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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 (σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) 

 

 

 
∆ηλώνεται µε την παρούσα ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουµε οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας ‘ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.’ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2011 
έως την 30η Ιουνίου 2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, 
την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 
έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 
 
∆ηλώνεται επίσης ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά 
τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του 
ν. 3556/2007. 

 
 

Κορωπί, 30 Αυγούστου 2011 

 
 

Οι Βεβαιούντες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ & 
∆/νων Σύµβουλος 

 
Μπελλές Στ. Αριστείδης 

Α.∆.Τ ΑΒ 347823 
 

 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ & 
∆/νων Σύµβουλος 

 
Χαβιάρας Εµµ. Νικόλαος 

Α.∆.Τ ΑΑ 499020 

 

 

Ο Αναπληρωτής ∆/νων 
Σύµβουλος  

 
Χαχλάκης Γ. Αντώνιος 

Α.∆.Τ ΑΕ 083337 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 

Επί των Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων  

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011 

 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, τα οικονοµικά αποτελέσµατα και οι  χρηµατοοικονοµικές 

πληροφορίες του Οµίλου και της Εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» για το Α’ Εξάµηνο της 

τρέχουσας χρήσης, σηµαντικά γεγονότα που διαδραµατίσθηκαν στην περίοδο και η επίδραση τους στις 

εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες 

του Οµίλου ενδέχεται να αντιµετωπίσουν στο Β’ Εξάµηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σηµαντικές 

συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ του εκδότη και των συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων. 

 

Ι) Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου – κύρια γεγονότα και προοπτικές 

 

Οι συνολικές ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 96,9 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2011, 

σηµειώνοντας αύξηση 4.5% σε σχέση µε € 92.7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα για µεν τον Όµιλο ανήλθαν στα € -2,25 εκατ.  έναντι € 2,8 εκατ. της 

αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους.  

 

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα επηρεάστηκαν αρνητικά από την επίπτωση της επιµέτρησης των 

αποθεµάτων στην εύλογη αξία, γεγονός που οφείλεται στην υιοθέτηση της στρατηγικής βέλτιστης εναρµόνισης 

της παραγωγής µε τις πωλήσεις και που µεταφράζεται σε σχετική µείωση των βιολογικών αποθεµάτων. 

Συγκεκριµένα η επίπτωση στο πρώτο εξάµηνο του 2011 από την αποτίµηση στην εύλογη αξία των αποθεµάτων 

στα αποτελέσµατα ήταν € -2,5 εκατ. έναντι θετικής επίπτωσης € 8,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 

προηγούµενου έτους. 

 

Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,14 εκατ. από € 0,09 εκατ. πέρυσι.  

Αναλυτικότερα ανά τοµέα, ο Όµιλος σηµείωσε νέα άνοδο στις πωλήσεις ψαριών εκµεταλλευόµενος την ευρεία 

γεωγραφική κατανοµή του δικτύου πωλήσεων που διαθέτει, την ισχυρή ζήτηση για λαβράκι και τσιπούρα και 

την άνοδο των τιµών τους. 

 

Το πρώτο εξάµηνο του 2011 οι πωλήσεις των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ψάρια και γόνος) ανήλθαν σε € 

85,4 εκατ. έναντι € 78,1 εκατ.  (αύξηση 9,4% έναντι του αντίστοιχου περυσινού εξαµήνου). 
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Η µέση τιµή πώλησης του λαβρακιού και της τσιπούρας ήταν βελτιωµένη κατά 13,0% στο εξάµηνο σε σχέση µε 

την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

  

Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών ανήλθαν στα € 5,4 εκατ. έναντι € 9,4 εκατ. το 2010 ενώ οι πωλήσεις των αγρο-

πτηνοτροφικών προϊόντων (διατίθενται µέσω της 100% θυγατρικής ΚEGOagri) ανήλθαν στα € 6,2 εκατ. έναντι 

€ 5,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο. 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις µέσο-µακροπρόθεσµες (64,2% του συνόλου) και βραχυπρόθεσµες (35,8% του 

συνόλου) ανήλθαν σε € 268,9 εκατ. έναντι € 266,3 εκατ. στο τέλος της οικονοµικής χρήσης του 2010. 

Οι καθαρές δαπάνες για κεφαλαιουχικό εξοπλισµό ανήλθαν στα  € 2,4 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2011 έναντι 

€ 2,0 εκατ. το ίδιο διάστηµα το 2010, αντανακλώντας την σταθερή βούληση της διοίκησης για την διατήρηση 

των ταµειακών της ροών και την επικέντρωση των επενδυτικών της προγραµµάτων στους τοµείς της υγιεινής 

και ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της µείωσης του κόστους παραγωγής. 

 

Προοπτικές. 

 

H σταθερή ζήτηση και κυρίως η αύξηση της τιµής για τα κύρια προϊόντα του Οµίλου, το λαβράκι και τη 

τσιπούρα, ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά του πρώτου εξαµήνου του 2011. Η συνεχιζόµενη κρίση στην Ελλάδα 

δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επιρροή στις πωλήσεις ψαριών καθώς το 90% της παραγωγής ψαριών που 

παράγει ο Όµιλος εξάγεται. 

 Η τιµή της τσιπούρας και η τιµή του λαβρακιού αναµένεται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική καθώς η ζήτηση 

των προϊόντων, ιδιαίτερα της τσιπούρας, υπερβαίνει σε πολλές περιπτώσεις την προσφορά.  

Οι τιµές πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές και το κόστος µεταφορών αναµένεται να είναι αυξηµένα το 2011. 

 

 

II) ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  

 

Κίνδυνος Πρώτων Υλών 

Ο Όµιλος Νηρέα είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο της διακύµανσης των τιµών των πρώτων υλών για την 

παραγωγή των ιχθυοτροφών. Όποτε είναι εφικτό και οικονοµικά επωφελές ο όµιλος εξασφαλίζει την προµήθεια 

των πρώτων υλών µε µεσοπρόθεσµα συµβόλαια αγορών. Επίσης εξετάζει την αντιστάθµιση του κινδύνου µε 

την χρήση σχετικών παράγωγων προϊόντων. 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι ο προαναφερόµενος κίνδυνος δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονοµική 

θέση του Οµίλου κατά το 2011. 

 

Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι  

Οι λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου και η κεφαλαιακή του διάρθρωση, δηµιουργούν κινδύνους αύξησης  

επιτοκίων και κινδύνους ρευστότητας. 
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Η ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικών του Οµίλου παρακολουθεί και αναφέρει σε συνεχή βάση τους κινδύνους 

αυτούς ώστε εγκαίρως να αντιδρά και να αντιµετωπίζει τους κινδύνους αυτούς, µέσα από καθορισµένες 

πολιτικές και διαδικασίες.  

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι ο προαναφερόµενος κίνδυνος δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονοµική 

θέση του Οµίλου κατά το 2011. 

 

ΙΙΙ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   

Η ∆ιοίκηση των Εταιρειών του  Οµίλου στηρίζεται σε οµάδα έµπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν 

πλήρη γνώση του αντικειµένου των εταιρειών και των συνθηκών της αγοράς συµβάλλοντας στην εύρυθµη 

λειτουργία και την  περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών της. 

Ενδεχόµενη διατάραξη της σχέσης των στελεχών µε τη ∆ιοίκηση, µε αποτέλεσµα την απώλειά τους, δεν θα 

διαταράξει την εύρυθµη λειτουργία της Εταιρείας, διότι, αυτή ασκείται  από συγκεκριµένες οµάδες (συµβούλια) 

στελεχών. Η υποδοµή της Εταιρείας, επιτρέπει την άµεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις 

στην πορεία των εργασιών. 

Οι σχέσεις των ∆ιοικούντων µε το εργαζόµενο προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 

προβλήµατα. Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι οι δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν εργασιακά θέµατα, να 

είναι αµελητέες σε σχέση  µε τον αριθµό των απασχολουµένων. 

 

ΙV) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  

Οι εµπορικές συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του Α’ εξαµήνου της 

χρήσης 2011, έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Στους κάτωθι πίνακες παρουσιάζονται οι πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές : 
 

 

 

 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

NΗΡΕΥΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α.Ε

PREDOMAR S.L. 

ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε

MIRAMAR SU URUNLERI 

VE BALIK YEMI URETIMI 

SANAYI VE TICARET A.S.

BLUEFIN 

TUNA ΑΕ 

(Όµιλος)

ILKNAK SU 

URUNLERI SAN 

Ve TIC A.S.

SEAFARM 

IONIAN Α.Ε.

KEGO AGRI 

A.E.

ILKNAK 

DENIZCILIK 

A.S.

CARBON DIS 

TICARET 

YATIRIM 

INSAAT VE 

SANAYI S.A. 

ΣΥΝΟΛΟ

NΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε              82.104,72      1.465.044,28                            143.524,20                -                          -        36.941.056,55      1.807.361,09                        -                          -         40.439.090,84   

PREDOMAR S.L.               1.389.197,07   -                   -                                      -            -                    -                     -                   -                   -                   1.389.197,07     

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε                    51.747,13   -                        -                                      -            -                    -                     -                   -                   -                   51.747,13          
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK 

YEMI URETIMI SANAYI VE TICARET 

A.S.                                 -     -                        -                   -            143.857,10      -                     -                   -                   -                   143.857,10        

BLUEFIN TUNA ΑΕ (Όµιλος)                    62.715,71   -                        -                   -                                      -                    16.411,38         -                   -                   -                   79.127,09          

ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC 

A.S.                    61.609,00   -                        140.210,00     -                                      -            54.961,62         -                   12.397,45       -                   269.178,07        

SEAFARM IONIAN Α.Ε.               1.237.402,41   -                        3.833,20         -                                      -            -                    -                   -                   -                   1.241.235,61     

KEGO ACRI A.E.                  921.567,73   -                        -                   -                                      -            -                    -                     -                   -                   921.567,73        

ILKNAK DENIZCILIK A.S.                                 -     -                        -                   -                                      -            275,40             -                     -                   -                   275,40               
CARBON DIS TICARET YATIRIM 

INSAAT VE SANAYI S.A.                                 -     -                        -                   -                                      137,70             -                     -                   -                   137,70               
ΣΥΝΟΛΟ               3.724.239,05                82.104,72      1.609.087,48                            143.524,20                -            144.270,20      37.012.429,55      1.807.361,09           12.397,45                        -         44.535.413,74   

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

NΗΡΕΥΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α.Ε

PREDOMAR S.L. 

ΠΡΩΤΕΥΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Ε.Β.Ε

MIRAMAR 

PROJECTS CO 

LTD - UK

NIREUS 

INTERNATIONA

L LTD

MIRAMAR SU 

URUNLERI VE 

BALIK YEMI 

URETIMI SANAYI 

VE TICARET A.S.

BLUEFIN TUNA 

ΑΕ (Όµιλος)

ILKNAK SU 

URUNLERI SAN 

Ve TIC A.S.

ILKNAK 

DENIZCILIK 

A.S.

AQUACOM 

LTD

SEAFARM IONIAN 

Α.Ε.
KEGO AGRI A.E.

SEAFARM IONIAN 

GMBH

CARBON DIS 

TICARET 

YATIRIM 

INSAAT VE 

SANAYI S.A. 

ΣΥΝΟΛΟ

NΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε       3.205.302,54        708.984,08                        -        1.002.567,90              657.733,69          397.691,33       4.276.818,69                        -                    -                    503.028,62                          -                              -                      -         10.752.126,85   

PREDOMAR S.L.                                    -     -                   -                                        -     -                        -                    -                                         -                    -                                   -                            -                              -                      -                            -     

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε                                    -     -                      -                                        -     -                        7.735,00          382.660,28                           -                    -     1.315.942,28                                  -                              -                      -           1.706.337,56   

MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK                              13,53   -                      13,53                                   -     254.164,51          -                    -                                         -                    -                                   -                            -                              -                      -              254.191,57   

NIREUS INTERNATIONAL LTD                                    -     -                      1.621.918,60  -                        -                    -                                         -                    -                                   -                            -                              -                      -           1.621.918,60   
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK 

YEMI URETIMI SANAYI VE TICARET 

A.S.                                    -     -                      -                                        -     -                                         -                    -                                   -                            -                              -     1.410,11                   1.410,11   

BLUEFIN TUNA ΑΕ (Όµιλος)                                    -     -                      47.799,24       -                                        -     -                        -                                         -                    -                                   -                            -                              -                      -                47.799,24   
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC 

A.S.                                    -     -                      8.700,00         -                                        -     67.792,40            -                          130.261,16                  -                    117.513,40                          -                              -     5.682,01               329.948,97   

ILKNAK DENIZCILIK A.S.                                    -     -                      -                   -                                        -     -                        -                    -                                   -                                   -                            -                              -                      -                            -     

AQUACOM LTD                       55.973,60   -                      -                   -                                        -     -                        -                    -                                         -                                   -                            -                              -                      -                55.973,60   

SEAFARM IONIAN Α.Ε.                     330.965,22   -                      -                   -                                        -     -                        57.870,01        873.797,09                           -                    -                            -     3.447.181,73                       -           4.709.814,05   

KEGO AGRI A.E.                  3.361.600,54   -                      -                   -                                        -     -                        -                    -                                         -                    -                                   -                              -                      -           3.361.600,54   

SEAFARM IONIAN GMBH                                    -     -                      -                   -                   -                   -                        -                    1.415.780,34                        -                    -                                   -                            -                      -           1.415.780,34   

CARBON DIS TICARET YATIRIM 

INSAAT VE SANAYI S.A.                                    -     -                                          -                          -                          -                               -                           -                          -                          -                    -                                   -                            -                              -                            -     
ΣΥΝΟΛΟ                  3.748.552,89         3.205.302,54        765.496,85      1.621.918,60      1.002.567,90              979.690,60          463.296,34       6.949.056,40         130.261,16                  -                 1.936.484,30                          -            3.447.181,73         7.092,12       24.256.901,43   

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

 
 

 

 
Κορωπί, 30 Αυγούστου 2011 

Ο Πρόεδρος  του ∆.Σ                                                                      Τα µέλη 

 

 

 
Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ  και ∆/νων Σύµβουλος 

Μπελλές Αριστείδης 
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EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ  (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί  Ελεγκτές – Λογιστές 
Α.Ε.  
11ο  χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών– 
Λαµίας  
144  51 Αθήνα 
 
 
Tηλ: 210.2886.000 
Φαξ: 210.2886.905 

 

 

 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Προς τους µετόχους της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ Α.Ε. 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΝΗΡΕΥΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές 

συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών 

της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που 

συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας 

οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής 

της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική 

Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της 

ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της 

ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που 

είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 

στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε 

την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η 

συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 34. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόµενης από το 

άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 23431 

 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

11
ο
 ΧΛΜ ΕΘΝ.Ο∆.ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 

14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ  107 
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Καταστάσεις Λογαριασµού Αποτελεσµάτων    

 

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

1/1-30/06/2011 1/1-30/06/2010 1/4-30/06/2011 1/4-30/06/2010

Σηµ.

