά την περσινή χρήση 2014.  
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κατά την περσινή χρήση ζημία απομείωσης ποσού € 7.266 

σχετιζόμενα με τα περιουσιακά στοιχεία των πωλούμενων εταιρειών. Επιπλέον εντός της χρήσης μειώθηκαν τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά το ποσό των € 14 που αφορά τις πωλούμενες θυγατρικές εταιρείες (Σημείωση 

17). 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εξέτασε τις συνθήκες που δημιουργούνται από τις τρέχουσες 

οικονομικές εξελίξεις στην οικονομία, και λαμβάνοντας υπόψη την εξωστρέφεια του Ομίλου και της εταιρείας ( 

80% πωλήσεις εκτός Ελλάδος), την πελατειακή τους βάση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές του Ομίλου 

και της Εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το γεγονός ότι οι τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά την 30 

Σεπτεμβρίου 2015 ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της 

ανακτήσιμης αξίας των ΜΔΤΡ που έλαβε χώρα στις 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά και την αύξηση των τιμών των 

ιχθύων που παρουσιάστηκε στο τέλος του εξαμήνου, εκτιμά ότι δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίπτωση 

στις παραδοχές που να επηρεάζουν την εκτίμηση για τυχόν  απομείωσης των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας. 

 17. Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις  

Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν αποτιμηθεί στο κόστος 

κτήσεως μείον τυχόν ζημία απομείωσης. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε € 30/9/2015
Αρχή περιόδου 31.808.213   
Μειώσεις από πώληση 
θυγατρικών (1.919.437)      
Μείωση συμμετοχής θυγατρικής 
λόγω μείωση Μετοχικού 
Κεφαλαίου της (980.475)         
Προσθήκες 1.350.000        
Υπόλοιπο λήξης 30.258.301        
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Τα ποσοστά συμμετοχής της εταιρείας στις επενδύσεις οι οποίες είναι  μη εισηγμένες στο Χ.Α. έχουν ως εξής : 

Ε π ωνυμία Κ όσ τος
Απ ομείω σ η 
επ ένδυσ ης

Αξία Ο ικονομικής  
Θ έσ ης

Πώ λησ η 
Ποσ οσ τού

Μείω σ η/Ε π ισ τροφ
ή Κ εφαλαίου

Αύξησ η 
Ποσ οσ τού Κ όσ τος

Απ ομείωσ η 
επ ένδυσ ης

Αξία Ο ικονομικής  
Θ έσ ης

Χώ ρα 
εγκατάσ τασ ης

Ποσ οσ τό 
σ υμμετοχής

ΠΡ ΩΤ Ε Υ Σ  Ε Ξ Ο ΠΛΙΣ ΜΟ Ι Α.Ε .Β .Ε 29.347                 -                           29.347                  -                        -                             1.350.000          1.379.347            -                             1.379.347                 Ε ΛΛΑΔΑ 50,00%
AQ UAC O M L TD 1.141.394            (860.486)               280.908                -                        -                             1.141.394            (860.486)                280.908                    VIR G IN IS LANDS 100,00%

ILK NAK  S U UR UNLE R I S AN Ve T IC  A.S . 3.979.492            (2.060.155)            1.919.337             (1.919.337)         -                             2.060.155            (2.060.155)             -                                ΤΟ Υ Ρ ΚΙΑ 52,53%

NIR E US  INT E R NATIO NAL  L TD 7.380.508            -                           7.380.508             -                        (980.476)                6.400.033            -                             6.400.033                 ΚΥ Π Ρ ΟΣ 100,00%

MIR AMAR  S U UR UNLE R I V E  B AL IK  
Y E MI UR E T IMI S ANAY I V E  T IC AR E T  
A.S . 272                      (172)                      100                       (100)                  -                             172                      (172)                       -                                ΤΟ Υ Ρ ΚΙΑ 0,02%
S E A F AR M IO NIAN Α.Ε . 13.745.179          -                           13.745.179           -                        -                             13.745.179          -                             13.745.179               Ε ΛΛΑΔΑ 26,454%
KE G O AG R I Α.Ε . 8.952.834            (500.000)               8.452.834             -                        -                             8.952.834            (500.000)                8.452.834                 Ε ΛΛΑΔΑ 100,00%
ΣΥ ΝΟ ΛΟ 35.229.026          (3.420.813)            31.808.213           (1.919.437)         (980.476)                1.350.000          33.679.114          (3.420.813)             30.258.301               

31/12/2014 30/9/2015

 

Όπως αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 λόγω της απόφασης της Διοίκησης για την 

πώληση της συνολικής δραστηριότητας και των θυγατρικών της εταιρειών στην Τουρκία, ο Όμιλος και η 

Εταιρεία προέβησαν κατά την προηγούμενη χρήση σε απομείωση των συμμετοχών τους κατά το ποσό των € 

2.920.813 εκ. που αντιστοιχεί στην ζημία βάση της εύλογης αξίας και της αποτίμησης των τούρκικων 

θυγατρικών τους σε σχέση με το κόστος κτήσης τους. 

Εντός της εννεάμηνης περιόδου η εταιρεία Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες απομείωσε την συμμετοχή της στην 

θυγατρική της εταιρεία Νireus International κατά το ποσό των € 980.475,93 λόγω της  μείωσης του κεφαλαίου της 

δεύτερης. Επίσης η Nireus International απομείωσε την συμμετοχή της στην Miramar Projects UK  κατά το ποσό 

των € 980.476 λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης  κατά το αντίστοιχο ποσό. Σημειώνεται ότι 

εντός της εννεάμηνης περιόδου ξεκίνησαν οι διαδικασίες εκκαθάρισης της εταιρείας  Miramar Projects UK.   

Στις 28 Ιουλίου 2015 η Εταιρεία εξαγόρασε  χίλιες είκοσι δύο (1.022)  ονομαστικές μετοχές, ποσοστό που 

ανέρχεται στο 50% του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.» στο 

συνολικό τίμημα των € 1.350.000. Το ποσοστό συμμετοχής της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.  στην θυγατρική «ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.» ανέρχεται μετά την εξαγορά στο 100%.  

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 

Όπως είχε αναφερθεί στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης 31.12.2014, στις 21.01.2015 η 

Διοίκηση του Ομίλου προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών των 

τούρκικων εταιρειών που κατείχε, για μεν την θυγατρική εταιρεία ILKNAK SU URUNLERI SANAYI VE TICARET 

A.S NIN (εφεξής “ILKNAK”) μεταβιβάστηκαν 617.493 μετοχές και για δε την MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK 

YEMI SANAYI VE TICARET AS. NIN (εφεξής “MIRAMAR”) πωλήθηκαν 2.629.058 μετοχές με  συνολικό τίμημα € 

4.150.000 καταβλητέο τοις μετρητοίς. Το άμεσο και έμμεσο ποσοστό της Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες πριν την 

πώληση των τούρκικων θυγατρικών ανέρχονται για μεν την ILKNAK  σε 83,563% (άμεσο 52,53% και έμμεσο 

31,03%), ενώ για την  ΜIRAMAR σε 99,95% (άμεσο 0,02% και έμμεσο σε 99,93%).  
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Την 31 Δεκεμβρίου 2014, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της δραστηριότητας ILKNAK SU URUNLERI και 

MIRAMAR SU URUNLERI, και των θυγατρικών τους εταιρειών ILKNAK DENIZCILIK και CARBON, 

αναταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση στην κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου. Επιπλέον 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του Ομίλου απεικονίζονταν οι ζημίες από την αποτίμηση των 

παραπάνω θυγατρικών στην εύλογη αξία σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση». 

 Τα κυριότερα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και οι σχετιζόμενες υποχρεώσεις εμφανίζονται 

ξεχωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης του Ομίλου της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Οι βασικές κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
31/12/2014

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 3.547.127          
Αποθέματα 222.808             
Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 2.123.049          
Λοιπές Απαιτήσεις 1.612.508          
Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 21.435               
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 988.033             
Σύνολο Ενεργητικού 8.514.960
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 186.016             
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 201.248             
Προβλέψεις 30.801               
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 418.065

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 3.850.832          
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 201.902             
Λοιπές Βραχυπροθεσμες Υποχρεώσεις 332.858             
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 4.385.591

Σύνολο υποχρεώσεων 4.803.656

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία σχετιζόμενα με διακρατούμενα 
προς πώληση (χωρίς ενδοεταιρικά) 3.711.304

Πλέον: Ενδοεταιρικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) 438.696
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία σχετιζόμενα με διακρατούμενα 
προς πώληση 4.150.000  

 
Αμέσως πριν την κατάταξη των εταιρειών ILKNAK SU URUNLERI, MIRAMAR SU URUNLERI και των θυγατρικών 

τους ILKNAK DENIZCILIK και CARBON ως κατεχόμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, το ανακτήσιμο ποσό 

υπολογίστηκε για τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού δίχως καμία 

αναγνώριση απομείωσης πέραν από τις απομειώσεις που αναφέρονται στις σημειώσεις των οικονομικών 

καταστάσεων. Μετά την ταξινόμηση των παραπάνω εταιρειών ως διακρατούμενα προς πώληση,  αναγνωρίστηκε 

ζημία από απομείωση συνολικού ποσού € 7.064.409  (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού  

€ 5.514.525 και € 1.549.884 αντίστοιχα) όπως απεικονίζονταν στην  κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως  

«Κέρδη και (ζημίες) θυγατρικών εταιρειών διακρατούμενων προς πώληση» κατά την 31.12.2014. 
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Εντός της τρέχουσας περιόδου, με την ολοκλήρωση της πώλησης, αναγνωρίστηκε στον Όμιλο ζημία ποσού € 

2.988.850 προερχόμενη από την απευθείας μεταβολή της καθαρής θέσης λόγω της ενσωμάτωσης των 

αποτελεσμάτων της περιόδου των θυγατρικών, μέχρι την ημερομηνία πώλησής τους, συνολικής ζημίας € 

203.657, καθώς και από την μεταφορά αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών και δικαιωμάτων μειοψηφίας 

στα αποτελέσματα της περιόδου ποσού συνολικής αξίας € 2.785.193 όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

21/1/2015
Σημ.

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοιποιήσεις 14 104.201          
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 16 14                  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 18 33                  
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 283                

104.531        
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 19 3.842.563        
Αποθέματα 214.579          
Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 2.994.145        
Λοιπές Απαιτήσεις 2.519.271        
Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 59.990            
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 22 968.540          

10.599.088

Σύνολο Ενεργητικού 10.703.619

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 18 192.113          
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 212.828          
Προβλέψεις 32.139            
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 437.080

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 4.803.430        
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 134.749          
Λοιπές Βραχυπροθεσμες Υποχρεώσεις 974.901          
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 5.913.080

Σύνολο υποχρεώσεων 6.350.160

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία των πωλούμενων θυγατρικών 4.353.459
Αποτέλεσμα από 1/1/2015 έως 21/1/2015 (203.657)       

ΜΕΙΟΝ: Τίμημα 4.149.802

Μεταφορά του αποθεματικού συναλλαγματικών Διαφορών (2.329.860)      
Μεταφορά δικαιωμάτων μειοψηφίας (455.333)         

Ζημία από την πώληση θυγατρικών (2.988.850)     
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία 

αναγνωρίζει παρόμοιας φύσης ΜΔΤΡ όπως εκείνες που αναγνωρίζονται σε επίπεδο Ομίλου οι οποίες επικαλύπτουν 

τις μεμονωμένες συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες. Προκειμένου για τον έλεγχο απομείωσης των συμμετοχών, η 

Εταιρεία έχει κατανείμει τις συμμετοχές στην  μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας και τη μονάδα Κτηνοπτηνοτροφίας. Οι 

συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες έχουν κατανεμηθεί για σκοπούς ελέγχους απομείωσης ως εξής: 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Συμμετοχή σε θυγατρικές 
εταιρείες 21.805.465  23.355.378  8.452.835  8.452.835    30.258.300   31.808.213       

ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 

Έλεγχος των συμμετοχών σε θυγατρικές για τυχόν απομείωση διενεργείται όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. Οι 

βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναγνώριση των δύο ΜΔΤΡ καθώς και για τον καθορισμό της 

ανακτήσιμης αξίας των ΜΔΤΡ αναλύονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2014 (Σημείωση 15).  

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας στην θετική ή 

αρνητική μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,25%, στην θετική ή αρνητική μεταβολή του ρυθμού 

ανάπτυξης στο διηνεκές κατά 0,50%, στο πλαίσιο της απομείωσης της συμμετοχής του ΜΔΤΡ κτηνοπτηνοτροφίας. 

Μια αύξηση στο προεξοφλητικό επιτόκιο κατά 0.25% (διατηρώντας σταθερό τον ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές) 

θα οδηγούσε σε περαιτέρω απομείωση ύψους € 0,5 εκ εκατ., ενώ μία μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές 

κατά 0,50% (διατηρώντας σταθερό το προεξοφλητικό επιτόκιο) θα οδηγούσε σε περαιτέρω απομείωση ύψους € 0,7 

εκ. 

Επίσης το επιτόκιο προ φόρου που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών 

της ΜΔΤΡ κτηνοτροφίας είναι 8,6%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές εκτιμήθηκε στο 3%, λαμβάνοντας 

υπόψη τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου.  

 Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εξέτασε τις συνθήκες που δημιουργούνται από τις τρέχουσες 

οικονομικές εξελίξεις στην οικονομία, και λαμβάνοντας υπόψη την εξωστρέφεια του Ομίλου και της εταιρείας      

( 81% πωλήσεις εκτός Ελλάδος), την πελατειακή τους βάση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές του Ομίλου 

και της Εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά την 30 

Σεπτεμβρίου 2015 ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της 

ανακτήσιμης αξίας των ΜΔΤΡ που έλαβε χώρα στις 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά και την αύξηση των τιμών των 
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ιχθύων που παρουσιάστηκε στο τέλος του εννεαμήνου, εκτιμά ότι δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική 

επίπτωση στις παραδοχές που να επηρεάζουν την εκτίμηση για τυχόν  απομείωσης των συμμετοχών. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου με μη ελέγχουσες συμμετοχές άνω του 50%, οι οποίες ενοποιούνται μέσω 

ολικής ενοποίησης, λόγω άσκησης ελέγχου μέσω των διοικητικών συμβουλίων τους, περιλαμβάνουν τις εξής 

εταιρείες: 

Περίοδος 1/1-30/9/2015 

`

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ποσοστό Μη 
Ελεγχουσών 

Συμμετοχών 30.9.2015

Κέρδος/(Ζημία) 
αποδιδόμενα στις Μη 

Ελέγχουσες 
Συμμετοχές 30.9.2015

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 100,0% 84.578 (*)

SEAFARM IONIAN A.Ε ΕΛΛΑΔΑ 73,5% 220.310                          

SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 73,5% 607.708                          
 

(*) Η ενοποίηση της θυγατρικής εταιρείας Πρωτεύς Εξοπλισμοί Α.Ε.Β.Ε πραγματοποιήθηκε με ποσοστό 50% έως 

την ημερομηνία εξαγοράς (με ημερομηνία ισολογισμού την 31.07.2015) και από 1.08.2015 έως 30.09.2015  η 

εταιρεία ενσωματώνεται με 100%. 

Ποσά σε €

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περίοδο Ενοποίησης Ποσοστό 
Κέρδος/(Ζημία) στις 

Μη ελέγχουσες 
Συμμετοχές

Κέρδος/(Ζημία) 
στους Μετόχους 

Εταιρείας

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 1/1-31/7/2015 50,0% 84.578                       84.578                    
1/8-30/9/2015 100,0% -                                (54.065)                  

84.578                      30.513                    
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Περίοδος 1/1-30/9/2014 

Ποσά σε €

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ποσοστό Μη 
Ελέγχουσων 
Συμμετοχών 

30.9.2014

Κέρδος/(Ζημία) 
αποδιδόμενα στις 
Μη Ελέγχουσες 

Συμμετοχές 
30.9.2014

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 50,0% 76.600                    

SEAFARM IONIAN Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ 73,5% 771.713                  

SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 73,5% (1.052)                     
 

Αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί μεταξύ του Ομίλου και των παραπάνω θυγατρικών εταιρειών όσον 

αφορά την πρόσβασή τους στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Ομίλου, καθώς και στην μεταφορά 

διαθεσίμων και μερισμάτων μεταξύ του Ομίλου και των εταιρειών.  

Από τις παραπάνω εταιρείες η θυγατρική εταιρεία SEAFARM IONIAN ΑΕ ανήκει στον λειτουργικό τομέα της 

ιχθυοκαλλιέργειας ενώ η εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ανήκει στους λοιπούς τομείς. 

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (πριν τις ενδοομιλικές απαλοιφές), συμπεριλαμβανομένων της 

υπεραξίας και των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας που είχαν αναγνωριστεί κατά την αρχική απόκτηση και ενοποίηση των 

θυγατρικών  έχουν ως εξής: 

30/9/2015
Ποσά σε € Προσαρμογές Ενοποιήσης

SEAFARM IONIAN S.A

Υπεραξία & Άδειες Ιχθυοκαλιέργειας κατά την 
αρχική αναγνώριση

Άδειες Ιχθυοκαλιέργειας 8.709.000 
Υπεραξία 10.918.992 
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31/7/2015
Ποσά σε €

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SEAFARM IONIAN S.A
SEAFARM IONIAN 

(CENTRAL EUROPE) 
GMBH

ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε.

ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.860.736                                  -                                  224.024                    186.340                   
Επενδύσεις σε Ακίνητα 879.983                                     -                                      -                                 -                                 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.595.590                                  -                                  1.169                       1.169                       
Αποθέματα -                                                -                                  1.274.665                 1.557.929                
Απαιτήσεις από πελάτες 1.509.090                                  -                                  1.438.579                 1.354.428                
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 156.519                                     -                                  74.556                     20.361                     
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 863.933                                     -                                  255.432                    225.499                   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.865.851 0 3.268.426 3.345.727 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.952.331                                975.000                        60.000                     60.000                     
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (32.010.307)                               (1.520.328)                    526.751                    580.817                   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (19.057.976)                             (545.328)                     586.752 640.817 

Προβλέψεις και Υποχρεώσεις Προσωπικού 1.982.524                                  -                                  84.222                     83.866                     
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.859.395                                  545.328                        28.787                     28.951                     
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.377.630                                  -                                  -                              -                              
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 1.141.951                                  -                                  2.291.991                 2.239.402                
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.348.627                                  -                                  276.674                    352.693                   
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 
χρήση 20.213.700                                -                                  -                              -                              
Σύνολο υποχρεώσεων 27.923.828 545.328 2.681.674 2.704.910 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.865.851 0 3.268.426 3.345.727 

30/9/2015
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 
 

1/1-31/7/2015
Ποσά σε €

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SEAFARM IONIAN S.A
SEAFARM IONIAN 

(CENTRAL EUROPE) 
GMBH

ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε.

ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε.

Πωλήσεις μη βιολογικών αγαθών - εμπορευμάτων και 
λοιπού υλικού 4.890.334                                  -                                  3.479.405                 2.627.071               
Άλλα Έσοδα και Έξοδα (5.157.708)                                 975.000                        (3.316.230)                (2.387.748)             
Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (267.374)                                   975.000                      163.175                  239.323                 
Φόρος εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 566.929                                     (148.702)                       -                              (70.167)                  
Καθαρά κέρδη χρήσεως 299.555                                    826.298                      163.175                  169.156                 
Λοιπά συνολικά έσοδα 982.287                                     (25.000)                        (48.084)                    -                         

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/ (ζημίες) 1.281.842                                 801.298                      115.091                  169.156                 

30/9/2015
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
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Ποσά σε €

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SEAFARM IONIAN S.A
SEAFARM IONIAN 

(CENTRAL EUROPE) 
GMBH

ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε.

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 19.053                                      -                                  286.475                    
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (192.630)                                    -                                  (41.056)                    
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 147.398                                     -                                  (235.801)                  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (26.179)                                     -                                   9.619                      

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 182.697                                    -                                   64.938                    

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 156.519                                    -                                   74.556                    

Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροων 
30/9/2015

 

Ποσά σε €

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SEAFARM IONIAN S.A
SEAFARM IONIAN 

(CENTRAL EUROPE) 
GMBH

ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.129.391                                             -                                  197.456                    
Επενδύσεις σε Ακίνητα 879.983                                                -                                      -                                 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.151.245                                             810.717                        1.543                       
Αποθέματα -                                                          -                                  1.488.264                 
Απαιτήσεις από πελάτες 466.330                                                -                                  836.673                    
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 182.697                                                -                                  64.938                     
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.620.859                                             -                                  109.279                    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.430.505 810.717 2.698.154 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.952.331                                           975.000                        60.000                     
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (33.210.165)                                          (1.371.626)                    665.635                    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (20.257.833)                                        (396.626)                     725.635 

Προβλέψεις και Υποχρεώσεις Προσωπικού 2.715.492                                             -                                  82.619                     
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.122.645                                             396.626                        39.288                     
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 1.223.621                                             -                                  1.698.189                 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.333.807                                             810.717                        152.422                    
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 
χρήση 21.292.773                                           -                                  -                              
Σύνολο υποχρεώσεων 28.688.339 1.207.343 1.972.518 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.430.505 810.717 2.698.154 

31/12/2014
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
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Ποσά σε €

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SEAFARM IONIAN S.A
SEAFARM IONIAN 

(CENTRAL EUROPE) 
GMBH

ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε.

Πωλήσεις μη βιολογικών αγαθών - εμπορευμάτων και 
λοιπού υλικού 5.649.287                                             2.241.751                 
Άλλα Έσοδα και Έξοδα (4.619.117)                                            (1.430)                          (2.034.725)                
Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 1.030.169                                            (1.430)                         207.026                  
Φόρος εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 19.127                                                -                                  (53.827)                    
Καθαρά κέρδη χρήσεως 1.049.296                                            (1.430)                         153.199                  
Λοιπά συνολικά έσοδα 19.647                                                 (333.138)                  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/ (ζημίες) 1.068.943                                            (1.430)                         (179.939)                

30/9/2014
Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 
 

Ποσά σε €

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SEAFARM IONIAN S.A
SEAFARM IONIAN 

(CENTRAL EUROPE) 
GMBH

ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε.

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (79.431)                                                -                                  840.956                    
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 1.508                                                   -                                  (29.671)                    
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες -                                                          -                                  (783.138)                  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (77.923)                                                -                                   28.147                    

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 165.996                                               3.052                           14.843                    

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 88.074                                                 3.052                           42.990                    

Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροων 
30/9/2014

 
 

18. Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις) 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014
Αύλα περιουσιακά στοιχεία (181.130)          (194.201)            (191.861)              (206.593)          8.922               51.071             8.407               51.562              
Ενσώματες ακινητοποιήσεις (9.757.094)       (8.997.008)         (8.449.867)           (7.644.225)       256.152           245.563           270.781           198.150            
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία (5.242.112)       (5.176.157)         (4.829.875)           (4.888.782)       (202.602)          3.767.940         58.908             3.056.841         
Απαιτήσεις 8.297.395        7.435.762          5.429.341            4.977.081        922.417           246.607           463.972           46.250              
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από 
την Υπηρεσία 702.971           652.545             622.342               544.776           148.603           40.429             126.237           29.235              
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 641.786           642.246             998.635               946.616           36.536             (91.676)            52.019             (68.916)            
Προβλέψεις 299.968           219.705             267.374               185.455           85.834             4.126               81.919             (3.978)              
Λοιπές Βραχυπροθεσμες Υποχρεώσεις 2.424.355        2.218.060          2.415.669            2.218.060        100.227           (47.013)            137.224           (47.013)            
Μείον: Μεταφορά σε διακρατούμενα προς πώληση -                       185.739             -                           -                       -                      -                      -                       -                       
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ (2.813.861)       (3.013.309)         (3.738.242)           (3.867.612)       1.356.089     4.217.047     1.199.467        3.262.131         

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.989.262        1.489.074          -                           -                        
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (4.803.123)       (4.502.383)         (3.738.242)           (3.867.612)       
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ (2.813.861)       (3.013.309)         (3.738.242)           (3.867.612)       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2015 (3.013.309)          (3.867.612)            

Φόρος- έσοδο/(έξοδο) αναγνωρισμένος στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

          1.356.089             1.199.467 

Φόρος - έσοδο/(έξοδο) αναγνωρισμένος στην 
Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων

         (1.155.101)            (1.070.098)

Μείον: Φόρος των πωλούμενων θυγατρικών 
εταιρειών

               (1.540)                        -   

Υπόλοιπο λήξης 30 Σεπτεμβρίου 2015 (2.813.861)          (3.738.242)            

Συμφωνία της Αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης, καθαρό ποσό

 

 

Εντός της εννεάμηνης περιόδου μειώθηκαν οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις κατά το ποσό των €  

192.080 (υποχρεώσεις € 192.113 μείον απαιτήσεις ποσού € 33) λόγω της πώλησης των τούρκικων θυγατρικών 

εταιρειών (Σημείωση 17). 