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της Περιόδου 257.804.269              272.949.441           250.242.041             270.402.939             

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως -                                 (104.965)                  -                                 (20.205)                       

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 75.467.930                   74.562.836               44.053.911                  41.447.011                  

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της Περιόδου 240.560.310              269.635.912           240.560.310             269.635.912             

Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων κατά την λήξη της Περιόδου 18 58.223.971                 71.144.342             34.372.180                40.659.779                

Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 7 21.434.805                   18.139.678               8.545.993                   10.969.062                  

Αναλώσεις (34.290.559)                 (39.310.703)              (19.540.211)                (24.501.578)                

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (15.132.223)                 (16.086.337)              (8.530.023)                  (8.253.018)                  

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων (10.203.914)                 (11.561.504)              (5.595.737)                  (6.197.660)                  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 (7.293.540)                   (5.706.169)                (3.927.673)                  (2.997.312)                  

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 8 560.674                       449.731                    252.092                      262.356                      

Κέρδη και (ζηµίες) από την ενσωµάτωση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης 9 (23.388)                        (745.413)                  782                            (953.711)                     

Αποσβέσεις (4.902.223)                   (5.202.406)                (2.493.069)                  (2.754.786)                  

Λοιπά έξοδα 10 (12.873.173)                 (11.048.398)              (6.664.951)                  (6.190.501)                  

Λοιπά έσοδα 11 2.251.184                    2.702.376                 946.435                      1.627.533                   

Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων (2.248.386)                 2.775.197               (2.634.182)                1.670.164                  

Φόρος εισοδήµατος 12 (111.556)                      (595.045)                  (2.627)                        (580.271)                     

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 12 2.541.640                    (2.087.094)                1.289.155                   (569.996)                     

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 12 (40.000)                        -                              (40.000)                       -                                 

Καθαρά κέρδη χρήσεως 141.698                      93.058                    (1.387.654)                519.897                     

Κατανεµόµενα σε: 

Μετόχους Εταιρείας 9.766.186                    685.283             (1.316.713)            (54.471)                

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (9.624.488)                   (592.225)            (70.941)                574.368                

Σύνολο 141.698                      93.058                    (1.387.654)                519.897                     

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 13 0,1535 0,0108 (0,0207) (0,0009)

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - µειωµένα σε € 13 0,1527 0,0000 0,0000 0,0000 

1/1-30/06/2011 1/1-30/06/2010 1/4-30/06/2011 1/4-30/06/2010

Σηµ.

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της Περιόδου 200.568.733              222.123.238           239.211.163             219.382.555             

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως (28.612.137)                 (401.360)                  -                                 (401.360)                     

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 69.011.096                   56.877.418               39.870.143                  30.355.163                  

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της Περιόδου 229.497.634              218.145.867           229.497.634             218.145.867             

Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων κατά την λήξη της Περιόδου 18 69.327.860                 52.498.687             30.156.614                28.717.115                

Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 7 18.448.646                   34.786.809               6.609.567                   22.081.652                  

Αναλώσεις (33.724.914)                 (46.098.961)              (16.598.532)                (29.514.903)                

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (11.815.022)                 (12.627.329)              (6.853.920)                  (6.504.837)                  

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων (9.536.576)                   (8.844.033)                (5.551.768)                  (4.638.275)                  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 (6.581.866)                   (5.244.212)                (3.514.436)                  (2.767.182)                  

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 8 944.684                       816.723                    642.066                      649.926                      

Αποσβέσεις (3.947.656)                   (4.064.120)                (2.017.115)                  (2.149.648)                  

Λοιπά έξοδα 10 (11.538.856)                 (9.523.116)                (6.115.442)                  (5.215.422)                  

Λοιπά έσοδα 11 1.368.743                    1.144.056                 617.480                      705.069                      

Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 12.945.043                 2.844.504               (2.625.486)                1.363.495                  

Φόρος εισοδήµατος 12 -                                 (493.110)                  -                                 (493.110)                     

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 12 (607.034)                      (1.765.364)                1.205.039                   (388.482)                     

Καθαρά κέρδη χρήσεως 12.338.009                 586.030                  (1.420.447)                481.903                     

Κατανεµόµενα σε: 

Μετόχους Εταιρείας 12.338.009            586.030             (1.420.447)            481.903                

Σύνολο 12.338.009                 586.030                  (1.420.447)                481.903                     

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων 
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1/1-30/06/2011 1/1-30/06/2010 1/4/-30/06/2011 1/4/-30/06/2010

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της Περιόδου 257.804.269             272.949.441              250.242.041                 270.402.939                 
Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως 0                               (104.965)                     -                                    (20.205)                          

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 75.467.930                 74.562.836                  44.053.911                     41.447.011                     

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της Περιόδου
240.560.310             269.635.912              240.560.310                 269.635.912                 

Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων κατά την λήξη της Περιόδου 58.223.972               71.144.342                34.372.180                   40.659.779                   
-                                -                                 -                                    -                                    

Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 21.434.805                 18.139.678                  8.545.993                       10.969.062                     
Αναλώσεις (34.290.559)                (39.310.703)                 (19.540.211)                    (24.501.578)                    
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (15.132.223)                (16.086.337)                 (8.530.023)                     (8.253.018)                     
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων (10.203.914)                (11.561.504)                 (5.595.737)                     (6.197.660)                     

Κέρδη και (ζηµίες) από την ενσωµάτωση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης (23.388)                      (745.413)                     782                                (953.711)                        

Λοιπά έξοδα (12.873.173)                (11.048.398)                 (6.664.951)                     (6.190.501)                     

Λοιπά έσοδα 1.781.318                   2.083.916                    697.637                         1.319.716                       
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων,συνολικών 

αποσβέσεων- EBITDA 8.916.838                 12.615.581                3.285.670                     6.852.090                     
Επίδραση από την µεταβολή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (2.492.522)                  8.093.242                    (6.409.937)                     2.245.097                       

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων,συνολικών 

αποσβέσεων- EBITDA πρo επίδρασης  βιολογικών στοιχείων
11.409.359               4.522.339                  9.695.607                     4.606.994                     

Επιχορηγήσεις 469.866                      618.460                      248.798                         307.817                         
Αποσβέσεις (4.902.223)                  (5.202.406)                  (2.493.069)                     (2.754.786)                     
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων - 

ΕΒΙΤ 4.484.480                 8.031.635                  1.041.398                     4.405.120                     
Κέρδη και (ζηµίες) από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων -                                -                                 -                                    -                                    
Ζηµία από πώληση συµµετοχών -                                -                                 -                                    -                                    

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (7.293.540)                  (5.706.169)                  (3.927.673)                     (2.997.312)                     

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 560.674                      449.731                      252.092                         262.356                         

Αποτελέσµατα χρήσεως πρό φόρων (2.248.386)                2.775.197                  (2.634.182)                   1.670.164                     
Φόρος εισοδήµατος (111.556)                    (595.045)                     (2.627)                            (580.271)                        
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 2.541.640                   (2.087.094)                  1.289.155                       (569.996)                        
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (40.000)                      -                                 (40.000)                          -                                    

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -                                -                                 -                                    -                                    
-                                -                                 -                                    -                                    

Καθαρά κέρδη χρήσεως 141.698                    93.058                       (1.387.654)                   519.897                        
Κατανεµόµενα σε: -                                 -                                  -                                     -                                     
Ιδιοκτήτες Μητρικής 9.766.186                   685.283                      (1.316.713)                     (54.471)                          
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (9.624.488)                  (592.225)                     (70.941)                          574.368                         

Σύνολο 141.698                    93.058                       (1.387.654)                   519.897                        

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

1/1-30/06/2011 1/1-30/06/2010 1/4/-30/06/2011 1/4/-30/06/2010

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη της Περιόδου 200.568.733                 222.123.238              239.211.163                 219.382.555                 

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως (28.612.137)                    (401.360)                     -                                    (401.360)                        

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 69.011.096                     56.877.418                  39.870.143                     30.355.163                     

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την λήξη της Περιόδου
229.497.634                 218.145.867              229.497.634                 218.145.867                 

Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την 

λήξη της Περιόδου 69.327.860                   52.498.687                30.156.614                   28.717.115                   
-                                    -                                 -                                    -                                    

Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 18.448.646                     34.786.809                  6.609.567                       22.081.652                     

Αναλώσεις (33.724.914)                    (46.098.961)                 (16.598.532)                    (29.514.903)                    

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (11.815.022)                    (12.627.329)                 (6.853.920)                     (6.504.837)                     

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων (9.536.576)                     (8.844.033)                  (5.551.768)                     (4.638.275)                     

Κέρδη και (ζηµίες) από την ενσωµάτωση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης -                                    -                                 -                                    -                                    

Λοιπά έξοδα (11.538.856)                    (9.523.116)                  (6.115.442)                     (5.215.422)                     

Λοιπά έσοδα 971.938                         631.809                      405.100                         450.359                         
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- 

EBITDA 22.133.076                   10.823.866                2.051.620                     5.375.689                     

Επίδραση από την µεταβολή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 11.445.557                     7.205.292                    (5.823.526)                     1.534.821                       

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων,συνολικών αποσβέσεων- 

EBITDA πρo επίδρασης  βιολογικών στοιχείων
10.687.519                   3.618.573                  7.875.146                     3.840.867                     

Επιχορηγήσεις 396.805                         512.247                      212.380                         254.710                         
Αποσβέσεις (3.947.656)                     (4.064.120)                  (2.017.115)                     (2.149.648)                     

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων - ΕΒΙΤ
18.582.225                   7.271.993                  246.884                        3.480.751                     

Κέρδη και (ζηµίες) από την επανεκτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων -                                    -                                 -                                    -                                    

Ζηµία από πώληση συµµετοχών -                                    -                                 -                                    -                                    
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (6.581.866)                     (5.244.212)                  (3.514.436)                     (2.767.182)                     

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 944.684                         816.723                      642.066                         649.926                         

Αποτελέσµατα χρήσεως πρό φόρων 12.945.043                   2.844.504                  (2.625.486)                   1.363.495                     

Φόρος εισοδήµατος -                                    (493.110)                     -                                    (493.110)                        

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (607.034)                        (1.765.364)                  1.205.039                       (388.482)                        

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων -                                    -                                 -                                    -                                    

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -                                    -                                 -                                    -                                    
-                                    -                                 -                                    -                                    

Καθαρά κέρδη χρήσεως 12.338.009                   586.030                     (1.420.447)                   481.903                        

Κατανεµόµενα σε: -                                     -                                  -                                     -                                     

Ιδιοκτήτες Μητρικής 12.338.009                     586.030                      (1.420.447)                     481.903                         
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -                                    -                                 -                                    -                                    

Σύνολο 12.338.009                   586.030                     (1.420.447)                   481.903                        

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Καταστάσεις  Συνολικών Εσόδων 

 

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

 

1/1-30/06/2011 1/1-30/06/2010 1/4/-30/06/2011 1/4/-30/06/2010

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 141.698                    93.058                      (1.387.653)                  519.897                       

Λοιπά συνολικά έσοδα 

Συναλλαγµατικές διαφορές από ενσωµάτωση θυγατρικών εξωτερικού (762.016)                    195.000                     (624.343)                      (33.293)                        

Αναλογία άλλων αναγνωρισµένων εισοδηµάτων συγγενών επιχειρήσεων -                                907.092                     -                                  761.261                        

Επιδράση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 20% 261.201                     1.489                         -                                  682                              

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους (Β) (500.815)                  1.103.582                 (624.343)                     728.650                       

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (Α+Β) (359.117)                  1.196.640                 (2.011.996)                  1.248.547                   

- Ιδιοκτήτες µητρικής 9.486.065                  1.719.393                  (1.756.547)                    679.252                        

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (9.845.182)                 (522.753)                    (255.449)                      569.295                        

(359.117)                  1.196.640                 (2.011.996)                  1.248.547                   

1/1-30/06/2011 1/1-30/06/2010 1/4/-30/06/2011 1/4/-30/06/2010

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 12.338.009               586.030                    (1.420.447)                  481.903                       

Λοιπά συνολικά έσοδα 

Επιδράση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 20% 249.117                     1.489                         -                                  682                              

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους (Β) 249.117                    1.489                        -                                   682                              

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (Α+Β) 12.587.126               587.519                    (1.420.447)                  482.585                       

- Ιδιοκτήτες µητρικής 12.587.126                 587.519                     (1.420.447)                    482.585                        

12.587.126               587.519                    (1.420.447)                  482.585                       

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων 
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Καταστάσεις Οικονοµικής Θέσης  

 

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ.