 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, 

από πλευράς εταιρείας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι 

εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου την 

30/9/2015 αφορούν κατά ποσό € 490.765 την θυγατρική εταιρεία που εδρεύει στην Ισπανία (φορολογικός 

συντελεστής 25%-30%) και κατά ποσό € 4.312.358 τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα (φορολογικός 

συντελεστής από 29%). Τα αντίστοιχα κονδύλια κατά την 31/12/2014 ήταν για την εταιρεία που εδρεύει στην 

Ισπανία ποσό € 198.855  και για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ποσό € 4.303.528 . 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του Ομίλου την 30/9/2015 ποσό € 1.989.262 αφορά τις εταιρείες 

που εδρεύουν στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2014 ύψους € 1.489.074 προέρχονταν από τις 

εταιρείες  της Ελλάδας.  
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19. Βιολογικά Στοιχεία Ενεργητικού 

 

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

προϊόντων που σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Μετά την υιοθέτηση του 

ΔΠΧΑ 13 από 1.1.2013 και σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών 

στοιχείων ενεργητικού γίνεται σύμφωνα με το  πρότυπο ΔΠΧΑ 13 σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις του προτύπου ΔΛΠ 41. Σύμφωνα με το ΔΠXA 13, η εύλογη αξία είναι η τιμή εξόδου η οποία 

καθορίζεται με βάση την κύρια αγορά (αγορά Ιταλίας) στην οποία παρατηρείται και ο μεγαλύτερος όγκος 

συναλλαγών.  

Αυτή η μεθοδολογία έχει ως συνέπεια σε περιόδους με έντονους αυξητικούς/(μειωτικούς) ρυθμούς των 

αποθεμάτων και αύξησης/(μείωσης) της τιμής πώλησης, να υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) 

από τη διαφορά κόστους προϊόντος και αποτίμησης σε τιμές πώλησης.  

 

Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων : 

 

ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο αρχής Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 1η 
Ιανουαρίου 163.662.396 170.151.405 156.861.359 155.012.142
Αυξήσεις από Αγορές Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 931.599                     2.329.616                   931.287              1.476.951             
Kέρδη/Ζημίες Οφειλόμενες σε Μεταβολές στην τιμή ή στην 
ποσότητα των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 112.199.616               146.921.995               103.352.923        137.653.256         

Μειώσεις από Πωλήσεις  Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (119.346.546)              (149.648.946)              (111.849.321)       (137.280.990)        
Μείον: Μεταφορά σε διακρατούμενα προς πώληση  -                                (6.091.674)                  -                        -                          
Μείον: Πώληση θυγατρικών (295.437)                    -                                -                        -                          
Υπόλοιπο τέλους Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 30 
Σεπτεμβρίου 157.151.628 163.662.396 149.296.248 156.861.359

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α) Βιολογικά Ιχθύδια (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό) 80.937.128                 72.654.984 79.384.834          69.463.499           
Β) Βιολογικά Κτηνοτροφίας (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό) 20.000                       198.000                      -                        -                          
Μείον: Μεταφορά σε διακρατούμενα προς πώληση -                                (1.937.198)                  -                        -                          

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού 80.957.128 70.915.786 79.384.834 69.463.499

Γ) Βιολογικά Ιχθύδια (αποθέματα-κυκλοφορούν ενεργητικό) 76.055.594                 96.735.001 69.911.414          87.397.860           
Δ) Βιολογικά Κτηνοτροφίας (αποθέματα-κυκλοφορούν 
ενεργητικό) 138.906                     166.085                      -                        -                          
Μείον: Μεταφορά σε διακρατούμενα προς πώληση -                                (4.154.476)                  
Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν 
Ενεργητικού 76.194.500 92.746.610 69.911.414 87.397.860

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 157.151.628 163.662.396 149.296.248 156.861.359

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η επίδραση από την μεταβολή της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεμάτων έναρξης με λήξης 30.09.2015 

όπως απεικονίζεται στην Κατάσταση ταμειακών ροών ποσού € 1.442.869 για τον Όμιλο και ποσού € 2.148.270 

για την Εταιρεία παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.  
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΠ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ ΕΛΠ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την έναρξη 1.1.2015 144.343.589     19.318.807        163.662.396    138.058.569      18.802.790      156.861.359    
Μείον: Πώληση θυγατρικών 446.849            151.413 -            295.436           -                      -                   -                    
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη 
30.09.2015 139.124.277     18.027.351        157.151.628    132.641.727      16.654.521      149.296.248    
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεμάτων 4.772.463         1.442.869          6.215.332        5.416.841          2.148.270        7.565.111        

 

 

Παραδοχές  στον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των ζωντανών ψαριών 

 

Η εκτιμώμενη εύλογη αξία της βιομάζας θα βασίζεται πάντα σε αβέβαιες παραδοχές, ακόμη και αν η εταιρεία 

έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία κατά την εκτίμηση αυτών των παραγόντων. Οι εκτιμήσεις εφαρμόζονται 

στους ακόλουθους παράγοντες : ο όγκος της βιομάζας , η ποιότητα της βιομάζας, η κατανομή του μεγέθους και 

των τιμών της αγοράς. 

 

Όγκος βιομάζας 

Ο όγκος της βιομάζας είναι από μόνη της μια εκτίμηση με βάση τον αριθμό του γόνου  τοποθετημένα  στη 

θάλασσα, την αναμενόμενη ανάπτυξη από τη στιγμή της τοποθέτησης, της εκτιμώμενης θνησιμότητας βάσει 

της παρατηρούμενης και της αναμενόμενης θνησιμότητας κλπ. Η αβεβαιότητα σε σχέση με τον όγκο της 

βιομάζας είναι συνήθως χαμηλή, ωστόσο, θα είναι υψηλότερη, αν ένα περιστατικό έχει οδηγήσει σε μαζική 

θνησιμότητα , ειδικά στην αρχή του κύκλου , ή αν η κατάσταση της υγείας των ψαριών περιορίζει το χειρισμό 

του ψαριού.  

 

Κατανομή μεγέθους ψαριών 

Τα ψάρια μέσα στην θάλασσα αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς , όπου και ακόμη υπό κατάσταση 

καλών εκτιμήσεων το μέσο βάρος των ψαριών μπορεί να επιφέρει σημαντική διαφορά στην ποιότητα και το 

βάρος του ψαριού . Η κατανομή του μεγέθους επηρεάζει την τιμή στην οποία πωλούνται τα ψάρια , όπως κάθε 

κατηγορία μεγέθους των ψαριών τιμολογούνται ξεχωριστά στην αγορά. Κατά την εκτίμηση της αξίας της 

βιομάζας μια φυσιολογική , αναμενόμενη κατανομή μεγέθους εφαρμόζεται. 

 

Τιμή αγοράς 

Η υπόθεση των τιμών της αγοράς είναι πολύ σημαντικό για την αποτίμηση και ακόμα και μικρές αλλαγές στις 

τιμές της αγοράς θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές την αποτίμηση. 
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H μείωση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την 30.9.2015 σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση 31.12.2014 κατά περίπου € 6,5 εκατ., οφείλεται κυρίως, στην μειωμένη βιομάζα των 

νωπών ψαριών οφειλόμενης στον βιολογικό τους κύκλο. Κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών τα ώριμα 

ψάρια παρουσιάζουν μείωση του βάρους τους λόγω παραγωγής και απώλειας γενετικού υλικού. Η συνεχής 

διαδικασία αλίευσης σε συνδυασμό με την απώλεια βάρους έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της διαθέσιμης 

βιομάζας η οποία ανακτάται σταδιακά κατά το δεύτερο εξάμηνο με τελικώς προβλεπόμενη αύξηση του όγκου 

τους κατά το τέλος της χρήσης.  

Επίσης ο μειωμένος αριθμός του γόνου στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς λόγω της ετήσιας συντήρησης που 

πραγματοποιήθηκε κατά το τέλος του τρίτου τριμήνου, με σκοπό την επίτευξη των ιδανικών συνθηκών 

ανάπτυξης του γόνου για το επόμενο έτος, συνέβαλε αθροιστικά στην αρνητική επίδραση των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων κατά την 30.09.2015. 

 

Επιπλέον εντός της εννεάμηνης περιόδου μειώθηκαν τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά το ποσό των € 

3.842.563 από των πωλούμενων θυγατρικών εταιρειών το οποίο ποσό κατά την προηγούμενη χρήση είχε 

μεταφερθεί στα διακρατούμενα προς πώληση (Σημείωση17). 

 

O Όμιλος διατηρεί ασφαλισμένα όλα τα βιολογικά του αποθέματα σε έγκριτους ασφαλιστικούς οίκους του 

εξωτερικού κατά παντός ενδεδειγμένου κινδύνου. Οι σχετικές απαιτήσεις από τυχόν ασφαλιστικές αποζημιώσεις 

είναι εκχωρημένες λόγω ενεχύρου στις Πιστώτριες Τράπεζες. 

 

Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ με το από 20.03.2015 συμφωνητικό έχει παράσχει στην εταιρεία 

με την επωνυμία NORSILDMEL INNOVATION A/S κυμαινόμενο ενέχυρο επί του ιχθυοπληθυσμού της, ποσού € 

10,3 εκ. προς εξασφάλιση του ανοιχτού υπολοίπου. Το ενέχυρο αυτό ισχύει έως 31.12.2015. 

 

Τα εμπράγματα βάρη επί των βιολογικών στοιχείων σε ιχθυοπληθυσμό ως ενέχυρο επί των δανείων ανέρχονται 

στο ποσό των € 100.599.345  και για προμηθευτές στο ποσό των € 10.300.000 όπως περιγράφονται στην 

Σημείωση 28 κατωτέρω.   

 

20. Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Εμπορεύματα 1.500.959        1.305.900        106.130          2.714             

Προιόντα Έτοιμα και Ημιτελή 4.033.077        3.888.008        3.991.249        3.812.170       
Παραγωγή σε εξέλιξη 112.999          178.013          112.999          178.013          

Α και Β ύλες - Υλικά συσκευασίας 5.687.766        5.481.642        4.473.972        4.039.129       
Αναλώσιμα Υλικά 34.960            75.253            34.960            64.911            
Είδη Συσκευασίας -                     6.775              -                     -                    

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούμενα 
προς πώληση (Σημείωση 17) -                     (260.958)         -                     -                    
Σύνολο 11.369.761   10.674.633   8.719.310     8.096.937     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Το ποσό των αποθεμάτων που αναλώθηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου και περιλαμβάνεται στο 

κονδύλι «Αναλώσεις» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ανέρχεται σε € 68.853.087 για τον Όμιλο και 

€ 57.975.531 για την Εταιρεία.  

Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας πώλησης των αποθεμάτων η διοίκηση λαμβάνει υπόψη της τα πιο 

αξιόπιστα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα κατά την ημερομηνία που πραγματοποιείται η εκτίμηση.  
 

21. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Πελάτες 41.345.644              33.470.255              35.245.244             28.845.492            
Γραμμάτια 3.428.321               3.232.339               1.529.788               1.539.788             
Επιταγές εισπρακτέες 11.283.376              18.416.186              6.463.919               12.460.602            
Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις (16.278.202)            (15.585.877)            (10.163.434)            (10.212.969)          

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούμενα 
προς πώληση 

-                            (2.513.421)              -                            -                           
Πελάτες & Λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις – καθαρές

39.779.139 37.019.482 33.075.517 32.632.913

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σημειώνεται ότι με βάση το ΔΛΠ 32 έχει πραγματοποιηθεί συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.  

 



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.  

 

Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η 
Σεπτεμβρίου 2015 
 
 

61 

Στα πλαίσια διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν υπηρεσίες factoring 

απαιτήσεων για την άμεση είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες εσωτερικού. Οι συμβάσεις πρακτόρευσης που 

έχουν συναφθεί είναι προεισπραχθείσες απαιτήσεις με δικαίωμα αναγωγής. 

22. Δεσμευμένα Ταμειακά Διαθέσιμα 

Κατά τις 30/9/2015 ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα ποσού € 4.125.139,92 

(31/12/2014: € 4.245.364) από το οποίο ποσό € 4.000.000 αφορούν εγγύηση για εξασφάλιση πυρόπληκτου 

δανείου της Εθνικής Τράπεζας, ποσό € 96.174,52 αφορά λοιπό δανεισμό της Εθνικής, και ποσό € 28.965,40 

αφορά βραχυπρόθεσμο δανεισμό της Τράπεζας Πειραιώς (Σημείωση 28).  

Εντός της εννεάμηνης περιόδου μειώθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα κατά το ποσό των € 968.540 που αφορά  τις 

πωλούμενες θυγατρικές εταιρείες (Σημείωση 17). 

 

23. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά   
 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,34 ανά μετοχή. Όλες 

οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα στη λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και 

αντιπροσωπεύουν μια ψήφο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η μετοχή της Εταιρείας είναι 

ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
  

Ποσά σε €
Αριθμός 
μετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Ιδιες 
μετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Αριθμός 
μετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Ιδιες 
μετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2014 63.697.153   85.354.185         (47.271)  36.248.476    121.555.390   63.697.153   85.354.185   (47.271)   36.248.476   121.555.390   
Υπόλοιπο 31/12/2014 63.697.153   85.354.185         (47.271)  36.248.476    121.555.390   63.697.153   85.354.185   (47.271)   36.248.476   121.555.390   

Υπόλοιπο 30/09/2015 63.697.153   85.354.185         (47.271)  36.248.476    121.555.390   63.697.153   85.354.185   (47.271)   36.248.476   121.555.390   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Στις 02.10.2015 ολοκληρώθηκε η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 58.599.999,90 με 

κεφαλαιοποίηση από τις Τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Αlpha Bank AE,Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E, και 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) δανείων προς την Εταιρεία με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 

1,34 σε € 0,30 ανά μετοχή, κατά € 66.245.039,12 με τον σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού. Περαιτέρω 

πληροφορίες παρατίθoνται στην Σημείωση 33 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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Αποθεματικό Αναπροσαρμογής 

Η ανάλυση του αποθεματικού αναπροσαρμογής έχει ως εξής: 

 

 

Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 1/1/2014 30.112.982    28.633.727         
Επανεκτίμηση παγίων 340.876           102.326                
Διαγραφή αποθεματικών αναπροσαρμογής 361.776           361.776                

Πώληση παγίων (6.038)              (841)                     
Υπόλοιπο 31/12/2014 30.809.596    29.096.988         

Μειώσεις από πώληση θυγατρικών (676.594)          -                          

Πώληση παγίων (1.928)              -                          

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 29% (1.097.281)        (1.070.098)            
Υπόλοιπο 30/09/2015 29.033.793    28.026.890          

 

 

 

 Λοιπά Αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 
 
 

Ποσά σε €
ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΙΤΑΞ. 
ΝΟΜΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ 

ΤΙΤΛΟΥΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 1/1/2014 2.419.990              1.570.554                   385.300                           391.732                           3.822.172              8.589.748              

Συμψηφισμός αποθεματικών με αποτελέσματα εις νέον 654.280                   -                                  -                                       -                                       973.569                   1.627.849              
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από την υποχρέσωση 
παροχών προς τους εργαζόμενους -                             -                                  -                                       14.540                              -                             14.540                   
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης από διανομή 
κερδών 12.986                     -                                  -                                       -                                       -                             12.986                   
Υπόλοιπο 31/12/2014 3.087.256              1.570.554                   385.300                           406.272                           4.795.741              10.245.123            

Συμψηφισμός αποθεματικών με αποτελέσματα εις νέον -                             (873.614)                      -                                       -                                       239.962                   (633.652)                
Μειώσεις από πώληση θυγατρικών (Σημείωση 17) -                             -                                  -                                       41.249                              (1.231.197)               (1.189.948)             
Υπόλοιπο 30/09/2015 3.087.256              696.940                       385.300                           447.521                           3.804.506              8.421.523              

ΟΜΙΛΟΣ
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Ποσά σε €
ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΙΤΑΞ. 
ΝΟΜΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ 

ΤΙΤΛΟΥΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 1/1/2014 2.142.259              1.274.002                   385.300                           427.553                           4.418.917              8.648.031       
Συμψηφισμός αποθεματικών με αποτελέσματα εις 
νέον 654.280                  -                                 -                                       (239.962)                 414.318          
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από την υποχρέσωση 
παροχών προς τους εργαζόμενους -                             -                                 -                                       (4.511)                               -                             (4.511)             
Υπόλοιπο 31/12/2014 2.796.539              1.274.002                   385.300                           423.042                           4.178.955              9.057.838       
Συμψηφισμός αποθεματικών με αποτελέσματα εις 
νέον (873.614)                      -                                       239.962                  (633.652)         
Υπόλοιπο 30/09/2015 2.796.539              400.388                      385.300                           423.042                           4.418.917              8.424.186       

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Εντός της εννεάμηνης περιόδου μειώθηκαν τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου κατά το ποσό των € 1.189.948 

από των πωλούμενων θυγατρικών εταιρειών. 

24. Δανειακές Υποχρεώσεις  

Οι δανειακές υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες & βραχυπρόθεσμες αναλύονται ως εξής: 
 

 

Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
Τραπεζικός δανεισμός 175.230.862      173.088.467       154.664.937           151.795.694       
Μείον : Υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση (Δανειακές) (137.184.088)     (137.686.092)     (116.895.475)          (116.393.319)     
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 38.046.774     35.402.375      37.769.462           35.402.375      

Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 
χρήση
Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 
(Δανειακές) 137.184.088      137.686.092       116.895.475           116.393.319       
Σύνολο Υποχρεώσεων πληρωτέων στην 
επόμενη χρήση 137.184.088   137.686.092    116.895.475        116.393.319    

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός 61.712.083        62.964.324        57.672.448             59.911.273        
Μείον: Μεταφορά σε διακρατούμενα προς 
πώληση -                   (201.902)            -                        -                    
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 61.712.083     62.762.422      57.672.448           59.911.273      

Σύνολο δανείων 236.942.945   235.850.889    212.337.385        211.706.967    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 
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Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Μεταξύ 1 και  2 ετών 6.577.543          9.245.704          6.500.765               9.245.704          

Μεταξύ 2 και 5 ετών 31.469.232        26.156.671        31.268.697             26.156.671        

Πάνω από 5 έτη -                   -                    -                        -                    
38.046.774     35.402.375      37.769.462           35.402.375      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα κυριότερα  δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015 συνοψίζονται ως εξής:  

 

Α. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 

Ομολογιακό Δάνειο 90εκ.: Την 28η Ιανουαρίου 2008 η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση ομολογιακού δανείου 

συνολικού ύψους μέχρι €90εκ. με κοινοπραξία τραπεζών και επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον περιθωρίου που 

κυμαίνεται βάσει των χρηματοοικονομικών δεικτών που ορίζονται στην σύμβαση. Σκοπός του δανείου ήταν η 

αναχρηματοδότηση προηγούμενων δανειακών υποχρεώσεων. Η πλήρης αποπληρωμή του δανείου είναι 

ορισμένη στις αρχές του 2015 σε 10 εξάμηνες δόσεις εκ των οποίων οι 9 πρώτες θα είναι ισόποσες προς 

εξόφληση του 50% του δανείου και η τελευταία θα είναι καταβλητέα  την ημερομηνία λήξης του δανείου προς 

εξόφληση του 50% του συνολικού ποσού του δανείου. Το βασικό επιτόκιο του δανείου θα επέρχεται στο 

εκάστοτε επιτόκιο Euribor συν περιθώριο κέρδους 4%. 

Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο 20,0εκ.: Την 11η Ιουλίου 2007 η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση κάλυψης 

Ομολογιών Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου διάρκειας 5 ετών με ημερομηνία ολικής αποπληρωμής τον 

Ιούλιο του 2012. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2012 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των ομολογιούχων για προσαρμογή 

της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης της οποίας το ποσό είχε διαμορφωθεί στα 24εκ. Σύμφωνα με τη νέα 

σύμβαση συμφωνήθηκαν τα εξής:  

α. παράταση του υπολοίπου του δανείου για 3 έτη έως τον Ιούλιο 2015 

β. Επιτόκιο Euribor + 5%  

γ. Αποπληρωμή σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις των 1.500.000 και η τελευταία των € 17.916.743,74 

δ. Προσαρμογή του δείκτη μετατροπής σε 9,25 

ε. Μεταβολή των ορίων δανειακών δεικτών  
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Bάσει των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων της 26ης Οκτωβρίου 2015, τροποποιήθηκαν 

οι όροι του δανείου. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθεται στην Σημείωση 33. 

 

Ομολογιακό Δάνειο 5εκ.: Την 30η Μαΐου 2005 η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου 

διάρκειας 13 ετών με ημερομηνία ολικής αποπληρωμής στα τέλη του 2021. Έχουν ορισθεί 27 ισόποσες 

εξαμηνιαίες δόσεις με ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης την 23η Νοεμβρίου 2008. Το βασικό επιτόκιο 

του δανείου θα επέρχεται στο εξαμηνιαίο Euribor συν περιθώριο κέρδους 1%. 

 

Ομολογιακό Δάνειο € 0,8εκ.: Την 8η Μαρτίου 2007 η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου 

διάρκειας 7 ετών με ημερομηνία ολικής αποπληρωμής τον Μάρτιο του 2014. Έχουν ορισθεί 12 εξαμηνιαίες 

δόσεις (11 ισόποσες των € 0,51 εκατ.) με ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης την 22η Σεπτεμβρίου 2008. 

Το βασικό επιτόκιο του δανείου θα επέρχεται στο εξαμηνιαίο Euribor συν περιθώριο κέρδους 2,10%. 

 

Δάνεια SEAFARM IONIAN AE.  

Στις 22 και 27 Απριλίου 2005 η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου SEAFARM IONIAN AE. υπέγραψε συμφωνία 

διακανονισμού των μακροπρόθεσμων δανείων της με τις δανείστριες τράπεζες συνολικής αξίας € 21,2 εκατ. τα 

οποία θα εξοφληθούν σε δεκαπέντε (15) έτη, έντοκα 1%, πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων, σε ισόποσες 

εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις. 

Στις 25η Οκτωβρίου 2005 η εταιρεία SEAFARM IONIAN A.E. υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 

4 εκ ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης της, με εγγυητή τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η αποπληρωμή του δανείου, σύμφωνα με την 

τροποποιητική πράξη της 27 Απριλίου 2013, θα γίνει σε 20 εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας 24 

μήνες και της τελευταίας 180 μήνες από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.  

Από τα δάνεια της Εταιρείας κατωτέρω αναλύονται οι ληξιπρόθεσμες δόσεις και τόκων αυτών:  

 

Ομολογιακό Δάνειο αρχικού κεφαλαίου € 90 εκ της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ»  

Από το ομολογιακό δάνειο των € 90 εκ. και με υπόλοιπο την 30.9.2015, € 77,4 εκατ. υπάρχουν ληξιπρόθεσμες 

δόσεις κεφαλαίου ύψους € 70 εκατ. και ληξιπρόθεσμων τόκων ύψους € 7,4 εκατ.  

 

Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ» 

Το υπόλοιπο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κατά την 30.9.2015 ανέρχεται στο ποσό των € 25,0 εκατ. 

Για το εν λόγω δάνειο υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δόσεις ποσού € 22,5 εκατ. το οποίο αποτελείται από τρεις 

δόσεις των € 1,5 εκατ. καθώς και μία τελευταία  δόση που θα πρέπει να καταβληθεί στην λήξη της σύμβασης, 
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ήτοι «λήξη δανείου», ποσού € 18,0 εκατ. και ληξιπρόθεσμοι τόκοι ύψους € 2,6 εκατ. έως την 30.9.2015. 

Επιπλέον εγκρίθηκε η χρονική μετάθεση αποπληρωμής των τριών δόσεων της 13 Ιανουαρίου 2014,της 14 

Ιουλίου 2014 καθώς και της δόσης και των τόκων που ήταν καταβλητέοι στις 12 Iανουαρίου 2015 για τις 31 

Οκτωβρίου 2015.  

 

Ομολογιακό Δάνειο αρχικού κεφαλαίου € 5 εκ. της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ» 

Από το ομολογιακό δάνειο των € 5 εκατ. και με υπόλοιπο την 30.9.2015 ποσού € 3,5 εκατ., το οποίο καθίσταται 

βραχυπρόθεσμο, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δόσεις κεφαλαίου ύψους € 0,9 εκατ. και τόκων ύψους € 0,11 εκατ. 

 

Ομολογιακό Δάνειο κεφαλαίου € 0,8 εκ της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ» (πρώην Kegoagri AE) 

Από το ομολογιακό δάνειο των € 0,8 εκατ. και με υπόλοιπο την 30.9.2015 ποσού € 0,26 εκατ. υπάρχει 

ληξιπρόθεσμη δόση ποσού € 0,24 εκατ. και ληξιπρόθεσμων τόκων ύψους € 0,016 εκατ.  

 

Δάνεια SEAFARM IONIAN AE.  

Για την SEA FARM IONIAN για ρυθμισμένα δάνεια με βάση το άρθρο 44 ποσού € 20,2 εκατ., το οποίο 

καθίσταται βραχυπρόθεσμο, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δόσεις κεφαλαίου ποσού € 7,4  εκατ. και απλήρωτοι 

τόκοι ποσού € 0,70 εκατ. Εντός της εννεάμηνης περιόδου η Τράπεζα Alpha παρείχε χορήγηση μέσω 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού ποσού € 1,3 εκ. με το οποίο εξόφλησε ένα μέρος των ληξιπρόθεσμων δόσεων και 

τόκων.  

Από τις συμβάσεις των παραπάνω περιγραφέντων δανείων, απορρέουν για την εταιρεία και τον όμιλο 

υποχρεώσεις τήρησης ορίων συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών και λοιπών όρων. Αναφέρεται ότι στο 

τέλος της εννεάμηνης περιόδου ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν συμμορφώνονταν με ορισμένους από τους 

οριζόμενους από τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δανειακούς δείκτες και όρους, 

όπως «Καθαρές Ενοποιημένες Δανειακές Υποχρεώσεις/ Ενοποιημένο EBITDA», «Ενοποιημένο EBITDA/ 

Ενοποιημένο Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων». Σημειώνεται ότι από την 10/6/2015 σχετική απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων δανειστών του ΜΟΔ, αποφασίστηκε η παροχή waiver για την τήρηση 

των χρηματοοικονομικών δεικτών έως 31/10/2015. 
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 Β. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 

«Πυρόπληκτο»  Δάνειο αρχικού κεφαλαίου €25 εκ της «ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ» 

Από το πυρόπληκτο δάνειο των € 25 εκατ. και με υπόλοιπο την 30.9.2015 ποσού € 24,7 εκατ., ποσό € 10,6 

εκατ. αποτελεί το βραχυπρόθεσμο μέρος του δανείου, από το οποίο ποσό € 3,1 εκατ. είναι ληξιπρόθεσμο και  € 

1,2 εκατ. αποτελεί ληξιπρόθεσμους τόκους, ενώ το υπόλοιπο ποσό των € 14 εκατ. αποτελεί το μακροπρόθεσμο 

μέρος του δανείου. Η παραπάνω κατηγοριοποίηση προκύπτει από το γεγονός  ότι κατά την διάρκεια της χρήσης 

2014 η τράπεζα Πειραιώς παρείχε χορήγηση πίστωσης στην Εταιρεία ποσού € 4.245.949,24 με το οποίο 

εξόφλησε την δόση του πρώτου εξαμήνου του 2013 κατά € 1.562.500 καθώς και τόκους υπερημερίας έως της 

28.11.2014 ποσού € 2.683.449,24. Κατά συνέπεια δόθηκε η δυνατότητα στην Εταιρεία να υπαχθεί στις 

διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 2/38310/0025/14-5-2014 περί αναστολή δόσεων εγγυημένων από το 

Ελληνικό δημόσιο καθώς και την μετάθεση της πληρωμής των δόσεων της 31/12/2013, 30/6/2014 και 

31/12/2014 αντιστοίχως στις ημερομηνίες 30/6/2015, 31/12/2015 και 30/6/2016 βάσει της υπάρχουσας 

σύμβασης δανείου μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς. Σε συνέχεια της ανωτέρω συμφωνίας οι δύο 

δόσεις της 31/12/2013 και της 30/6/2015 συνολικού ποσού € 3,1 εκατ. που ήταν καταβλητέες στις 30/6/2015 

δεν πληρώθηκαν. Παρόλα αυτά το δάνειο δεν καθίσταται βραχυπρόθεσμο, καθώς βάσει της αρχικής σύμβασης 

αυτό θα συμβεί στην περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχών δόσεων. Βάσει της νέας ρύθμισης, όπως 

αναφέρεται παραπάνω, η δόση της 30/6/2015 αποτελεί την  πρώτη απλήρωτη δόση.   

 

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

 Το υπόλοιπο του πυρόπληκτου δανείου των € 24,9 εκατ. κατά την 30.9.2015 ανέρχεται στο ποσό των € 23,9 

εκατ. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 η Εθνική τράπεζα παρείχε χορήγηση πίστωσης στην 

Εταιρεία ποσού € 1.213.000 με το οποίο εξόφλησε την δόση του πρώτου εξαμήνου του 2013 κατά € 

1.203.037,63 καθώς και τόκους υπερημερίας έως της 31.12.2014 ποσού € 9.962,37. Κατά συνέπεια δόθηκε η 

δυνατότητα στην Εταιρεία να υπαχθεί στις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 2/38310/0025/14-5-2014 περί 

αναστολή δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό δημόσιο καθώς και την μετάθεση της πληρωμής των δόσεων 

της 31/12/2013, 30/6/2014 και 31/12/2014 αντιστοίχως στις ημερομηνίες 30/6/2015, 31/12/2015 και 

30/6/2016 βάσει της υπάρχουσας σύμβασης δανείου μεταξύ της Εταιρείας και της Εθνικής Τράπεζας. Σε 

συνέχεια της ανωτέρω συμφωνίας οι δύο δόσεις της 31/12/2013 και της 30/6/2015 συνολικού ποσού € 2,7 

εκατ. που ήταν καταβλητέες στις 30/6/2015 δεν πληρώθηκαν.  

Εν συνεχεία και βάσει της επιστολής που εστάλη από την Εθνική Τράπεζα με ημερομηνία 1/9/2015, δόθηκε η 

δυνατότητα στην Εταιρεία να υπαχθεί στις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 2/43758/0025-29-7 6-2015 περί 

αναστολής καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο. Βάσει της νέας ρύθμισης, μετατίθενται οι 

δόσεις της 30/6/2015, 31/12/2015, 30/6/2016 και 31/12/2016 με ισόποσο επιμερισμό του συνόλου τους στις 
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εναπομείνασες δόσεις του δανείου κατά τα έτη 2017-2019, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του 

δανείου. 

Βάσει της νέας ρύθμισης η οποία υπεγράφη την 30.09.2015, από το υπόλοιπο του δανείου κατά την 

30.09.2015, ποσού € 23,9 εκατ., ποσό € 0,15 εκατ. αφορά ληξιπρόθεσμους τόκους και αποτελεί το 

βραχυπρόθεσμο μέρος του δανείου, ενώ το υπόλοιπο των € 23,7 εκατ., αποτελεί το μακροπρόθεσμο μέρος του.   

Η διοίκηση της Εταιρείας στις 24 Μαρτίου 2015 υπέγραψε Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης (ΜOU) με τις 

δανείστριες τράπεζες  (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank) η οποία 

προβλέπει περίοδο ανοχής (standstill) έως 31 Οκτωβρίου 2015, στις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταβολές 

κεφαλαίου και τόκων των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. Η Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης 

περιλαμβάνει επίσης συμφωνία αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας , τα βασικά σημεία 

της συμφωνίας αναδιάρθρωσης προβλέπουν τα ακόλουθα : 

 

 Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου δανεισμού συνολικής αξίας € 58,6 εκατ.  

 Έκδοση κοινού εμπράγματου Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου € 58,2 εκατ. 

 Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου (RCF Facility)  € 31,4 εκατ. 

 Έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου € 29,5 εκατ. 

 Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου (VAT Facility)  € 4,8 εκατ. 

 

Εν συνεχεία στις 18/9/2015 υπεγράφησαν οι δανειακές συμβάσεις για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού 

δανεισμού της με τις δανείστριες τράπεζες, υλοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης της 4/5/2015. Ειδικότερα, υπεγράφησαν τα προγράμματα για τα Κοινά Ομολογιακά Δάνεια 

ποσών έως € 58,2 εκ , € 4,8 εκ και € 31,4 εκ  καθώς επίσης και το Πρόγραμμα του Μετατρέψιμου σε μετοχές 

Ομολογιακού Δανείου ποσού έως € 29,4 εκ. Ως ημερομηνία έκδοσης των δανειακών συμβάσεων θεωρείται η 

ημερομηνία έκδοσης εκάστης σειράς ομολογιών, ήτοι 16/10/2015, ημερομηνία η οποία αναγράφεται επί των Τίτλων 

που ενσωματώνουν τις Ομολογίες αυτές. 

 

Στις 16/10/2015 έγινε εκταμίευση συνολικού ποσού € 82,1 εκ. των ομολογιακών δανείων των € 58,2 εκ, € 31,4 εκ, 

€29,4 και € 4,8 εκ, ήτοι εκταμιεύθηκαν τα ποσά των € 36,7 εκ. € 23,1 εκ, € 17,6 εκ, και € 4,7 εκ αντίστοιχα. Ως 

προς την αναχρηματοδότηση των δανείων της εταιρείας SEAFARM IONIAN Α.Ε. η οποία συμπεριλαμβάνεται στη 

Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, αυτή θα ολοκληρωθεί κατόπιν της υλοποίησης της διαδικασίας συγχώνευσής της από τη 

ΝΗΡΕΥΣ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται στην Σημείωση 33 «Γεγονότα μετά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού». 

Περαιτέρω πληροφορίες για την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανείων της σύμφωνα με το 

περιεχόμενο της απο 24/3/2015 Συνοπτικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης παρατίθεται στην Σημείωση 33. 
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Τα υφιστάμενα εμπράγματα βάρη όπως προκύπτουν από τις δανειακές συμβάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας 

αναλύονται στην Σημείωση  28. 