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 14 88.339.361        90.972.254        75.815.339        77.546.981        
Επενδύσεις σε Ακίνητα 3.534.425         3.534.425         3.432.549         3.432.549         
Υπεραξία Επιχείρησης 15 30.766.972        30.766.972        19.049.833        19.049.833        
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 16 15.895.200        16.026.648        4.603.724         4.734.973         
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 17 -                       -                       30.246.427        29.201.879        
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 9 496.909            520.297            650.000            650.000            
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 12.647              7.536                -                       -                       
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 56.703              56.703              6.800                6.800                
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 226.747            233.351            152.403            158.388            
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 18 110.330.716      71.552.426        106.260.007      67.860.977        

249.659.680 213.670.612 240.217.082 202.642.380
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 18 130.229.594      186.251.843      123.237.627      132.707.756      
Αποθέµατα 12.165.803        11.658.571        8.786.682         7.692.073         
Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 50.607.525        46.624.487        38.634.902        65.784.550        
Λοιπές Απαιτήσεις 47.610.575        33.305.875        45.514.673        30.536.291        
Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 3.239.090         715.396            2.627.323         134.449            
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 69                    82                    69                    82                    
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 19 19.145.635        36.549.387        17.618.859        35.976.972        

262.998.291 315.105.641 236.420.135 272.832.173

Σύνολο Ενεργητικού 512.657.971 528.776.253 476.637.217 475.474.553

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  
Μετοχικό Κεφάλαιο 20 85.263.829        85.262.522        85.263.829        85.262.522        
Μείον Ιδιες Μετοχές 20 (47.271)             (47.271)             (47.271)             (47.271)             
Υπέρ το Άρτιο 20 36.226.408        36.228.730        36.226.408        36.228.730        
Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής 20 31.182.737        30.924.906        30.290.770        30.031.810        
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (1.387.631)        (854.781)           -                       -                       
Λοιπά Αποθεµατικά 20 9.218.599         8.612.337         8.713.117         8.718.078         
Αποτελέσµατα εις Νέον (2.181.520)        (10.215.222)      5.595.625         (6.742.422)        
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες Μητρικής 158.275.151 149.911.221 166.042.478 153.451.447
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (5.399.939)      4.803.043 -                       -                       
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 152.875.212 154.714.264 166.042.478 153.451.447

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 21 165.885.143      174.822.861      144.070.310      151.366.697      
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 18.784.764        21.622.093        17.774.588        17.416.803        
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 2.943.598         2.764.436         2.475.320         2.319.541         
Επιχορηγήσεις 6.977.305         7.447.170         5.779.184         6.175.989         
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3.242.674         3.453.510         -                       -                       
Προβλέψεις 439.568            530.201            232.222 332.855            
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 198.273.052 210.640.271 170.331.624 177.611.885

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 47.910.120        60.045.565        39.189.969        52.157.908        
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 21 96.301.405        80.704.332        87.640.908        72.088.951        
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 161.618            554.838            161.618            554.838            
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 21 6.671.061         10.817.348        4.993.189         10.716.759        
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 10.465.503        11.299.635        8.277.431         8.892.765         
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 161.509.707 163.421.718 140.263.115 144.411.221
Σύνολο Υποχρεώσεων 359.782.759 374.061.989 310.594.739 322.023.106

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 512.657.971 528.776.253 476.637.217 475.474.553

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων 
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Καταστάσεις Mεταβολών Iδίων Κεφαλαίων 

4.1 Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

ΠΟΣΑ ΣΕ €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Ίδιες 

Μετοχές
Υπέρ Το Άρτιο

Αποθεµατικό 

αναπροσαρµογης

Συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές

Λοιπά 

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 

εις νέον

∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 85.238.263     (47.271)   36.164.621     9.580.654             (1.880.823)              9.089.761      25.917.061       1.878.593        165.940.859    

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη περίοδο 01/01-30/06/2010

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -                       -               -                       -                            -                              -                     685.283              (592.225)            93.058             

Λοιπά συνολικά έσοδα -                       -               1.489                -                            1.032.620                 -                     -                        69.473               1.103.582        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -                       -               1.489               -                             1.032.620               -                     685.283            (522.752)          1.196.640        

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από τη µετατροπή του Οµολογιακού ∆ανείου 24.259              -               64.562              -                            -                              -                     -                        -                       88.821             

Εγκριθέντα µερίσµατα -                       -               -                       -                            -                              -                     -                        (109.317)            (109.317)          

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµία Περιόδου 24.259             -               66.052             -                             1.032.620               -                     685.283            (632.069)          1.176.145        

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2010 85.262.522     (47.271)   36.230.673     9.580.654             (848.203)                 9.089.761      26.602.344       1.246.524        167.117.004    

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 85.262.522     (47.271)   36.228.730     30.924.906           (854.781)                 8.612.337      (10.215.222)     4.803.043        154.714.264    

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη περίοδο 01/01-30/06/2011

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -                       -               -                       -                            -                              -                     9.766.186           (9.624.488)         141.698           

Λοιπά συνολικά έσοδα -                       -               (4.912)              261.239                  (532.850)                  606.262           (609.860)             (220.694)            (500.815)          

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -                       -               (4.912)             261.239                 (532.850)                 606.262         9.156.326         (9.845.182)      (359.117)          

Μεταβολή ποσοστού ή απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών -                       -               -                       -                            -                              -                     (1.126.846)          82.299               (1.044.547)      

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από τη µετατροπή του Οµολογιακού ∆ανείου 1.307                -               2.590                -                            -                              -                     -                        -                       3.897               

Εγκριθέντα µερίσµατα -                       -               -                       -                            -                              -                     -                        (440.364)            (440.364)          

Λοιπές µεταβολές -                       -               -                       (3.408)                    -                              -                     4.222                  265                   1.079               

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµία Περιόδου 1.307               -               (2.322)             257.831                 (532.850)                 606.262         8.033.702         (10.202.982)    (1.839.052)      

 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2011 85.263.829     (47.271)   36.226.408     31.182.737           (1.387.631)              9.218.599      (2.181.520)        (5.399.939)      152.875.212     

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
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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 2010, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 85.238.263        (47.271)      36.164.621          9.530.427               8.722.212           29.446.632          169.054.884         

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη περίοδο 01/01-30/06/2010

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -                          -                  -                            -                              -                          586.030                 586.030                

Λοιπά συνολικά έσοδα -                          -                  1.489                     -                              -                          -                           1.489                     

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -                          -                  1.489                    -                               -                           586.030               587.519                

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από τη µετατροπή του Οµολογιακού ∆ανείου 24.259                 -                  64.562                   -                           88.821                  

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµία Περιόδου 24.259                -                  66.052                  -                               -                           586.030               676.340                

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2010 85.262.522        (47.271)      36.230.673          9.530.427               8.722.212           30.032.661          169.731.224         

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 85.262.522        (47.271)      36.228.730          30.031.810             8.718.078           (6.742.422)          153.451.447         

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη περίοδο 01/01-30/06/2011

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -                          -                  -                            -                              -                          12.338.009            12.338.009           

Λοιπά συνολικά έσοδα -                          -                  (4.912)                   258.990                    (4.961)                  -                           249.117                

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -                          -                  (4.912)                  258.990                   (4.961)                 12.338.009          12.587.126           

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από τη µετατροπή του Οµολογιακού ∆ανείου 1.307                   -                  2.590                     -                              -                          -                           3.897                     

Λοιπές µεταβολές -                          -                  -                            (30)                           -                          38                         8                            

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµία Περιόδου 1.307                  -                  (2.322)                  258.960                   (4.961)                 12.338.047          12.591.031           

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου 2011 85.263.829        (47.271)      36.226.408          30.290.770             8.713.117           5.595.625            166.042.478         
 

 

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Kαταστάσεις ταµιακών ροών 

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Κέρδη  προ φόρων (2.248.386)             2.775.197              12.945.043            2.844.504              

Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 4.902.223              5.202.406              3.947.656              4.064.120              

Προβλέψεις (100.633)                (43.000)                 (100.633)                -                           

Eπιχορηγήσεις (469.866)                (618.460)                (396.805)                (512.247)                

Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 179.162                 194.627                 155.779                 153.559                 

Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου (393.207)                (362.499)                (393.207)                (343.639)                

Μερίσµατα -                           -                           (440.364)                (404.208)                

Πιστωτικοί Τόκοι (157.593)                (87.085)                 (101.238)                (68.729)                 

Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεµάτων και λοιπά µη 

ταµιακά κονδύλια
1.975.543              (7.358.552)             * (11.442.202)           (7.196.518)             *

(Κέρδη)/Ζηµίες από Πώληση Παγίων - Συµµετοχών 6.535                    60.140                   (5.209)                   (1.049)                   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.293.177              5.706.021              6.581.853              5.244.065              

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων 14.240.850            8.756.438              * (18.581.309)           9.143.172              *

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων (20.599.457)           (10.472.560)           * 10.235.220            (7.668.840)             *

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών ) (13.667.557)           1.330.760              * (13.645.082)           (2.626.025)             *

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (6.587.601)             (5.077.634)             * (5.926.439)             (4.631.016)             *

Kαταβεβληµένοι Φόροι (123.254)                (73.784)                 -                           -                           

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) (15.750.064)  (67.985)          * (17.166.937)  (2.002.851)    *

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων
(1.044.548)             -                           (1.044.548)             -                           

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (2.425.144)             (2.000.763)             (2.085.708)             (1.435.590)             

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 24.038                   64.042                   6.151                    2.220                    

Τόκοι εισπραχθέντες 157.593                 87.177                   * 101.238                 68.715                   *

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) (3.288.061)    (1.849.544)    * (3.022.867)    (1.364.655)    *

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (1.513)                   (1.767)                   (1.513)                   (1.767)                   

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 16.276.952            2.700.673              * 15.551.953            2.700.673              *

Εξοφλήσεις δανείων (14.462.617)           (1.331.599)             * (13.718.685)           (511.085)                *

Μερίσµατα πληρωθέντα (178.449)                (370.000)                (64)                        -                           

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 1.634.373      997.307         * 1.831.691      2.187.821      *

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (17.403.752)  (920.222)        (18.358.113)  (1.179.685)    

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 36.549.387    15.743.462    35.976.972    14.891.373    

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 19.145.635    14.823.240    17.618.859    13.711.688    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

*Ορισµένα κονδύλια της κατάστασης Ταµιακών Ροών δεν ανταποκρίνονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις 30/6/2010 και αντικατοπτρίζουν αναταξινοµίσεις κονδυλίων για σκοπούς συγκρισιµότητας µε την 

παρούσα περίοδο. 

  

Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1  Γενικές Πληροφορίες 

 

 

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

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

«Όµιλος»). Η δοµή του Οµίλου και οι  θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη Σηµείωση 5 των οικονοµικών 

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

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

εισήχθη  στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

 

1.2  Φύση ∆ραστηριοτήτων 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου για το πρώτο εξαµήνο του 2011 που 

καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2011, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή 

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

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

σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και ειδικότερα σύµφωνες µε το 

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34 περί ενδιάµεσων καταστάσεων. 

 

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

απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση 

µε τις δηµοσιευµένες ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 

2010, οι οποίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδικτύου www.nireus.com. 
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Η ετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA απαιτεί τη χρήση 

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

εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Σηµαντικές παραδοχές από τη ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των 

λογιστικών µεθόδων της εταιρείας επισηµαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις 

στις οποίες προβαίνει η ∆ιοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους 

παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται 

αναµενόµενα από εύλογες συνθήκες. ∆εν υπήρξε διαφοροποίηση στις κρίσεις, εκτιµήσεις ή υποθέσεις µε 

αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την  

31.12.2010. 

 

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 

2010 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 2011.  

 

 

3. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές  

3.1 Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες. 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2010, µε εξαίρεση την 

εφαρµογή των νέων και τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών που είχαν υποχρεωτική εφαρµογή στις 1 

Ιανουαρίου 2011:  

• Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

• ∆ιερµηνεία 19 ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων 

• ∆ιερµηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών 

(τροποποίηση) 

• Ετήσιες αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Μάιος 2010)  

Η εφαρµογή των παραπάνω νέων και τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών δεν είχαν επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

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. 
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• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις: Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής 

επισκόπησης των δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού (Τροποποίηση). 

Eφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Σκοπός της 

τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την 

κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ 

τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιοδήποτε κινδύνων που µπορεί να παραµείνουν στην 

οντότητα η οποία έχει πραγµατοποιήσει τη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η 

τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών 

µεταφοράς έχει πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της ηµεροµηνίας ισολογισµού.  

Η τροποποίηση αυτή συµµορφώνει σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ∆ΠΧΑ και των 

αµερικάνικων λογιστικών προτύπων. H τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του τροποποιηµένου 

προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 

ταξινόµηση και επιµέτρηση 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η Πρώτη Φάση 

του νέου αυτού προτύπου ασχολείται µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων. Η Φάση 1 του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει σηµαντική επίπτωση (ι) στην ταξινόµηση και 

επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και (ιι) σε αλλαγή λογιστικοποίησης για εταιρείες 

που έχουν χαρακτηρίσει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις χρησιµοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας 

Μέσω Αποτελεσµάτων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 

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

του προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων 

(Τροποποίηση)   

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Η τροποποίηση 

αυτή αφορά στον προσδιορισµό αναβαλλόµενης φορολογίας επί των επενδυτικών ακινήτων που επιµετρώνται 

σε εύλογη αξία και, επίσης, ενσωµατώνει τη ∆ιερµηνεία 21 – «Φόροι Εισοδήµατος – Ανάκτηση 

αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων» στο ∆ΛΠ 12 προκειµένου για  µη αποσβέσιµα 

περιουσιακά στοιχεία όπου χρησιµοποιείται το µοντέλο αναπροσαρµογής βάσει ∆ΛΠ 16. Ο σκοπός αυτής της 

τροποποίησης είναι να συµπεριλάβει α) την αναιρέσιµη υπόθεση ότι βάση υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου 

επί των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο εύλογης αξίας βάσει του 

∆ΛΠ 40, είναι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους και β) την απαίτηση ότι βάση 

υπολογισµού αναβαλλοµένου φόρου επί των µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία  επιµετρώνται 
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χρησιµοποιώντας το µοντέλο αναπροσαρµογής βάσει ∆ΛΠ 16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση της 

λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση 

αυτή Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής του τροποποιηµένου 

προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 

• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. 

Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το 

∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες 

ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη µητρική. Παραδείγµατα των περιοχών που 

απαιτούν σηµαντική κρίση περιλαµβάνουν αξιολόγηση του τεκµαρτού ελέγχου (de facto control), τα πιθανά 

δικαιώµατα ψήφου ή το εάν ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων λειτουργεί ως κύριος ή αντιπρόσωπος. Το ∆ΠΧΑ 

10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορά τις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και αντικαθιστά τη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες 

Ειδικού Σκοπού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος και η Εταιρεία 

βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 

• ∆ΠΧΑ 11 Κοινές ∆ιευθετήσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. 

Το ∆ΠΧΑ 11 απαλείφει την αναλογική ενοποίηση των από κοινού ελεγχόµενων εταιρειών. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 

11, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες, εφόσον έχουν ταξινοµηθεί ως «κοινοπραξίες» (ο όρος κοινοπραξία 

καθορίστηκε εκ νέου), πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Επιπρόσθετα, 

περιουσιακά στοιχεία και λειτουργίες που ελέγχονται από κοινού αποτελούν «κοινές λειτουργίες» σύµφωνα µε 

το ∆ΠΧΑ 11 και ο λογιστικός χειρισµός αυτών των διευθετήσεων θα είναι γενικά σύµφωνος µε εκείνον που 

ακολουθείται σήµερα. Βάσει αυτού του χειρισµού, ο επενδυτής εξακολουθεί να αναγνωρίζει το ποσοστό που του 

αναλογεί επί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 

31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες και τη ∆ιερµηνεία 13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη 

χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο 

αυτό. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις 

οικονοµικές του καταστάσεις. 

• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες εταιρείες 

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

2013. Το ∆ΠΧΑ 12 συνδυάζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τη συµµετοχή µιας εταιρείας σε 
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θυγατρικές εταιρείες, κοινές διευθετήσεις, επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και δοµηµένες εταιρείες σε ένα 

ενιαίο πρότυπο γνωστοποιήσεων. Ένα σύνολο νέων γνωστοποιήσεων απαιτείται επίσης όπως γνωστοποίηση 

των κρίσεων που γίνονται προκειµένου για τον καθορισµό του ελέγχου επάνω σε µια άλλη εταιρεία. Το 

∆ΠΧΑ 12 αντικαθιστά τις απαιτήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27, στο ∆ΛΠ 31 και το ∆ΛΠ 

28. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται 

στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 

• ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας  

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

2013. Ο βασικότερος λόγος έκδοσης του ∆ΠΧΑ 13 είναι να µειώσει την περιπλοκότητα και να βελτιώσει τη 

συνέπεια στην εφαρµογή κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. ∆εν υπάρχει µεταβολή για το πότε µια 

οντότητα απαιτείται να κάνει χρήση εύλογης αξίας αλλά, παρέχεται καθοδήγηση στον τρόπο επιµέτρησης 

της εύλογης αξίας σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται από τα ∆ΠΧΑ. Το 

∆ΠΧΑ 13 ενοποιεί και διευκρινίζει τις οδηγίες για επιµέτρηση εύλογης αξίας και επίσης ενισχύει τη σύγκλιση 

µε τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα που έχουν τροποποιηθεί από το Συµβούλιο Αµερικάνικων Λογιστικών 

Προτύπων. Το πρότυπο αυτό έχει µελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 

• ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση)  

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

Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, το πρότυπο αυτό 

τροποποιήθηκε για να περιλάβει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις 

σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν µια εταιρεία ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις. Το ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις απαιτεί µια εταιρεία που ετοιµάζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις να λογίζει τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα.  Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 

• ∆ΛΠ 28 Συµµετοχές σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (τροποποίηση)  

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

Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 το πρότυπο αυτό 
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τροποποιήθηκε για να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και να 

παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης κατά το λογισµό των συµµετοχών 

σε συγγενείς επιχειρήσεις και σε κοινοπραξίες. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

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

2013. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 προτείνει σηµαντικές αλλαγές στο λογιστικό χειρισµό των παροχών σε 

εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένης της απαλοιφής του δικαιώµατος επιλογής για αναβαλλόµενη 

αναγνώριση των µεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικού προγράµµατος 

(γνωστή ως “µέθοδος περιθωρίου”). Αποτέλεσµα αυτού θα είναι η µεγαλύτερη µεταβλητότητα του 

ισολογισµού εκείνων των εταιρειών που έως και σήµερα εφαρµόζουν τη µέθοδο περιθωρίου. Επίσης, µε τις 

τροποποιήσεις αυτές, θα περιοριστούν οι µεταβολές του καθαρού περιουσιακού στοιχείου (ή υποχρέωσης) 

προγράµµατος συνταξιοδότησης που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης στο καθαρό έσοδο (έξοδο) 

τόκου και στο κόστος τρέχουσας απασχόλησης. Η αναµενόµενη απόδοση από περιουσιακά στοιχεία 

προγραµµάτων θα αντικατασταθεί από µια πίστωση στο έσοδο που θα βασίζεται στην απόδοση των 

εταιρικών οµολόγων. Επιπρόσθετα, το τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί άµεση αναγνώριση του κόστους 

προϋπηρεσίας ως αποτέλεσµα µεταβολών στο πρόγραµµα (στα αποτελέσµατα χρήσης) και απαιτεί οι 

παροχές εξόδου από την υπηρεσία να αναγνωρίζονται µόνο όταν η προσφορά γίνεται νοµικά δεσµευτική και 

δεν µπορεί να ανακληθεί. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει 

την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής 

της τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση)  

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

2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά 

Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, κατά την αποαναγνώριση ή 

τον διακανονισµό) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία 

βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. 
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4. Εποχικότητα 

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα στον κλάδο των ιχθυοτροφών εντατικοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

µεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου προκειµένου να καλύψει την εποχική αλλαγή που παρατηρείται στις διατροφικές 

ανάγκες των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας εξαιτίας της αυξήσεως της θερµοκρασίας του περιβάλλοντός τους, που 

σηµατοδοτεί τη βέλτιστη µετατρεψιµότητα της τροφής σε ιχθυοµάζα. Πλέον των δύο τρίτων του κύκλου 

εργασιών για τα προϊόντα του κλάδου πραγµατοποιείται στο διάστηµα αυτό. 

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

 

5. ∆οµή του Οµίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 

Η εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες συµµετοχές, πίνακας των οποίων παρατίθεται παρακάτω: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

AQUACOM LTD 100,00%
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 50,00%
BLUEFIN TUNA ΑΕ (Όµιλος) 25,00%
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. 71,709%
NIREUS INTERNATIONAL LTD 100,00%
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK 100,00%
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI URETIMI SANAYI VE 

TICARET A.S.
99,95%

CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. 99,943%
PREDOMAR S.L. 100,00%
KEGO AGRI A.E. 100,00%
SEAFARM IONIAN Α.Ε. 26,454%
SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE)GMBH 26,454%
ILKNAK DENIZCILIK A.S. 76,329%
ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 11,774%
FISH OF AFRICA LTD 100,00%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 4,34%
∆ΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 14,00%
BLUE WATER FLΑTFISH FARMS LIM 3,968%
AQUA TERRAIR Α.Ε. 12,963%  

 

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

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

AQUACOM LTD

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ 

ΝΗΣΟΥΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 50,00% Ολική Ενοποίηση

NIREUS INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI 

URETIMI SANAYI VE TICARET A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ

99,93% έµµεση + 

0,02% άµεση = 

99,95% Ολική Ενοποίηση

ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ

1,810% άµεση + 

69,899% έµµεση = 

71,709% Ολική Ενοποίηση
CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE 

SANAYI A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 99,943% έµµεση Ολική Ενοποίηση

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

KEGO AGRI A.E. ΕΛΛΑ∆Α 100,00% Ολική Ενοποίηση

ILKNAK DENIZCILIK A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 76,329% έµµεση Ολική Ενοποίηση

BLUEFIN TUNA ΑΕ (Όµιλος) ΕΛΛΑ∆Α 25,00% Καθαρή Θέση

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

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

AQUA TERRAIR Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 12,963% έµµεση Καθαρή Θέση  

 

 

6. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 

Οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου προσδιορίστηκαν µε βάση την εσωτερική µηνιαία πληροφόρηση που 

παρέχεται στην Εκτελεστική Επιτροπή («ΕΛΕΑ») που έχει οριστεί από τη ∆ιοίκηση και η οποία παρακολουθεί την 

κατανοµή των πόρων και την απόδοση των λειτουργικών αυτών τοµέων καθώς επίσης καθορίζει και την 

επιχειρηµατική δραστηριότητά τους. Οι τοµείς που έχουν παρόµοια είδη και παραγωγή, παρόµοια πολιτική 

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

 

Συγκεκριµένα, ο Όµιλος έχει διακρίνει τους κάτωθι λειτουργικούς τοµείς:   

• Ιχθυοκαλλιέργειας 

• Ιχθυοτροφές 

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

Πωλήσεις Γόνου. 

Στους άλλους τοµείς περιλαµβάνονται κυρίως πωλήσεις Εξοπλισµών για εταιρείες Ιχθυοκαλλιέργειας. 

Στα Κέρδη προ φόρων ανά Τοµέα δεν περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα καθώς και τα 

γενικά ∆ιοικητικά έξοδα της Μητρικής εταιρείας τα οποία παρουσιάζονται στη στήλη των απαλοιφών / 

προσαρµογών. 

Τα κέρδη από συνδεδεµένες εταιρείες απεικονίζονται στην στήλη λοιπές απαλοιφές/προσαρµογές. 

 

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

Απαλοιφές / 

Προσαρµογές Ενοποίηση

Πωλήσεις ανά Τοµέα                  85.385           6.424                       6.025                         1.737                      -       99.571 

∆ιατοµεακές πωλήσεις                            -           1.061                               -                         1.608                      -         2.669 

Καθαρές Πωλήσεις                  85.385           5.363                       6.025                            129                      -       96.902 

Κόστος Λειτουργίας                 (79.081)          (4.665)                      (5.897)                          (542)             (8.964)      (99.150)
Κέρδη προ φόρων                    6.304              698                          128                          (413)             (8.964)        (2.248)

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

Απαλοιφές / 

Προσαρµογές Ενοποίηση

Πωλήσεις ανά Τοµέα                  78.080         15.648                       5.155                         1.001                      -       99.884 

∆ιατοµεακές πωλήσεις                            -           6.237                               -                            945                      -         7.182 

Καθαρές Πωλήσεις                  78.080           9.411                       5.155                              56                      -       92.702 

Κόστος Λειτουργίας                 (68.399)          (8.115)                      (4.815)                          (462)             (8.137)      (89.927)
Κέρδη προ φόρων                    9.681           1.296                          340                          (406)             (8.137)         2.775 

30/6/2011

30/6/2010

 

 

 

 

Στα περιουσιακά στοιχεία ανά Τοµέα περιλαµβάνονται εκείνα τα οποία παρακολουθεί η εκτελεστική επιτροπή και 

τα οποία µπορούν να διαχωριστούν στους τοµείς. 