25. Προμηθευτές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις απαλύνονται ως εξής: 

Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Προμηθευτές 31.824.691        34.408.889      29.145.522      31.960.087      
Επιταγές πληρωτέες 13.684.843        14.785.777      11.675.770      12.063.284      
Υποσχετικές επιστολές 1.180                252.296          -                     -                     
Γραμμάτια πληρωτέα -                       2.435.179        -                     -                     

Μείον: Μεταφορά σε διακρατούμενα 
προς πώληση (Σημείωση 17) -                       (3.850.832)      -                     -                     
Σύνολο 45.510.714      48.031.309   40.821.292   44.023.371   

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 1.217.886        2.266.229        997.785           1.759.090        
Μερίσματα 33.859            164.177          -                     91.294            
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.330.560        2.661.780        1.085.014        2.317.731        
Υποχρεώσεις σε φόρους 971.269          1.286.308        570.419           903.956          
Δεδουλευμένα έξοδα 2.845.921        715.609          2.596.292        682.374          
Διάφοροι πιστωτές - Προκαταβολές 7.878.036        5.097.010        6.803.701        4.011.771        
Μείον: Μεταφορά σε διακρατούμενα 
προς πώληση (Σημείωση 17) -                     (332.858)         -                     -                     
Σύνολο 14.277.531   11.858.255   12.053.211    9.766.216     

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

26. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

 

Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Συμβόλαια οροφής επιτοκίου με ή 
χωρίς όριο απενεργοποίησης

12.725           10.897           12.725             10.897           

Χρηματοοικονομικό συμβόλαιο 
επιτοκίου

(1.911.955)     (2.316.142)      (1.911.955)       (2.316.142)      

Παράγωγα χρηματοοικονομικά 
μέσα (1.899.230)  (2.305.245)   (1.899.230)     (2.305.245)   

Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο Έναρξης (2.305.245)  (2.594.432)   (2.305.245)     (2.594.432)   
Προσαρμογή στην εύλογη αξία 406.015         289.187          406.015           289.187          
Σύνολο (1.899.230)  (2.305.245)   (1.899.230)     (2.305.245)   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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H Εταιρεία κατέχει από τον Ιούνιο του 2011 παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο προστασίας επιτοκίου με την 

τράπεζα Πειραιώς (πρώην Millennium). Η ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω είχε οριστεί ο Ιανουάριος του 2013 με 

διάρκεια 6 ετών και με πριμ το οποίο συμφωνήθηκε να καταβάλλεται στην Πειραιώς σε τριμηνιαίες δόσεις αρχής 

γενομένης από τον Ιανουάριο του 2013 έως την λήξη της σύμβασης το 2019. 

 

Κατά την διάρκεια της περιόδου επιμετρήθηκε σε εύλογη αξία το παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο όπου και 

αναγνωρίστηκαν κέρδη από την αποτίμηση ποσού € 406.015 (30/9/2014:  € 180.820) (Σημείωση 9). 

Με την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανείων που υλοποιήθηκε μετά την σύνταξη των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων, ένα μέρος της εκταμίευσης των κονδυλίων τέθηκε προς αποπληρωμή του παραπάνω 

χρηματοοικονομικού μέσου (Σημείωση 33) 

27. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις- Απαιτήσεις  

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με Τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις, 

και εμπράγματα βάρη, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στην Σημείωση 28: «Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη», 

και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της ως εξής : 

 

Εγγυήσεις  

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις της χρήσης ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 27.555.874 από τα οποία ποσό € 

25.275.471 αφορά εγγυήσεις της Εταιρείας προς τις συγγενείς και θυγατρικές της. Ενδεχόμενες άλλες 

απαιτήσεις της χρήσης ανέρχονται σε ποσό € 484.655 για τον Όμιλο και ποσό € 446.640 για την Eταιρεία.  

 

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται 

πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.   

 

28. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  

Κατά την 30/9/2015 επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους 

€ 153.528.608 και επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις 

ύψους € 159.869.888, η ανάλυση των οποίων παρατίθεται παρακάτω:  

 

1) Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη: 

(α) Έχουν εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως  ποσού € 10.000.000 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για εξασφάλιση 

χορήγησης χρεολυτικού δανείου ποσού € 25.000.000 από την Τράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια των ευνοϊκών 
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ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 30/9/2015 ανερχόταν στο ποσό των € 

24.679.363. 

(β) έχουν εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως ποσού € 15.000.000 υπέρ της Alpha Bank ως εκπροσώπου των 

ομολογιούχων δανειστών, για εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου ποσού € 90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου 

την 30/9/2015 ανερχόταν στο ποσό των € 77.374.252. 

(γ) Έχει εγγραφεί υποθήκη α’ τάξεως ποσού € 6.240.000 υπέρ της Alpha Bank ως εκπροσώπου των 

ομολογιούχων δανειστών, για εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου της ποσού € 90.000.000, το υπόλοιπο του 

οποίου την 30/9/2015 ανερχόταν στο ποσό των € 77.374.252. 

(δ) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 7.000.000 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για εξασφάλιση χορήγησης 

χρεολυτικού δανείου ποσού € 24.910.000 από την Εθνική  Τράπεζα, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθμίσεων για 

το πυρόπληκτο, το υπόλοιπο του οποίου την 30/9/2015 ανερχόταν στο ποσό των € 23.855.701. 

(ε) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 264.123 υπέρ της Τράπεζας EUROBANK. 

2) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας ‘‘KEGO AGRI A.E.’’, έχει εγγραφεί 

προσημείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα για ποσό € 2.000.000, για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου 

δανείου της μητρικής εταιρείας. 

3) Επί των γηπέδων - οικοπέδων της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας “SEA FARM IONIAN A.E” υφίστανται 

τα ακόλουθα εμπράγματη βάρη: 

(α) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 200.000, σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Αττικής, το 
υπόλοιπο του οποίου την 30/9/2015 ανερχόταν στο ποσό των € 139.407. 

(β) Έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού € 180.000 υπέρ της “ AGROINVEST A.E.B.E”  

(γ) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Πειραιώς 

το υπόλοιπο του οποίου την 30/9/2015 ανερχόταν στο ποσό των € 604.069. 
(δ) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 296.404 σε εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας το 
ύψος του οποίου την 30/9/2015 ανερχόταν στο ποσό των € 1.361.336. 

(ε) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 3.283.364 σε εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, το ύψος των 
οποίων την 30/9/2015  ανερχόταν  στο ποσό των  € 343.947. Το εν λόγω εναπομείναν υπόλοιπο θα καταβληθεί 

σε 20 ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις των € 16.449 η κάθε μια, σύμφωνα με τη ρύθμιση του 
άρθρου 44 στο οποίο υπήχθη η εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανώτερου ποσού. 
4) Επίσης έχουν εκχωρηθεί τα ακόλουθα ενέχυρα για ορισμένα από τα ανωτέρω δάνεια: 

- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1α) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς συμβάσεις 

ασφάλισης ιχθυοπληθυσμού ποσού ασφαλίσματος ίσου προς  € 11.556.000.  

- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1β) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ των ομολογιούχων δανειστών, 

συμβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσμού και κάθε σχετικού πλωτού εξοπλισμού κυριότητας της μητρικής 

εταιρείας ποσού ασφαλίσματος ίσου προς € 68.500.000.  

- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1δ) έχουν εκχωρηθεί υπέρ της Εθνικής Τράπεζας ασφαλιστήρια συμβόλαια 
ιχθυοπληθυσμού συνολικού ποσού € 10.000.000. Για το ίδιο δάνειο έχουν δεσμευθεί προθεσμιακοί λογαριασμοί 

συνολικού υπολοίπου την 30/9/2015 € 4.000.000 (Σημείωση 22). 
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-Επί του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Tράπεζας Πειραιώς έχει δεσμευθεί χρηματικό ποσό ύψους € 
28.965,40 και ποσό € 96.174,52 υπέρ της Εθνικής Τράπεζας (Σημείωση 22). 
-Έχει δοθεί ενέχυρο σε ιχθυοπληθυσμό μας ποσού € 5.500.000 υπέρ της Eurobank σε εξασφάλιση δανείου το 

ύψους του οποίου με 30/9/2015 είναι € 3.376.654.  
-Έχει δοθεί ενέχυρο σε ιχθυοπληθυσμό μας ποσού € 2.000.000 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς σε εξασφάλιση 
δανείου το ύψους του οποίου είναι  € 2.117.377. 

- Επί του εκάστοτε υπολοίπου του Κοινοπρακτικού δανείου της θυγατρικής εταιρείας “SEAFARM IONIAN A.E” 
(υπολοίπου την 30/9/2015 ποσού € 2.989.282) εκχωρούνται ως ενέχυρο συμβάσεις ασφάλισης 

ιχθυοπληθυσμού της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE (την 30/9/2015 ποσού € 3.043.345). 
- Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ με το από 20.3.2015 συμφωνητικό έχει παράσχει στην εταιρεία με 

την επωνυμία NORSILDMEL INNOVATION A/S κυμαινόμενο ενέχυρο επί του ιχθυοπληθυσμού της, ποσού € 10,3  

εκατ. προς εξασφάλιση του ανοιχτού υπολοίπου. Το ενέχυρο αυτό ισχύει έως 31.12.2015. 

 

Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλα εμπράγματα βάρη επί των παγίων της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α.Ε.» και του Ομίλου της. 

 

29. Συνδεδεμένα μέρη  

Συναλλαγές με συνδεδεμένα 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 κατά την 30/9/2015 έχουν ως εξής: 

 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Θυγατρικές -                    -                    3.846.672        4.290.497        
Σύνολο -                    -                    3.846.672     4.290.497     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Λοιπά έσοδα
30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Θυγατρικές -                    -                    75.791            46.600            
Σύνολο -                    -                    75.791           46.600           

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
30/6/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Θυγατρικές -                    -                    8.122.683        10.069.041      

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 118.124          138.835          67.500            98.335            
Σύνολο 118.124        138.835        8.190.183     10.167.376   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Πωλήσεις παγίων
30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Συγγενείς -                    -                    -                     11.200            
Σύνολο -                    -                    -                     11.200           

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Αγορά παγίων
30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Θυγατρικές -                    -                    1.649.873        749.303          
Σύνολο -                    -                    1.649.873     749.303        

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

 

Αμοιβές ΔΣ και μισθοδοσία
30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 1.422.959       1.306.721       1.017.174        751.199          
Σύνολο 1.422.959     1.306.721     1.017.174     751.199        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
Υπόλοιπα τέλους περιόδου από 
αμοιβές ΔΣ και μισθοδοσία

30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 357.644          409.789          309.101          342.092          
Σύνολο 357.644        409.789        309.101        342.092        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
Υπόλοιπα τέλους από αγορές αγαθών 
και υπηρεσίες

30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014
Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 13.519           36.871           7.725              25.007            
Σύνολο 13.519          36.871          7.725             25.007           

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Εισπρακτέα
30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Θυγατρικές -                    -                    5.487.900        4.242.009        

Συγγενείς 4.851.519       4.851.855       4.755.890        4.756.226        
Σύνολο 4.851.519     4.851.855     10.243.790   8.998.235     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.  