Οι υποχρεώσεις παρακολουθούνται ενιαία οπότε εντάσσονται στην στήλη των απαλοιφών / προσαρµογών. 

 

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

Απαλοιφές / 

Προσαρµογές Ενοποίηση

Περιουσιακά στοιχεία 

τοµέα                343.721         25.456                       3.777                         7.952          131.752     512.658 
Υποχρεώσεις τοµέα                            -                   -                               -                                 -          359.783     359.783 

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

Απαλοιφές / 

Προσαρµογές Ενοποίηση

Περιουσιακά στοιχεία 

τοµέα                364.395         24.445                       3.907                         7.518          128.512     528.777 
Υποχρεώσεις τοµέα                            -                   -                               -                                 -          374.062     374.062 

30/6/2011

31/12/2010
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

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

και για τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύεται ως ακολούθως:  

 

Έσοδα βάση της γεωγραφικής έδρας των εταιρειών του Οµίλου:  

Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010

Ελλάδα 90.208.687            87.604.454        

Ισπανία 2.745.754              2.882.232          

Τουρκία 3.948.294              2.215.827          

96.902.735          92.702.514      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ποσά σε € 30/6/2011 31/12/2010

Ελλάδα 102.369.718          104.851.044      

Ισπανία 3.137.584              3.194.706          

Τουρκία 2.261.684              2.487.577          

107.768.986       110.533.327    

Για το σκοπό της γεωγραφικής πληροφόρησης, τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από 

ενσώµατα πάγια, επενδύσεις σε ακίνητα, άδειες ιχθυοκαλλιέργειας και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

 

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

 

Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010

Ελλάδα 22.532.454        25.277.345         

Ευρωζώνη 61.304.851        58.078.296         

Λοιπές χώρες 13.065.430        9.346.873           

96.902.735     92.702.514      

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

7.Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών – εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 

Ακολουθεί ανάλυση Πωλήσεων εµπορευµάτων & λοιπών αποθεµάτων: 

 

ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Πωλήσεις εµπορευµάτων & προϊόντων 20.311.361        17.772.942      17.114.601      31.769.481          

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου 

υλικού
811.084            203.926          1.097.144        2.308.799            

Πωλήσεις υπηρεσιών 312.361            162.810          236.901          708.529              

Σύνολο πωλήσεων εµπορευµάτων και 

λοιπών αποθεµάτων
21.434.805     18.139.678   18.448.646   34.786.809       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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8.Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

Ακολουθεί ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εσόδων & εξόδων: 

 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Έξοδα τόκων από δάνεια στο αποσβεσµένο κόστος και 

λοιπά συναφή έξοδα (7.293.527)        (5.706.021)        (6.581.853)        (5.244.065)        
Ζηµία από αποτίµηση λοιπών χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων (13)                   (148)                 (13)                   (148)                 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (7.293.540)     (5.706.169)     (6.581.866)     (5.244.212)     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Μερίσµατα -                   -                     440.364         404.208         
Έσοδα τόκων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στο σποσβεσµένο 

κόστος 167.454         87.085            111.100         68.729           

Κέρδος από αποτίµηση Παραγώγων 393.220         362.646          393.220         343.786         

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 560.674 449.731 944.684 816.723

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

9.Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

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

κτήσεως, ενώ στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ακολουθείται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Οι 

επενδύσεις στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

Ποσά σε € 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Αρχή περιόδου 520.297                35.013.591    650.000            35.568.697       

Πωλήσεις -                            (33.724.460)     -                        (34.918.697)        
Ενοποίηση µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης (23.388)                  (768.834)          -                        -                        

Σύνολο 496.909                520.297         650.000            650.000            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Το ποσό των € (23.388) που εµφανίζεται στην ενοποίηση µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης του Οµίλου την 

30/6/2011 αφορά την εταιρεία BLUE FIN TUNA. 

Κατά την προηγούµενη χρήση και µε ηµεροµηνία 13/9/2010, η Εταιρεία εκποίησε το σύνολο των µετοχών που 

κατείχε, δηλαδή,  11.057.147 µετοχές της ΜΑRINE FARMS ASA. Για λόγους συγκρισιµότητας των οικονοµικών 

καταστάσεων του Οµίλου αναφέρουµε ότι στο πρώτο εξάµηνο του 2010 η συνολική επίδραση της ΜΑRINE 

FARMS ASA ανέρχονταν σε € 208. 432 (Ζηµιές  Περιόδου € (698.660) / Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων € 907.092) 

 

Τα ποσοστά συµµετοχής της εταιρείας στις επενδύσεις οι οποίες είναι µη εισηγµένες σε έχουν ως εξής: 

 

 

 

30/6/2011

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση

Αξία 

Οικονοµικής 

Θέσης

Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό συµµετοχής

BLUEFIN TUNA A.E 650.000                 -                      650.000             ΕΛΛΑ∆Α 25%

650.000                -                      650.000             

 

31/12/2010

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση

Αξία 

Οικονοµικής 

Θέσης

Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό συµµετοχής

BLUEFIN TUNA A.E 650.000                 -                      650.000             ΕΛΛΑ∆Α 25%

650.000                -                      650.000             

∆εν υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοί στην ικανότητα των συγγενών επιχειρήσεων να µεταφέρουν κεφάλαια 

στην µητρική εταιρεία µε τη µορφή ταµιακών µερισµάτων, αποπληρωµή δανείων ή προκαταβολών.  

 

 

10.Λοιπά έξοδα 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών εσόδων και εξόδων: 
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Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

∆ωρεές-Επιχορηγήσεις (10.238)            (12.496)            (9.638)              (8.000)              

Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών (118.470)           (94.516)            (117.012)           (93.396)            

Έντυπα & γραφική ύλη (41.783)            (47.845)            (34.321)            (40.324)            

Έξοδα δηµοσιεύσεων (27.595)            (20.474)            (13.236)            (9.751)              

Έξοδα εκθέσεων- επιδείξεων (104.287)           (105.520)           (83.764)            (105.520)           

Έξοδα µεταφορών (7.239.056)        (7.281.253)        (6.559.400)        (6.715.140)        

Έξοδα προβολής & διαφηµίσεως (91.684)            (132.332)           (79.463)            (123.824)           

Έξοδα ταξιδίων (208.998)           (280.316)           (137.826)           (210.697)           

Ζηµίες από εκποίηση παγίων (21.897)            (69.782)            (582)                 (582)                 

Ζηµίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων -                      (75.253)            -                      (52.009)            

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα (790.873)           (64.090)            (763.419)           (78.045)            

Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων (542.711)           (572.080)           (506.934)           (505.107)           

Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως (2.907)              (22.203)            (2.907)              (2.853)              

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (612.672)           (447.722)           (166.584)           (78.807)            

Συνδροµές-Εισφορές (28.237)            (55.121)            (21.305)            (49.146)            

Υλικά άµεσης ανάλωσης (2.208.658)        (1.284.410)        (2.337.431)        (1.017.426)        

Φόροι - Τέλη (491.138)           (232.666)           (427.810)           (181.585)           

Πρόστιµα & προσαυξήσεις (91.900)            (38.885)            (63.304)            (32.730)            

Έξοδα καθαρισµού (81.648)            (103.745)           (77.744)            (97.834)            

Έξοδα φύλαξης (68.243)            (58.499)            (67.855)            (57.891)            

∆ιάφορα έξοδα (90.175)            (49.190)            (68.319)            (62.447)            

Σύνολο (12.873.173)   (11.048.398)   (11.538.856)   (9.523.116)     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

11.Λοιπά έσοδα 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εξόδων: 

 

Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Επιδοτήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 609.378         186.261          287.388         2.008             

Έσοδα Παρεπόµενων ασχολιών 119.821         140.176          141.549         142.800         

Κέρδη από εκποίηση παγίων 11.831           9.642              5.791             1.631             

Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων 129.057         382.845          105.251         312.325         

Λοιπά έσοδα 429.684         108.724          404.002         13.220           

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 481.549         1.256.269        27.958           159.826         

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων 469.866         618.460          396.805         512.247         

Σύνολο 2.251.184    2.702.376     1.368.743    1.144.056    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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

έσοδα από ενοίκια.    
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12.Φόρος εισοδήµατος 

 

Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής ενδεχοµένως να διαφέρει από τον ελληνικό φορολογικό συντελεστή 

20% δεδοµένου ότι ο φόρος εισοδήµατος προκύπτει, µετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσµα, των µη 

εκπιπτόµενων δαπανών.  

∆υνάµει του φορολογικού Νόµου 3943/2011, ο ελληνικός εταιρικός συντελεστής φόρου εισοδήµατος 

διαµορφώνεται στο 20% για φορολογικές χρήσεις που ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2011. 

Επίσης, βάση του νέου φορολογικού νόµου, επιβάλλεται 25% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέµουν 

ηµεδαπές εταιρείες και εφαρµόζεται σε διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Για 

κέρδη των οποίων η διανοµή εγκρίνεται εντός του 2011 ο συντελεστής παρακράτησης είναι 21%.  

 

Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Φόρος χρήσης 111.556            595.045          -                      493.110          

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 40.000              -                     -                      -                     

Αναβαλλόµενος φόρος-ΚΑΧ (2.541.640)        2.087.094        607.034            1.765.364        

Φόρος εισοδήµατος (2.390.084)     2.682.139     607.034          2.258.474     

Αναβαλλόµενος φόρος-Λοιπών συνολικών εσόδων (261.201)           (1.489)             (249.117)           (1.489)             

Σύνολο φόρου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (2.651.285)     2.680.650     357.917          2.256.985     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

13.Κέρδη ανά µετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου αναλύονται ως εξής : 

 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 

Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010

Κέρδη που αναλογούν στους 

µετόχους της µητρικής 
9.766.186      685.283         

Σταθµισµένος µέσος όρος του 

αριθµού µετοχών
63.607.263     63.602.857     

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 

(Ευρώ ανά µετοχή)
0,1535         0,0108         

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

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

µητρικής εταιρείας, µε τον αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της χρήσεως 
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Μειωµένα Κέρδη ανά µετοχή 

 

Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της 

µητρικής 
10.351.575     -                   

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού 

µετοχών
67.791.023     -                   

Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ 

ανά µετοχή)
0,1527         -                    

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα µειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται βάσει των αναπροσαρµοσµένων κερδών/ζηµιών που αναλογούν 

στους κατόχους κοινών µετοχών της µητρικής εταιρείας και το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε 

κυκλοφορία, για τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων µετοχών που αποµειώνουν τη συµµετοχή. 

 

14.Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

 

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

Επίσης τα κτίρια απεικονίζονται στην εύλογη αξία µειωµένη µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε 

σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Στο τέλος της προηγούµενης χρήσης που έληξε την 31/12/2010, ο Όµιλος και η 

Εταιρεία επανεκτίµησαν  τα γήπεδα και τα κτίρια βάση µελετών από αναγνωρισµένο οίκο εκτιµητών επίσης και 

προέβησαν σε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής όσον αφορά την µέθοδο επιµέτρησης των µηχανηµάτων και 

τεχνικών εγκαταστάσεων και των πλωτών µέσων, ακολουθώντας το µοντέλο αναπροσαρµογής σε 

αντικατάσταση της µεθόδου του κόστους.   

 

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

αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

 

 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 2010 9.082.647            35.836.200            84.729.227                  -                                 11.343.778               -                    10.333.956              567.912                 151.893.721               

Προσθήκες -                         79.652                   4.225.012                    -                                 177.958                    -                    144.378                   1.118.424              5.745.424                   

Πωλήσεις/∆ιαγραφές -                         (26.962)                 (588.384)                      -                                 (165.706)                  -                    (24.279)                   -                           (805.331)                     

Αναταξινοµήσεις 231.662              189.075                 (29.809.841)                 29.796.335                  (6.441.804)                6.441.806       217                         (1.237.435)             (829.985)                     

Επανεκτίµηση 1.106.596            12.876.919            -                                 11.935.055                  -                              2.773.772       -                             -                           28.692.342                 

Μεταφορές -                         (8.551.433)             -                                 (21.922.201)                 (4.214)                      (4.512.352)      -                             -                           (34.990.200)               

Συναλλαγµατικές διαφορές 4.519                  9.580                    109.615                       -                                 4.856                       -                    2.454                      17.551                  148.575                      

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 10.425.424     40.413.031        58.665.629             19.809.189             4.914.868            4.703.226   10.456.726         466.452            149.854.546            

Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 -                         (10.928.461)           (57.050.624)                 -                                 (7.938.639)                -                    (8.849.189)               -                           (84.766.913)               

Αποσβέσεις χρήσεως -                         (1.608.894)             (6.717.206)                   -                                 (855.800)                  -                    (544.855)                 -                           (9.726.755)                 

Πωλήσεις/∆ιαγραφές -                         5.314                    578.965                       -                                 72.417                     -                    21.279                    -                           677.975                      

Αναταξινοµήσεις -                         145.048                 21.777.201                  (21.922.201)                 4.512.352                 (4.512.352)      (48)                         -                           -                                   

Μεταφορές -                         8.551.433              -                                 21.922.201                  4.214                       4.512.352       -                             -                           34.990.200                 

Συναλλαγµατικές διαφορές -                         (12.138)                 (39.771)                       -                                 (2.515)                      -                    (2.375)                     -                           (56.799)                       

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 -                      (3.847.698)        (41.451.435)            -                              (4.207.971)           -                  (9.375.188)          -                        (58.882.292)            
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 10.425.424     36.565.333        17.214.194             19.809.189             706.897               4.703.226   1.081.538           466.452            90.972.254              

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 10.425.424          40.413.031            58.665.629                  19.809.189                  4.914.868                 4.703.226       10.456.726              466.452                 149.854.546               

Προσθήκες -                         19.246                   1.764.174                    75.830                         69.157                     83.439            44.437                    331.425                 2.387.708                   

Πωλήσεις/∆ιαγραφές -                         (78.849)                 (139.421)                      (8.779)                         -                              (21.422)          (46.207)                   (295.743)               (590.421)                     

Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές (13.630)               (41.514)                 (300.028)                      (82.960)                       (5.213)                      (21.941)          (11.305)                   (1.878)                   (478.469)                     

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2011 10.411.794     40.311.914        59.990.354             19.793.280             4.978.812            4.743.302   10.443.651         500.256            151.173.363            

Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 -                         (3.847.698)             (41.451.435)                 -                                 (4.207.971)                -                    (9.375.188)               -                           (58.882.292)               

Αποσβέσεις περιόδου -                         (426.327)                (2.334.928)                   (1.079.132)                   (155.706)                  (215.065)         (226.437)                 -                           (4.437.596)                 

Πωλήσεις/∆ιαγραφές -                         75.318                   139.420                       183                             -                              35                  45.619                    -                           260.575                      

Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορές -                         26.009                   184.456                       1.446                          4.276                       243                8.880                      -                           225.310                      

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2011 -                      (4.172.698)        (43.462.487)            (1.077.503)              (4.359.401)           (214.787)     (9.547.126)          -                        (62.834.003)            
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2011 10.411.794     36.139.216        16.527.868             18.715.777             619.411               4.528.515   896.524              500.256            88.339.361               

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 2010 8.612.844           25.950.843             63.909.001                  -                                 7.754.564                 -                           8.864.848                 11.100          115.103.200             

Προσθήκες -                        32.326                   3.641.724                    -                                 87.361                      -                           102.597                    1.065.546      4.929.554                 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές -                        (4.962)                    (496.762)                      -                                 (35.070)                    -                           (4.174)                      -                   (540.968)                  
Αναταξινοµήσεις 231.662              -                            (26.506.762)                 26.506.762                  (3.996.041)                3.996.041              -                              (1.061.646)    (829.984)                  

Επανεκτίµηση 1.025.532           12.037.852             -                                 10.755.189                  -                              1.741.073              -                              -                   25.559.646               

Μεταφορές -                        (4.560.070)             -                                 (19.782.191)                 -                              (2.729.141)             -                              -                   (27.071.402)             

Συναλλαγµατικές διαφορές -                               

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 9.870.038       33.455.989        40.547.201             17.479.760             3.810.814            3.007.973          8.963.271            15.000       117.150.046             

Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 -                        (4.313.285)             (42.610.948)                 -                                 (5.377.098)                -                           (7.450.179)                -                   (59.751.510)             

Αποσβέσεις χρήσεως -                        (1.192.379)             (5.187.871)                   -                                 (574.844)                   -                           (507.523)                   -                   (7.462.618)               
Πωλήσεις/∆ιαγραφές -                        4.962                     496.084                       -                                 34.480                      -                           4.134                       -                   539.660                    

Αναταξινοµήσεις -                        -                            19.782.191                  (19.782.191)                 2.729.141                 (2.729.141)             -                              -                   -                               

Μεταφορές -                        4.560.070               -                                 19.782.191                  -                              2.729.141              -                              -                   27.071.402               

Συναλλαγµατικές διαφορές -                                 -                              -                           -                               

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 -                     (940.632)            (27.520.544)            -                              (3.188.321)           -                        (7.953.568)           -                 (39.603.065)             
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 9.870.038       32.515.357        13.026.656             17.479.760             622.493               3.007.973          1.009.703            15.000       77.546.981               

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 9.870.038         33.455.989           40.547.201                17.479.760                3.810.814               3.007.973            8.963.271               15.000         117.150.046             

Προσθήκες -                        2.167                     1.528.303                    75.830                         69.157                      -                           41.497                      331.425        2.048.379                 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές -                        -                            (125.670)                      -                                 -                              (844)                      (28.477)                    (295.743)       (450.734)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές -                        -                            -                                 -                                 -                              -                           -                              -                   -                               

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2011 9.870.038       33.458.156        41.949.834             17.555.590             3.879.971            3.007.129          8.976.291            50.682       118.747.691             

Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 -                        (940.632)              (27.520.544)               -                                  (3.188.321)              -                            (7.953.568)              -                   (39.603.065)             

Αποσβέσεις περιόδου -                        (308.563)                (1.737.230)                   (956.030)                      (134.957)                   (135.375)                (211.180)                   -                   (3.483.335)               
Πωλήσεις/∆ιαγραφές -                        -                            125.669                       -                                 -                              35                         28.344                      -                   154.048                    

Συναλλαγµατικές διαφορές -                        -                            -                                 -                                 -                              -                           -                              -                   -                               

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2011 -                     (1.249.195)         (29.132.105)            (956.030)                 (3.323.278)           (135.340)           (8.136.404)           -                 (42.932.352)             
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2011 9.870.038       32.208.961        12.817.728             16.599.560             556.693               2.871.789          839.887               50.682       75.815.339                

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..   

 

Τα εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου περιγράφονται στην παράγραφο  23 

κατωτέρω.  
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Εάν τα µηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και τα πλωτά µέσα ήταν να επιµετρηθούν στο κόστος, οι 

αναπόσβεστες αξίες θα ήταν οι εξής:  

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ

Μηχανήµατα & Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις
Πλωτά Σύνολο

Ποσά σε €

Αξία κτήσης σε κόστος 1 Ιανουαρίου 2011 29.966.676                          6.441.806                    36.408.482                   

Προσθηκες 75.830                                 83.439                         159.269                        

Πωλησεις (10.685)                                (25.245)                        (35.930)                        

Συναλλαγµατικές διαφορές (112.463)                              (22.036)                        (134.498)                      

Αξία κτήσης σε κόστος 30 Ιουνίου 2011 29.919.357                          6.477.963                    36.397.320                   

Σωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2011 (22.137.701)                         (4.511.713)                   (26.649.414)                 

Αποσβεσεις χρησεως κόστος (1.120.431)                           (222.915)                      (1.343.346)                   

Πωλησεις 3.606                                   9.015                           12.621                          

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 48.464                                 4.998                           53.462                          

Σωρευµενων αποσβεσεων (23.206.061)                         (4.720.615)                   (27.926.677)                 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2011 (σε κόστος) 6.713.296                            1.757.348                    8.470.643                     

Αξία κτήσης σε κόστος 1 Ιανουαρίου 2011 (σε εύλογη) 19.809.189                          4.703.226                    24.512.415                   

Προσθηκες 75.830                                 83.439                         159.269                        

Πωλησεις (8.779)                                  (21.422)                        (30.201)                        

Συναλλαγµατικές διαφορές (82.960)                                (21.941)                        (104.901)                      

Αξία κτήσης σε εύλογη 30 Ιουνίου 2011 19.793.280                          4.743.302                    24.536.582                   

Σωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2011 -                                       -                               -                               

Αποσβεσεις χρησεως κόστος (1.079.132)                           (215.065)                      (1.294.198)                   

Πωλησεις 183                                      35                                218                               

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 1.446                                   243                              1.689                            

Σωρευµενων αποσβεσεων (1.077.503)                           (214.787)                      (1.292.290)                   

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2011 (σε εύλογη) 18.715.776                          4.528.515                    23.244.292                   

Επίδραση από την αλλαγή µεθόδου 12.002.483                          2.771.167                    14.773.650                    
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μηχανήµατα & 

Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις

Πλωτά Σύνολο

Ποσά σε €

Αξία κτήσης σε κόστος 1 Ιανουαρίου 2011 26.677.102                   3.996.041,2             30.673.143,2             

Προσθηκες 75.830                          75.830                       

Πωλησεις -                                (814)                         (814)                           

Συναλλαγµατικές διαφορές -                             

Αξία κτήσης σε κόστος 30 Ιουνίου 2011 26.752.932                   3.995.227                30.748.159                

-                             

Σωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2011 (19.952.532)                  (2.729.141)               (22.681.673)               

Αποσβεσεις χρησεως κόστος (984.928)                       (126.764)                  (1.111.692)                 

Πωλησεις -                                57                            57                              

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -                                -                           -                             

Σωρευµενων αποσβεσεων (20.937.460)                  (2.855.848)               (23.793.308)               

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2011 (σε κόστος) 5.815.472                     1.139.379                6.954.851                  

-                             

Αξία κτήσης σε κόστος 1 Ιανουαρίου 2011 (σε εύλογη) 17.479.760                   3.007.973                20.487.733                

Προσθηκες 75.830                          -                           75.830                       

Πωλησεις -                                (844)                         (844)                           

Συναλλαγµατικές διαφορές -                                -                           -                             

Αξία κτήσης σε εύλογη 30 Ιουνίου 2011 17.555.590                   3.007.129                20.562.719                

Σωρευµένες αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2011 -                                -                           -                             

Αποσβεσεις χρησεως κόστος (956.030)                       (135.375)                  (1.091.406)                 

Πωλησεις -                                35                            35                              

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές -                                -                           -                             

Σωρευµενων αποσβεσεων (956.030)                       (135.340)                  (1.091.371)                 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2011 (σε εύλογη) 16.599.560                   2.871.789                19.471.348                

Επίδραση από την αλλαγή µεθόδου 10.784.087                   1.732.410                12.516.497                 

 

 

15.Υπεραξία Επιχείρησης  

Η λογιστική αξία της υπεραξίας αναλύεται ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € Ποσά σε €

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 30.766.972               Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 19.049.833         

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 30.766.972           Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 19.049.833     

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2011 30.766.972           Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2011 19.049.833     

 

Έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν αποµείωση διενεργείται ετησίως (στις 31 ∆εκεµβρίου) καθώς και όταν 

υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης. Όπως αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2010. Για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης η υπεραξία επιµερίζεται στις τρεις µονάδες δηµιουργίας 

ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) του Οµίλου, οι οποίες αποτελούν και τους τρεις λειτουργικούς τοµείς δραστηριότητας, 

η Ιχθυοκαλλιέργεια, η Ιχθυοτροφία και η Κτηνοπτηνοτροφία. Οι τρεις λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας 

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

σκοπούς της ∆ιοίκησης.  
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Η λογιστική αξία της υπεραξίας και των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας που έχει κατανεµηθεί σε κάθε Μ∆ΤΡ είναι: 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Υπεραξία 27.000.364 27.000.364 3.708.975 3.708.975 57.633 57.633 30.766.972 30.766.972

Άδειες 

Ιχθυοκαλλιέργειας 14.057.000 14.057.000 -                  -                     -                     -                     14.057.000 14.057.000

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

 

Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναγνωριση των τριών Μ∆ΤΡ καθώς και για τον 

καθοριµό της ανακτήσιµης αξίας των Μ∆ΤΡ αναλύονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που 

έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010.     

Κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενδείξεων αποµείωσης, ο Όµιλος εξετάζει, µεταξύ άλλων παραγόντων, τη 

σχέση µεταξύ αξίας κεφαλαιοποίησης και λογιστικής αξίας. Στις 30 Ιουνίου 2011 η αξία κεφαλαιοποίησης του 

Οµίλου εµφανίζεται µικρότερη από τη λογιστική αξία της καθαρής θέσης, γεγονός που µπορεί να θεωρηθεί ως 

ένδειξη αποµείωσης της υπεραξίας ανά τοµέα πληροφόρησης 

Οι προβλεπόµενες ταµειακές ροές αναπροσαρµόστηκαν προκειµένου να αντικατοπτρίζουν τους  εγκεκριµένους 

από την διοίκηση οικονοµικούς προϋπολογισµούς του Οµίλου και τις συνθήκες αγοράς για τον κάθε τοµέα 

πληροφόρησης, καλύπτοντας µία περίοδο πέντε ετών. Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιµοποιήθηκε για την 

προεξόφληση των προβλεπόµενων ταµειακών ροών είναι 10,8% (31 ∆εκεµβρίου 2010:9,3%) και για τους τρεις 

τοµείς, ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές (µετά την πάροδο των πέντε ετών) που χρησιµοποιήθηκε είναι 

1% (31 ∆εκεµβρίου 2010:1%) λαµβάνοντας έτσι υπόψη τις µακροπρόθεσµες προοπτικές του Οµίλου και για 

τους τρεις τοµείς πληροφόρησης.  

Η διοίκηση εκτιµά ότι η ανακτήσιµη αξία των τριών τοµέων υπερβαίνει τη λογιστική τους αξία αντανακλώντας 

τις θετικές προσδοκίες που επικρατούν στην αγορά για το µέλλον. Συνεπώς δεν τίθεται θέµα αποµείωσης της 

υπεραξίας και των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας. 

Αναφορικά µε την εκτίµηση της Αξίας Χρήσης  των τριών τοµέων, δεν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στην 

ανάλυση ευαισθησίας η οποία γνωστοποιήθηκε για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010.  