 

Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η 
Σεπτεμβρίου 2015 
 
 

74 

Πληρωτέα
30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Θυγατρικές -                    -                    3.584.217        4.528.347        

Συγγενείς 4.851.519       4.851.855       -                     -                     
Σύνολο 4.851.519     4.851.855     3.584.217     4.528.347     

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 

 

Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη  

 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το εννεάμηνο του 2015 και του 2014 αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 
Συναλλαγές και αμοιβές μελών Διοικήσεως και 
διευθυντικών στελεχών
Ποσά σε € 30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

Μισθοί, εργασιακές παροχές και αμοιβές μελών Δ.Σ. 930.543         928.867         743.887         604.624         

Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών 610.540         516.689         340.787         244.910         

1.541.083    1.445.556    1.084.674    849.534       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης και  
διευθυντικά στελέχη
Ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Υποχρεώσεις από μισθούς, εργασιακές παροχές και αμοιβές 
μελών Δ.Σ. 59.238           90.751           39.638           60.615           

Υποχρεώσεις από μισθούς και λοιπές εργασιακές παροχές 
διευθυντικών στελεχών 33.619           77.603           15.683           44.979           

Yποχρεώσει παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 278.306         278.306         261.505         261.505         

371.163       446.660       316.826       367.099       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στη Σημείωση 17, η Εταιρεία στις 28 Ιουλίου 2015  εξαγόρασε 1.022 

ονομαστικές μετοχές της θυγατρικής εταιρείας «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος € 

1.350.000. Από το σύνολο των ως άνω μετοχών, o Αριστείδης Μπελλές (μέτοχος και μέλος Δ.Σ.) κατείχε 409 

μετοχές ήτοι € 540.264 και ο Νικόλαος Χαβιάρας (μέτοχος και μέλος ΔΣ) κατείχε 409 μετοχές ήτοι € 540.264, το 

υπόλοιπο των εξαγορασθέντων μετοχών (204 μετοχές) κατέχονταν από μη συνδεδεμένα μέλη. Στις 30 

Σεπτεμβρίου 2015 οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα παραπάνω συνδεδεμένα μέλη, αναφορικά με 

την αγορά των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.», ανέρχονταν συνολικά σε € 

1.000.791. 



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.  

 

Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η 
Σεπτεμβρίου 2015 
 
 

75 

Συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου  

30/9/2015

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
NΗΡΕΥΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓ
ΕΙΕΣ Α.Ε

PREDOMAR 
S.L. 

ΠΡΩΤΕΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε

MIRAMAR 
PROJECTS 

CO LTD - UK

BLUEFIN TUNA 
ΑΕ (Όμιλος)

AQUACOM 
LTD

SEAFARM IONIAN 
Α.Ε.

SEAFARM 
IONIAN 
GMBH

ΣΥΝΟΛΟ

NΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε    5.486.243   -                -                        4.755.890                -                          1.657                    -       10.243.790   
PREDOMAR S.L.                          -     -                -               -                                 -                                -                      -                      -     
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε                265.096   11.320       -               -                                 -     448.086                                  -            724.501   
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK                         14   -              14                -                                 -                                -                      -                     28   
NIREUS INTERNATIONAL LTD                          -     -              -                4.500          -                                 -                                -                      -                4.500   
BLUEFIN TUNA ΑΕ (Όμιλος)                          -     -              -                -                            -                                -                      -                      -     
AQUACOM LTD                          -     -              -                -               -                                               -                      -                      -     
SEAFARM IONIAN Α.Ε.             1.164.910   -              -                -               95.629                          -     -                   1.260.539   
KEGO AGRI A.E.             2.154.198   -              -                -               -                                 -                                -                      -         2.154.198   
SEAFARM IONIAN GMBH                          -     -              -                -               -                                 -                                -                      -     

  14.387.555   
ΣΥΝΟΛΟ             3.584.217      5.497.563                    14              4.500            4.851.519                -                      449.742                    -       14.387.555                    -      

30/9/2015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KEGO AGRI 
A.E.

    Προϊόντα/ 
Εμπορεύματα

    
Υπηρεσίες Πάγια     Λοιπά     Προϊόντα/ 

Εμπορεύματα
    

Υπηρεσίες
    Προϊόντα/ 

Εμπορεύματα     Λοιπά     Υπηρεσίες Πάγια     Προϊόντα/ 
Εμπορεύματα Πάγια

    Προϊόντα/ 
Εμπορεύματα     Υπηρεσίες Πάγια     Λοιπά 

NΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
    Διοικητικά έξοδα -               -          -    -                463.634     139.938   -                -              4.621.727              -                14.581               478.215        4.761.664                    -                      -     
    Πάγια -               -          -    -             1.622.278               -     -                -                           -        15.930              11.665                -              1.633.943                    -               15.930                    -     

    Προϊόντα/ Εμπορεύματα -               -          -    -                         -                 -     -                -                           -                -           2.882.803            2.882.803                    -                      -                      -     
PREDOMAR S.L. 
    Διοικητικά έξοδα                  -         96.093        -       32.576   -                -           -                -          -                -         -                                      -               96.093                    -               32.576   
    Προϊόντα/ Εμπορεύματα     2.618.831               -          -               -     -                -           -                -          -                -         -                          2.618.831                    -                      -                      -     
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε
    Διοικητικά έξοδα                  -         22.897        -       11.700   -                -           -                -          -                -         -                                      -               22.897                    -               11.700   
    Προιοντα/ Εμπορεύματα                  -                 -     -                -                               -                      -                      -     
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK 
YEMI URETIMI SANAYI VE TICARET 
A.S.
    Διοικητικά έξοδα                  -                 -          -               -     -                -           -                146        -                -         -                                      -                      -                      -                    146   
    Προϊόντα/ Εμπορεύματα                  -                 -          -               -     -                -           490.121       -          -                -         -                             490.121                    -                      -                      -     
SEAFARM IONIAN Α.Ε.
    Διοικητικά έξοδα                  -         21.532        -       13.500   -                -           -                -          -                -         -                                      -               21.532                    -               13.500   
    Προϊόντα/ Εμπορεύματα                  -                 -          -               -     -                -           -                -          -                -         -                                      -                      -                      -                      -     
    Πάγια             -          -               -     83.539         -           -                -          -                -                       83.539                    -                      -                      -     
KEGO AGRI A.E.
    Διοικητικά έξοδα                  -       163.457        -       18.015   -                -           -                -          -                -         -                                      -             163.457                    -               18.015   
    Προϊόντα/ Εμπορεύματα        923.863               -          -               -     -                -           -                -          -                -         -                             923.863                    -                      -                      -     
    Υπηρεσίες                      -                      -                      -     
    Πάγια      -                          -                      -                      -                      -     
ΣΥΝΟΛΟ
    Διοικητικά έξοδα                  -       303.979        -       75.791           463.634     139.938                    -             146       4.621.727              -                14.581                -                 478.215        5.065.643                    -               75.936   
    Πάγια                  -                 -          -               -          1.705.817               -                      -                -                      -        15.930              11.665                -              1.717.482                    -               15.930                    -     
    Προϊόντα/ Εμπορεύματα     3.542.694               -          -               -                      -                 -            490.121              -                      -                -           2.882.803                -              6.915.618                    -                      -                      -     

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
Α.Ε.Β.Ε

ILKNAK SU URUNLERI 
SAN Ve TIC A.S. SEAFARM IONIAN Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟNΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε

 

30. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015 σε 937 

και του Ομίλου σε 1.150 άτομα (από Εταιρεία: 937, από Θυγατρικές: 213 άτομα) και κατά την 30η Σεπτεμβρίου 

2014 για την Εταιρεία σε 906 και του Ομίλου σε 1.202  άτομα (από Εταιρεία: 906 από Θυγατρικές: 296 άτομα). 
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31. Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών και μη περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων  

 

Xρηματοοικονομικά μέσα και μη Xρηματοοικονομικά μέσα: Παρακάτω παρατίθεται μία σύγκριση ανά 

κατηγορία λογιστικών ποσών και εύλογων αξιών όλων των χρηματοοικονομικών μέσων που παρουσιάζονται στις 

ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις:  

ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Μη Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Κτίρια,Οικόπεδα,Μηχανήματα,Τεχνικές Εγκατστάσεις και πλωτά 46.665.370               46.887.703        75.912.548          76.134.881        43.780.719        43.684.600        70.111.708     70.015.589        
Επενδύσεις σε Ακίνητα 3.333.240                3.333.240         4.162.995           4.162.995          3.221.791          3.221.791          3.283.012       3.283.012          

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 139.124.277             144.344.000      157.151.628        163.662.396      132.641.727      138.058.000      149.296.248   156.861.359      

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 12.725                     10.897              12.725                10.897              12.725              10.897              12.725           10.897              
Δεσμευμένα ταμιακά διαθέσιμα 4.125.140                4.245.364         4.125.140           4.245.364          4.125.140          4.245.364          4.125.140       4.245.364          

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.351.792                5.441.530         8.351.792           5.441.530          7.372.709          3.685.215          7.372.709       3.685.215          

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 38.046.774               35.402.375        38.046.774          35.402.375        37.769.462        35.402.375        37.769.462     35.402.375        

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.911.955                2.316.142         1.911.955           2.316.142          1.911.955          2.316.142          1.911.955       2.316.142          
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 61.712.083               62.762.422        61.712.083          62.762.422        57.672.448        59.911.273        57.672.448     59.911.273        

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 137.184.088             137.686.092      137.184.088        137.686.092      116.895.475      116.393.319      116.895.475   116.393.319      

Λογιστικό ποσό
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εύλογη αξίαΛογιστικό ποσό
 ΟΜΙΛΟΣ

Εύλογη αξία

 
 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

 

Επίπεδο 1: χρηματιστηριακές (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις.  

Επίπεδο 2: άλλες τεχνικές για τις οποίες όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν σημαντική επίπτωση στην 

καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμα, είτε άμεσα είτε έμμεσα  

Επίπεδο 3: τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν δεδομένα τα οποία έχουν σημαντική επίπτωση στην 

καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

 

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

Ιεραρχία 
εύλογης αξίας

Ιεραρχία 
εύλογης 

αξίας
ποσά σε € 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

Μη Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Κτίρια,Οικόπεδα,Μηχανήματα,Τεχνικές Εγκατστάσεις και πλωτά 75.912.548               76.134.881        Επίπεδο 3 70.111.708        70.015.589        Επίπεδο 3

Επενδύσεις σε Ακίνητα 4.162.995                4.162.995         Επίπεδο 3 3.283.012          3.283.012          Επίπεδο 3

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 157.151.628             163.662.396      Επίπεδο 2,3 149.296.248      156.861.359      Επίπεδο 2,3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 12.725                     10.897              Επίπεδο 2 12.725              10.897              Επίπεδο 2

Δεσμευμένα ταμιακά διαθέσιμα 4.125.140                4.245.364         Επίπεδο 1 4.125.140          4.245.364          Επίπεδο 1

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.351.792                5.441.530         Επίπεδο 1 7.372.709          3.685.215          Επίπεδο 1

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 38.046.774               35.402.375        Επίπεδο 2 37.769.462        35.402.375        Επίπεδο 2

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.911.955                2.316.142         Επίπεδο 2 1.911.955          2.316.142          Επίπεδο 2

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 61.712.083               62.762.422        Επίπεδο 2 57.672.448        59.911.273        Επίπεδο 2

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 137.184.088             137.686.092      Επίπεδο 2 116.895.475      116.393.319      Επίπεδο 2

Εύλογη αξία Εύλογη αξία

 

32. Επιμέτρηση των Εύλογων Αξιών   

Ο  πίνακας που ακολουθεί παρέχει την ιεραρχία των εύλογων αξιών των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του 

Ομίλου. 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΣΗ ΣΗΜ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Ποσό Ποσό

Κτίρια,Οικόπεδα,Μηχανήματα,Τεχνικές Εγκατστάσεις και πλωτά 14 31-Δεκ-14 75.912.548 70.111.708 - - √
Επενδύσεις σε Ακίνητα 31-Δεκ-14 4.162.995 3.283.012 - - √
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία μη κυκλοφορούν 19 30-Σεπ-15 80.957.128 79.384.834 - - √
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούν 19 30-Σεπ-15 76.194.500 69.911.414 - √ -
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 26 30-Σεπ-15 12.725 12.725 - √ -
Δεσμευμένα ταμιακά διαθέσιμα 22 30-Σεπ-15 4.125.140 4.125.140 √ - -
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30-Σεπ-15 8.351.792 7.372.709 √ - -

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΣΗ 
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 24 30-Σεπ-15 38.046.774 37.769.462 - √ -
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 24 30-Σεπ-15 61.712.083 57.672.448 - √ -
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 26 30-Σεπ-15 1.911.955 1.911.955 - √ -
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 24 30-Σεπ-15 137.184.088 116.895.475 - √ -  
 

Η εύλογη αξία των κτιρίων, οικοπέδων, καθώς και των μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και πλωτών μέσων 

του επιπέδου 3 επιμετρώνται στον Όμιλο και την Εταιρεία στην εύλογη από ανεξάρτητους εκτιμητές. Οι εκτιμήσεις 

της εύλογης αξίας πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα προκειμένου να διασφαλιστεί  ότι η εύλογη αξία δεν 

διαφέρει σημαντικά από την λογιστική του αξία (Σημείωση 14). 

 

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του επιπέδου 3 επιμετρείται στον Όμιλο και την Εταιρεία από 

ανεξάρτητους  εκτιμητές.  

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων αποτελείται από την αξία στην 

οποία το μέσο θα μπορούσε να διαπραγματευτεί σε μία τρέχουσα συναλλαγή μεταξύ συναινούντων μερών, 

διαφορετική από μία αναγκαστική  η εκκαθάριση ή πώλησης.  
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Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα του επιπέδου 2 αποτελούνται από συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων. Ο 

Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους και παραδοχές, οι οποίες βασίζονται στις συνθήκες αγοράς 

που επικρατούν σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων 

επιμετρούνται σε εύλογη αξία χρησιμοποιώντας προθεσμιακά επιτόκια που προέρχονται από παρατηρήσιμες 

καμπύλες απόδοσης (Σημείωση 26). 

Ο μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός του επιπέδου 2 αξιολογείται από τον Όμιλο και την Εταιρεία με 

βάση παραμέτρους όπως επιτόκια, ειδικούς παράγοντες κινδύνου της χώρας, τρέχουσες τιμές κατά την ημερομηνία 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό χρησιμοποιούνται αξίες που 

καθορίζονται από την αγορά (Σημείωση 24). 

Τα βιολογικά αποθέματα αξιολογούνται από τον Όμιλο και την Εταιρεία ως εξής: (i) Ζωντανά ψάρια (ώριμα) 

επιμετρώνται στην καθαρή αγοραία αξία. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές αγορές 

για την πώληση των ψαριών της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, η υποχρέωση της αποτίμησης των ψαριών 

αυτών σύμφωνα με το ΔΛΠ 41 και το ΔΠΧΑ 13 οδηγεί  στην δημιουργία μιας εκτιμώμενης εύλογης αξίας των 

ψαριών σε μια υποθετική αγορά και βάση την Ιεραρχία της εύλογης αξίας Επιπέδου 2. (ii) Όσον αφορά τα 

ανώριμα ψάρια, αξιολογούνται σε Επίπεδο 3 καθώς η βιομάζα αποτιμάται στην εύλογη αξία μείον το κόστος 

πώλησης βάση των μελλοντικών ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένου ενός μέρους από τα μικτά κέρδη κατά 

την προβλεπόμενη περίοδο αλίευσης. 

Η αποτίμηση απεικονίζει την αναμενόμενη ποιότητα ταξινόμησης και κατανομής μεγέθους. Οι γεννήτορες 

αποτιμούνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. Η αποτίμηση πραγματοποιείται για κάθε 

επιχειρηματική μονάδα και βασίζεται στη βιομάζα μέσα στην θάλασσα για κάθε χώρο του θαλασσινού νερού 

καθώς και την εκτιμώμενη αγοραία τιμή σε κάθε αγορά όπως προκύπτει από την εξέλιξη των συμβάσεων όταν 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και από τις τιμές spot (Σημείωση 19). 

 
 

33. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 
i. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 58.599.999,90 με μείωση της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,34 σε € 0,30 ανά μετοχή κατά € 66.245.039,12 

 

Βάσει της απόφασης του Δ.Σ, στις 02.10.2015 ολοκληρώθηκε η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

ποσού € 58.599.999,90 με κεφαλαιοποίηση από τις Τράπεζες δανείων προς την Εταιρεία, σε εκτέλεση των 

αποφάσεων της από 04.05.2015 1ης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετά την 

μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,34 σε € 0,30 ανά μετοχή κατά το ποσό των € 66.245.039,12 

με σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. 
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Κατά συνέπεια των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 77.709.145,80 και 

αποτελείται από 259.030.486 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 ανά μετοχή. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  εγκρίθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.11.2015. 

 
ii. Αναχρηματοδότηση Δανείων  

Στις 16/10/2015 ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση των δανείων της Εταιρείας σύμφωνα με το περιεχόμενο 

της από 24/3/2015 Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης που είχε καταρτισθεί με τις δανείστριες τράπεζες (Alpha Bank, 

Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank) και εγκρίθηκε στην από 4 Μαϊου 2015 Α’ 

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση. Συνοπτικά η εν λόγω Συμφωνία Αναδιάρθρωσης προβλέπει την 

κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου δανεισμού συνολικής αξίας €58,6 εκατ., η οποία πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της 

Εταιρίας στις 2.10.2015 καθώς και την έκδοση νέων ομολογιακών δανείων, συνολικού ποσού έως €124 εκατ. 

περίπου, εκ των οποίων, μέχρι την 16.10.2015, είχαν εκταμιευθεί δάνεια συνολικού ύψους €82,1 εκατ. και 

υπολείπονται να εκταμιευθούν δάνεια ύψους έως € 41,8 εκατ. Aπό το εν λόγω ποσό, δάνεια ύψους € 20 εκατ. 

που αφορούν στην αναχρηματοδότηση των δανείων της εταιρείας SEAFARM IONIAN η οποία 

συμπεριλαμβάνεται στην συνολική συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανείων του Ομίλου, θα εκταμιευθούν 

κατόπιν της υλοποίησης της διαδικασίας συγχώνευσής της από τη ΝΗΡΕΥΣ η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Για 

το υπόλοιπο ποσό ύψους έως € 21,8 εκατ. περίπου, η εκταμίευση αυτού θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες της 

Εταιρίας σε συνδυασμό με την πλήρωση συγκεκριμένων συμβατικών προϋποθέσεων.  

Επίσης από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου συνολικού ύψους €236,9 εκ. με 30/09/2015 

αναχρηματοδοτήθηκε όπως προαναφέρθηκε το ποσό ύψους €140,7 εκ. ως εξής: (α) €58,6 εκ. με 

κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων δανείων και (β) € 82.1 εκ για αναχρηματοδότηση €74,8 εκ υφιστάμενων δανείων 

και €7,2 εκ.  με σύναψη νέου δανεισμού τα οποία χρησιμοποιηθήκαν ως εξής: (i) €4,4 εκ. προς αποπληρωμή 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (παράγωγο ποσού € 2.9 εκ. και €1.5 εκ. υποχρεώσεις factoring) και (ii) €2.8 εκ. 

αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα. 
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σ ε χ ιλ. €

Β άσ ει 
δημοσ ιευμένω ν 

οικονομικώ ν 
κατασ τάσ εω ν 

30/9/2015

Aναταξινομήσ εις  
λόγω  

κεφαλαιοπ οίησ ης

Aναταξινομήσ εις  λόγω  
αναχ ρηματοδότησ ης

Νέα δάνεια λόγω  
αναχ ρηματοδότησ ης

Υ π όλοιπ α Μετά την 
Αναχ ρηματοδότησ η

Σ ύνολο Β ραχ υπ ρόθεσ μω ν 
Τ ραπ εζικώ ν Υ π οχ ρεώ σ εω ν  (α)

                     198.896                       (58.599)                            (74.816)                                        -                             65.481 

Σ ύνολο Μακροπ ρόθεσ μω ν 
Τ ραπ εζικώ ν Υ π οχ ρεώ σ εω ν (β)

38.047                                  -                                       -                              82.084                           120.131 

Σ ύνολο Δ ανειακώ ν Υ π οχ ρεώ σ εω ν 
(α+β)

236.943                       (58.599)                            (74.816) 82.084 185.612

Ιδια κεφάλαια απ οδιδόμενα σ τους 
μετόχ ους  της  μητρικής  (γ)

47.495 58.599 0 0 97.252

Μη ελέγχ ουσ ες  σ υμμετοχ ές  (δ)                        (7.029) 0 0 0                              (7.029)

Γ ενικό Σ ύνολο (α+ β+ γ+δ) 277.409 0                            (74.816) 82.084 275.835  

Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα, τα υπόλοιπα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών 

υποχρεώσεων αφορούν τον Όμιλο, ενώ οι αναταξινομήσεις λόγω κεφαλαιοποίησης, οι αναταξινομήσεις λόγω 

αναχρηματοδότησης καθώς και τα νέα δάνεια αφορούν την Εταιρεία. Κατά συνέπεια, τα υπόλοιπα που 

διαμορφώνονται στον παραπάνω πίνακα, μετά την αναχρηματοδότηση, αφορούν τον Όμιλο. 

iii. Διαδικασίες συγχώνευσης της SEAFARM IONIAN 

H  αναχρηματοδότηση των δανείων της εταιρείας SEAFARM IONIAN η οποία συμπεριλαμβάνεται στην συνολική 

συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανείων του Ομίλου, θα ολοκληρωθεί κατόπιν της υλοποίησης της διαδικασίας 

συγχώνευσής της από τη ΝΗΡΕΥΣ η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στις 30 Οκτωβρίου 2015 και στις 3 

Νοεμβρίου 2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 29 Οκτωβρίου 2015 Σχέδιο Σύμβασης 

συγχώνευσης των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ και της SEAFARM IONIAN A.E. Βάσει του σχεδίου συγχώνευσης και μετά 

την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας (NHΡΕΥΣ Α.Ε) θα αυξηθεί κατά το 

ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης εταιρείας (SEAFARM IONIAN) ύψους € 

9.474.743,20 όπου και θα ανέλθει σε € 87.183.889,20 διαιρούμενο σε  290.612.964 κοινές ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. 

iv. Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 26ης Οκτωβρίου 2015 

Η Συνέλευση των Ομολογιούχων του ανεξόφλητου κεφαλαίου του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 

αποφάσισε την τροποποίηση των όρων του, τα σημαντικότερα των οποίων είναι τα εξής: 

 Το Δάνειο κατά την 26-10-2015 θα ανέρχεται σε ποσό € 24.689.347,84  

 Το Δάνειο θα λήγει στις 21-10-2025. Κατά την ημερομηνία αυτή η Εταιρεία υποχρεούται να 

εξοφλήσει τις 1.794.284 ομολογίες του Δανείου στην ονομαστική τους αξίας € 13,76, η κάθε 

μία, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10,62%. 
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 Το δικαίωμα μετατροπής θα παρέχει 44,3871 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, αξίας € 0,31 

έκαστη. 

v. Τρέχουσες Οικονομικές Εξελίξεις 

Όπως αναφέρεται και στην Σημείωση 2.2. των εννεάμηνων Οικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση του Ομίλου 

και της Εταιρείας εξέτασε τις συνθήκες που δημιουργούνται από τις εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία, και 

λαμβάνοντας υπόψη την εξωστρέφεια του ομίλου, την πελατειακή βάση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές 

του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι, δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίπτωση στη δραστηριότητα, 

στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

Παρόλα αυτά οι ανωτέρω συνθήκες και τυχόν περαιτέρω δυσμενείς εξελίξεις στην Ελλάδα, ενδέχεται να 

επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση της  Εταιρείας και του Ομίλου, με 

τρόπο που δεν μπορεί επί του παρόντος να προβλεφθεί επακριβώς. 
 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015, τα 

οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.  

 

 

 

 

 

Κορωπί, 27 Νοεμβρίου 2015 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ   ΟΜΙΛΟΥ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΧΛΑΚΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 347823 Α.Δ.Τ. ΑΕ 083337 Α.Δ.Τ. ΑΒ 593929 Α.Δ.Τ.  ΑΒ 264939
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Στοιχεία και  Πληροφορίες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 
 

 