 

 

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

Α∆ΕΙΕΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά σε €

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 4.747.052                          14.057.000                          18.804.052            

Προσθήκες 66.570                               -                                          66.570                   

Πωλήσεις/∆ιαγραφές -                                        -                                          -                            

Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση 829.984                             -                                          829.984                 

Συναλλαγµατικές διαφορές 1.932                                 -                                          1.932                    

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 5.645.538                     14.057.000                     19.702.538        

Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 (2.773.095)                         -                                          (2.773.095)            

Αποσβέσεις χρήσεως (901.099)                            -                                          (901.099)               

Συναλλαγµατικές διαφορές (1.696)                               -                                          (1.696)                   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 (3.675.890)                    -                                       (3.675.890)        

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 1.969.648                     14.057.000                     16.026.648        

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 5.645.538                          14.057.000                          19.702.538            

Προσθήκες 37.436                               -                                          37.436                   

Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση 295.743                             -                                          295.743                 

Συναλλαγµατικές διαφορές (5.823)                               -                                          (5.823)                   

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2011 5.972.894                     14.057.000                     20.029.894        

Σωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 (3.675.890)                         -                                          (3.675.890)            

Αποσβέσεις περιόδου (464.627)                            -                                          (464.627)               

Συναλλαγµατικές διαφορές 5.823                                 -                                          5.823                    

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2011 (4.134.694)                    -                                       (4.134.694)        

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2011 1.838.200                     14.057.000                     15.895.200         
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α∆ΕΙΕΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά σε €

 Κόστος 

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 4.481.440                     2.766.000                                  7.247.440          

 Προσθήκες 66.570                          -                                                 66.570               

 Πωλήσεις/∆ιαγραφές -                                    -                                                 -                         

 Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση 829.984                        -                                                 829.984             

 Συναλλαγµατικές διαφορές -                                    -                                                 -                         

 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 5.377.994                 2.766.000                             8.143.994      

 Σωρευµένες αποσβέσεις 

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 (2.512.132)                    -                                                 (2.512.132)         

Αποσβέσεις χρήσεως (896.889)                       -                                                 (896.889)            

Συναλλαγµατικές διαφορές -                                    -                                                 -                         

 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 (3.409.021)                -                                             (3.409.021)     

 Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 1.968.973                 2.766.000                             4.734.973      

 Κόστος 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 5.377.994                     2.766.000                                  8.143.994          

 Προσθήκες 37.329                          -                                                 37.329               

 Μεταφορές από έργα υπό εκτέλεση 295.743                        -                                                 295.743             

Συναλλαγµατικές διαφορές -                                    -                                                 -                         

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2011 5.711.066                 2.766.000                             8.477.066      

 Σωρευµένες αποσβέσεις 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 (3.409.021)                    -                                                 (3.409.021)         

 Αποσβέσεις περιόδου (464.321)                       -                                                 (464.321)            

Συναλλαγµατικές διαφορές -                                    -                                                 -                         

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2011 (3.873.342)                -                                             (3.873.342)     

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2011 1.837.724                 2.766.000                             4.603.724       

 

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

των εταιρειών του Οµίλου «SEAFARM IONIAN Α.Ε.», της «KEGO ΑGRI A.E», της  «PREDOMAR S.L.», της 

«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E” και της «CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. 

(CARBON) ». 

 

Στην Εταιρική Οικονοµική θέση η εµφανιζόµενη αξία αδειών ιχθυοκαλλιέργειας αφορά την αξία των αδειών 

ιχθυοκαλλιέργειας των απορροφηθεισών θυγατρικών εταιρειών KEGO A.E. και RED ANCHOR A.E. 

    

Για τον έλεγχο αποµείωσης των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας γίνεται αναφορά στην Σηµείωση 15. 
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17.Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 

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

κτήσεως µείον τυχόν αποµειώσεις. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2011

Αρχή περιόδου -                     29.201.879        

Προσθήκες -                     1.044.548            

Υπόλοιπο λήξης -                     30.246.427             

 

Εντός της χρήσης η «Εταιρεία» απέκτησε επιπλέον 360.040 ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας SEAFARM 

IONIAN Α.Ε έναντι συνολικού τιµήµατος € 1.044.548,02. Το ποσοστό συµµετοχής της «Εταιρείας» ανέρχεται 

πλέον σε 26,454% από 25,342% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E 

και ισόποσο ποσοστό επί του κεφαλαίου της. Η προαναφερόµενη εξαγορά µειοψηφίας απεικονίζεται αφαιρετικά 

της καθαρής θέσης και συγκεκριµένα στα Αποτελέσµατα Χρήσης. 

 

Τα ποσοστά συµµετοχής της εταιρείας στις επενδύσεις οι οποίες είναι  µη εισηγµένες στο Χ.Α. έχουν ως εξής : 

Επωνυµία Κόστος

Αξία 

Οικονοµικής 

Θέσης

Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 

συµµετοχής

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε 29.347            29.347            ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
AQUACOM LTD 1.141.394        1.141.394        VIRGIN ISLANDS 100,00%
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. 56.000            56.000            ΤΟΥΡΚΙΑ 1,810%
NIREUS INTERNATIONAL LTD 6.321.440        6.321.440        ΚΥΠΡΟΣ 100,00%

MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI 

URETIMI SANAYI VE TICARET A.S. 232                232                ΤΟΥΡΚΙΑ 0,02%
SEA FARM IONIAN Α.Ε. 13.745.180      13.745.180      ΕΛΛΑ∆Α 26,454%
KEGO AGRI Α.Ε. 8.952.835        8.952.835        ΕΛΛΑ∆Α 100,00%

30.246.427   30.246.427    

Όπως αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, η Εταιρεία 

αναγνωρίζει παρόµοιας φύσης Μονάδες ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών (Μ∆ΤΡ) όπως εκείνες που αναγνωρίζονται 

σε επίπεδο Οµίλου οι οποίες επικαλύπτουν τις µεµονωµένες συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες. Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει δύο µονάδες, την µονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας και τη µονάδα Κτηνοπτηνοτροφίας. Οι συµµετοχές σε 

θυγατρικές εταιρείες έχουν κατανεµηθεί για σκοπούς ελέγχους αποµείωσης ως εξής: 

 

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Συµµετοχή σε θυγατρικές 

εταιρείες 21.293.592  20.249.044  8.952.835  8.952.835   30.246.427 29.201.879   

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

 

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

αποµείωσης. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αποµείωσης στη Μ∆ΤΡ της Ιχθυοκαλλιέργειας όπου 

υπήρχε ένδειξη αποµείωσης, κυρίως λόγω ζηµιογόνων θυγατρικών. Οι βασικές παραδοχές που 
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χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναγνωριση των δύο Μ∆ΤΡ καθώς και για τον καθορισµό της ανακτήσιµης αξίας 

των Μ∆ΤΡ αναλύονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010.   

Η διοίκηση εκτιµά ότι η ανακτήσιµη αξία της Μ∆ΤP Ιχθυοκαλλιέργειας υπερβαίνει την λογιστική αξία και 

συνεπώς δεν τίθεται θέµα αποµείωσης. 

Επίσης, ο υπολογισµός της Αξίας Χρήσης της εν λόγω µονάδας είναι περισσότερο ευαίσθητος στις παραδοχές 

που αναφέρονται στον υπολογισµό της αξίας χρήσης των Μ∆ΤΡ του Οµίλου (Σηµείωση 15). 

 

18.Βιολογικά Στοιχεία Ενεργητικού 

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

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

προϊόντων σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αποτιµούνται στην εύλογη αξία µε. Αυτή η µεθοδολογία έχει ως 

συνέπεια σε περιόδους µε έντονους αυξητικούς ρυθµούς των αποθεµάτων να υπάρχουν σηµαντικά 

αποτελέσµατα (κέρδη) από τη διαφορά κόστους προϊόντος και αποτίµησης σε τιµές πώλησης.  

Ακολουθεί πίνακας συµφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων : 

 

ποσά σε € 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο αρχής Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 1η 

Ιανουαρίου 257.804.269 272.949.441 200.568.733 222.123.238

Αυξήσεις από Αγορές Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων -                        101.460              28.612.137         401.360               

Kέρδη/Ζηµίες Οφειλόµενες σε Μεταβολές στην τιµή ή στην 

ποσότητα των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 58.223.972         132.271.894       69.327.860         87.704.706           

Μειώσεις από Πωλήσεις  Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (75.467.930)        (147.518.526)      (69.011.096)       (109.660.571)        

Υπόλοιπο τέλους Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 30η 

Ιουνίου 240.560.311 257.804.269 229.497.634 200.568.733

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α) Βιολογικά Ιχθύδια (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-πάγιο 

ενεργητικό) 110.330.716       71.325.426 106.260.007       67.860.977           

Β) Βιολογικά Κτηνοτροφίας (βιολογικά στοιχεία ενεργητικού-πάγιο 

ενεργητικό) -                        227.000              -                       -                          

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 110.330.716    71.552.426      106.260.007   67.860.977        

Γ) Βιολογικά Ιχθύδια (αποθέµατα-κυκλοφορούν ενεργητικό) 
129.717.534       186.016.088 123.237.627       132.707.756         

∆) Βιολογικά Κτηνοτροφίας (αποθέµατα-κυκλοφορούν ενεργητικό) 512.061              235.755              -                       -                          

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 130.229.594    186.251.843    123.237.627   132.707.756     

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 240.560.311 257.804.269 229.497.634 200.568.733

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Κατά την διάρκεια της εξαµηνιαίας περιόδου πωλήθηκαν όλα τα βιολογικά αποθέµατα της θυγατρικής εταιρείας 

SEA FARM IΟΝΙΑΝ AE. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια την αρνητική επίδραση από την αποτίµηση των 

βιολογικών αποθεµάτων στην εύλογη αξία την 30/6/2011 στα αποτελέσµατα της θυγατρικής ποσού € 

(13.595.113). Σε επίπεδο Οµίλου το γεγονός αυτό επέφερε αρνητική µεταβολή στα δικαιώµατα µειοψηφίας  

κατά το ποσό των € (7.922.470). Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην Σηµείωση 25. 
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19. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ταµιακά Ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Ποσά σε € 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 75.892            67.045            52.772            47.849            

Καταθέσεις όψεως 10.316.143      27.078.816      8.812.487        26.525.597      

Καταθέσεις προθεσµίας 8.753.600        9.403.526        8.753.600        9.403.526        

Σύνολο 19.145.635   36.549.387   17.618.859   35.976.972   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά καθώς και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

20. Ίδια Κεφάλαια 

 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,34. 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 1/1/2010 63.610.644   85.238.263         (47.271)  36.164.621    121.355.613   63.610.644   85.238.263   (47.271)   36.164.621   121.355.613   

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από την 

µετατροπή του Οµολογιακού ∆ανείου 18.104          24.259                  -              64.562             88.821             18.104          24.259            -               64.562            88.821             

Μεταβολή Φορολογικού συντελεστή από 24% 

έως και 20% -                  -                          -              (453)                (453)                 -                  -                     -               (453)               (453)                 

Υπόλοιπο 31/12/2010 63.628.748   85.262.522         (47.271)  36.228.730    121.443.981   63.628.748   85.262.522   (47.271)   36.228.730   121.443.981   

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από την 

µετατροπή του Οµολογιακού ∆ανείου 975              1.307                   -              2.590               3.897               975              1.307              -               2.590              3.897               
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού 

συντελεστή σε 20% -                  -                          -              (4.912)             (4.912)             -                  -                     -               (4.912)             (4.912)             

Υπόλοιπο 30/06/2011 63.629.723   85.263.829         (47.271)  36.226.408    121.442.966   63.629.723   85.263.829   (47.271)   36.226.408   121.442.966   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Στην παρούσα περίοδο και σύµφωνα µε την υπό ηµεροµηνία 13.01.2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.306,50 και εκδόθηκαν 975 νέες 

µετοχές που προέκυψαν από τη µετατροπή οµολογιών σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 1,34 εκάστη.  

Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 85.263.828,82 και διαιρείται σε 63.629.723 

κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά δικαιωµάτων ψήφου, ονοµαστικής αξίας 1,34 € έκαστη.  

 

 Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής 

Η ανάλυση του αποθεµατικού αναπροσαρµογής έχει ως εξής: 
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Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο 1/1/2010 9.580.654      9.530.427     

Επανεκτίµηση παγίων 20.519.335       19.710.116      

Μεταβολή Φορολογικού συντελεστή από 24% έως και 20% 824.917           791.268          

Υπόλοιπο 31/12/2010 30.924.906    30.031.810   

Πώληση παγίου (3.408)              (30)                 

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 20% 261.239           258.990          

Υπόλοιπο 30/06/2011 31.182.737    30.290.770   

Αποθεµατικά Αναπροσαρµογής

 

 

 Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά αναλύονται ως εξής: 

 

 

Ποσά σε € ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΑΙΤΑΞ. 

ΝΟΜΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ 

ΤΙΤΛΟΥΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 1/1/2010 3.340.764              1.929.568                   1.208.652                        (317.484)                  2.928.262              9.089.761       

Μεταβολή Φορολογικού συντελεστή από 24% έως και 20% -                             -                                 -                                       -                               (4.134)                     (4.134)             

Παράγωγα αντιστάθµισης ροών -                             -                                 -                                       -                               (500.000)                 (500.000)         

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης από διανοµή κερδών 26.710                    -                                 -                                       -                               -                             26.710             

Υπόλοιπο 31/12/2010 3.367.474              1.929.568                   1.208.652                        (317.484)                  2.424.128              8.612.337       

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 20% -                             -                                 -                                       (4.961)                       611.223                  606.262          

Αναταξινόµηση κονδυλίων (987.496)                 (359.015)                      -                                       (8.267)                       1.354.778                -                       

Υπόλοιπο 30/06/2011 2.379.978              1.570.553                   1.208.652                        (330.712)                  4.390.129              9.218.599       

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Ποσά σε € ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΑΙΤΑΞ. 

ΝΟΜΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ 

ΤΙΤΛΟΥΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 1/1/2010 3.129.755              1.633.016                   1.208.652                        (317.484)                  3.068.275              8.722.212       

Μεταβολή Φορολογικού συντελεστή από 24% έως και 20% -                             -                                 -                                       -                               (4.134)                     (4.134)             

Παράγωγα αντιστάθµισης ροών

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης από διανοµή κερδών -                             -                                 -                                       -                               -                             -                       

Υπόλοιπο 31/12/2010 3.129.755              1.633.016                   1.208.652                        (317.484)                  3.064.140              8.718.078       

Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 20% -                             -                                 -                                       (4.961)                       -                             (4.961)             

Αναταξινόµηση κονδυλίων (987.496)                 (359.015)                      -                                       (8.267)                       1.354.778                -                       

Υπόλοιπο 30/06/2011 2.142.259              1.274.001                   1.208.652                        (330.712)                  4.418.918              8.713.117       

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

21. ∆ανειακές Υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις µακροπρόθεσµες & βραχυπρόθεσµες αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε € 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

Τραπεζικός δανεισµός 172.556.204      185.640.210       149.063.499           162.083.456       
Μείον : Υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόµενη χρήση (∆ανειακές) (6.671.061)        (10.817.348)       (4.993.189)             (10.716.759)       

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 165.885.143   174.822.861    144.070.310        151.366.697    

Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 

χρήση

Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 

(∆ανειακές) 6.671.061          10.817.348        4.993.189               10.716.759        
Σύνολο Υποχρεώσεων πληρωτέων στην 

επόµενη χρήση 6.671.061       10.817.348      4.993.189             10.716.759      

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικός δανεισµός 96.301.405        80.704.332        87.640.908             72.088.951        

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 96.301.405     80.704.332      87.640.908           72.088.951      

Σύνολο δανείων 268.857.609   266.344.542    236.704.407        234.172.407    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

Ποσά σε € 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Μεταξύ 1 και  2 ετών 45.780.648        40.801.817        39.288.163             38.577.351        

Μεταξύ 2 και 5 ετών 85.719.658        93.675.291        79.199.338             83.894.811        

Πάνω από 5 έτη 34.384.837        40.345.753        25.582.809             28.894.535        

165.885.143   174.822.861    144.070.310        151.366.697    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Σύµφωνα µε τους όρους του από 12.7.2007 µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου που αποφασίστηκε από την 

Γενική Συνέλευση της  11.4.2007 όπως αυτό εξειδικεύτηκε µε την από 24.5.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, πραγµατοποιήθηκε µετατροπή 450 µετατρέψιµων οµολογιών όπου και εκδόθηκαν 975 νέες 

µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,34 ευρώ εκάστης µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 

1.306,50 και του λογαριασµού υπέρ το άρτιο κατά € 3.086,58. Μετά την ανωτέρω αύξηση το µετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 85.263.828,82 διαιρούµενο σε 63.629.723 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας € 1,34 εκάστη.    

Τα κυριότερα µακροπρόθεσµα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30/6/2011 συνοψίζονται ως εξής:  

 

Οµολογιακό ∆άνειο 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 
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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. 

Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο 19,9εκ.: Την 11η Ιουλίου 2007 η Εταιρεία υπέγραψε σύµβαση κάλυψης 

Οµολογιών Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου διάρκειας 5 ετών µε ηµεροµηνία ολικής αποπληρωµής τον 

Ιούλιο του 2012.  

Οµολογιακό ∆άνειο 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.  

Οµολογιακό ∆άνειο 25εκ.: Την 14η Φεβρουαρίου 2008 η Εταιρεία υπέγραψε σύµβαση κοινοπρακτικού 

δανείου διάρκειας 8 ετών µε 16 εξαµηνιαίες κεφαλαιακές δόσεις του 1,5εκ. και µε ηµεροµηνία πλήρους 

αποπληρωµής στο τέλος του 2019, µετά από  διετή παράταση που δόθηκε το 2010.  

Οµολογιακό ∆άνειο 24,9εκ.: Κατά την απορρόφηση της εταιρείας KEGO, η Εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση 

κοινοπρακτικού δανείου 8ετούς διάρκειας µε 16 ισόποσες εξάµηνες κεφαλαιακές δόσεις. Η ηµεροµηνία έναρξης 

αποπληρωµών ορίστηκε η η 30 Ιουνίου 2012 και η ηµεροµηνία πλήρους αποπληρωµής το τέλος του 2019, µετά 

από  διετή παράταση που δόθηκε το 2010. 

Κοινοπρακτικό ∆άνειο 4 εκ.: Την 25η Οκτωβρίου 2005 η εταιρεία SEAFARM IONIAN A.E. υπέγραψε 

σύµβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 4 εκ ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης της, µε εγγυητή την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η 

αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε 27 εξαµηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας 24 µήνες και της 

τελευταίας 180 µήνες από την ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου.  

Τα υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη όπως προκύπτουν από τις δανειακές συµβάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας 

αναλύονται στην Σηµείωση  24. 

 

Από την σύµβαση των πρώτων τριών κοινοπρακτικών δανείων (των 90εκ., των 5εκ. και του µετατρέψιµου 

οµολογιακού δανείου των 19,9εκ.) απορρέουν για τoν Όµιλο και την Εταιρεία υποχρεώσεις τήρησης ορίων 

συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών.  

   

Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγµατεύσεων µε τους δανειστές για την 

αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων η οποία θα περιλαµβάνει αλλαγή της περιόδου αποπληρωµής, των 

περιθωρίων καθώς και των ορίων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών στα οποία θα πρέπει να συµµορφώνεται ο 

Όµιλος.  

Αναφέρεται ότι στο τέλος της περιόδου 2011, ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν συµµορφώνονται µε ορισµένους από 

τους οριζόµενους από τις υφιστάµενες δανειακές συµβάσεις χρηµατοοικονοµικούς δανειακούς δείκτες. Λόγω της 
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προαναφερόµενης αναδιάρθρωσης, ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν λάβει απαλλαγή από την υποχρέωση 

συµµόρφωσης στους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.   

 

22. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις- Απαιτήσεις - Aνέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις - ∆εσµεύσεις 

 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε Τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις 

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

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε Τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις 

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

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις της περιόδου 01/01-30/6/2011 ποσού € 7.551.845 για τον Όµιλο και ποσού € 

3.207.754 για την Eταιρεία, καθώς και εγγυήσεις της µητρικής εταιρείας προς θυγατρικές της ποσού € 

21.445.562,47. Ενδεχόµενες απαιτήσεις της περιόδου 01/01-30/6/2011  ποσού € 2.708.753 για τον Όµιλο και 

ποσού € 2.645.206 για την εταιρεία.   

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται 

πρόσθετες πληρωµές, µετά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.   

 

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

AQUACOM LTD ---

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ Από 2010

ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. Από 2010

CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI S.A. Από 2010

PREDOMAR S.L. Από 2007

KEGO AGRI A.E. Από 2010

NIREUS INTERNATIONAL LTD Από 2006

MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK Από 2005
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI URETIMI SANAYI VE 

TICARET A.S.
Από 2010

BLUEFIN TUNA A.E. Από 2010

SEAFARM IONIAN A.E. Από 2005

SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH Από 1999

AQUA TERRAIR A.E. Από 1999

ILKNAK DENIZCILIK A.S. Από 2010  
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23. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

1) Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της µητρικής εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα εµπράγµατα βάρη: 

(α) έχουν εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως  ποσού  € 10.000.000 υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για εξασφάλιση 

χορήγησης χρεολυτικού δανείου ποσού € 25.000.000 από την Τράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια των ευνοϊκών 

ρυθµίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 30/6/2011 ανερχόταν στο ποσό των € 

25.000.000.  

(β) έχουν εγγραφεί υποθήκες α’ τάξεως ποσού € 15.000.000 υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας ως εκπροσώπου 

των οµολογιούχων δανειστών, για εξασφάλιση Οµολογιακού δανείου ποσού € 90.000.000, το υπόλοιπο του 

οποίου την 30/6/2011 ανερχόταν στο ποσό των € 71.792.000.  

(γ) Έχει εγγραφεί υποθήκη α’ τάξεως ποσού € 6.240.000 υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας ως εκπροσώπου των 

οµολογιούχων δανειστών, για εξασφάλιση Οµολογιακού δανείου της ποσού € 90.000.000, το υπόλοιπο του 

οποίου την 30/6/2011 ανερχόταν στο ποσό των € 71.792.000. 

(δ) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 7.000.000 υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για εξασφάλιση χορήγησης 

χρεολυτικού δανείου ποσού € 24.910.000 από την Εθνική  Τράπεζα, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθµίσεων για 

τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 30/6/2011 ανερχόταν στο ποσό των € 24.910.000.  

(ε) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 264.123,25 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 30/6/2011 ανερχόταν στο ποσό των € 138.062,92. 

(β) έχει εγγραφεί υποθήκη ποσού € 100.000 και προσηµειώσεις υποθηκών ποσού € 230.000 υπέρ της 

“ AGROINVEST A.E.B.E”. 

(γ) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Κύπρου 

το υπόλοιπο του οποίου την 30/6/2011 ανερχόταν στο ποσό των € 634.145,98. 

(δ) Έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 296.404,98 σε εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας 

το ύψος του οποίου την 30/6/2011 ανερχόταν στο ποσό των € 1.500.327,32. 

(ε) Έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 3.283.364,38 σε εξασφάλιση δανείων της Αγροτικής Τράπεζας, το ύψος 

των οποίων την 30/6/2011  ανερχόταν  στο ποσό των  € 361.894,29. Το εν λόγω εναποµείναν υπόλοιπο θα 

καταβληθεί σε 22 ισόποσες εξαµηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις των € 16.449,74 η κάθε µια, σύµφωνα µε τη 

ρύθµιση του άρθρου 44 στο οποίο υπήχθη η εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανωτέρου ποσού. 

4) Επίσης έχουν εκχωρηθεί τα ακόλουθα ενέχυρα για ορισµένα από τα ανωτέρω δάνεια: 

- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1α) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς συµβάσεις 

ασφάλισης ιχθυοπληθυσµού ποσού ασφαλίσµατος ίσου προς  € 11.556.000.  

- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1β) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου υπέρ των οµολογιούχων δανειστών, 

συµβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσµού και κάθε σχετικού πλωτού εξοπλισµού κυριότητας της µητρικής 

εταιρείας ποσού ασφαλίσµατος ίσου προς € 68.504.180.  
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- Επί του δανείου υπό στοιχεία (1δ) έχουν εκχωρηθεί υπέρ της Εθνικής Τράπεζας ασφαλιστήρια συµβόλαια που 

καλύπτουν προϊόντα, πρώτες ύλες και απώλεια εισοδήµατος συνολικού ποσού € 10.000.000. Για το ίδιο δάνειο 

έχουν δεσµευθεί προθεσµιακοί λογαριασµοί συνολικού υπολοίπου την 30/6/2011 € 4.000.000. 

-Έχει δοθεί ενέχυρο σε ιχθυοπληθυσµό µας ποσού € 5.500.000 υπέρ της PROTON BANK για δάνειο ύψους € 

4.000.000.  

-Έχει δοθεί ενέχυρο σε ιχθυοπληθυσµό µας ποσού € 2.000.000 υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Τράπεζας για δάνειο 

ύψους € 2.000.000. 

- Επί του εκάστοτε υπολοίπου του Κοινοπρακτικού δανείου της θυγατρικής εταιρείας “SEAFARM IONIAN A.E” 

(υπολοίπου την 30/6/2011 ποσού €3.259.260) εκχωρούνται ως ενέχυρο συµβάσεις ασφάλισης ιχθυοπληθυσµού 

(την 30/6/2011 ποσού € 3.259.260) . 

 

Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλα εµπράγµατα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας και του Οµίλου της. 

 

24. Συνδεµένα µέρη 

Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της µε τα 

συνδεµένα µέρη κατά την 30/6/2011 έχουν ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Θυγατρικές -                    -                    3.628.823        10.790.020      

Συγγενείς 62.716           97.879           62.716            97.879            

Σύνολο 62.716          97.879          3.691.539     10.887.899   

Λοιπά έσοδα

30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Θυγατρικές -                    -                    32.700            31.458            

Συγγενείς 16.411           13.316           -                     491                

Σύνολο 16.411          13.316          32.700           31.949           

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Θυγατρικές -                    -                    40.439.091      16.304.011      

Συγγενείς 79.127           111.195          -                     -                     

Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη 32.520           32.520           32.520            32.520            

Σύνολο 111.647        143.715        40.471.611   16.336.531   

Αµοιβές ∆Σ και µισθοδοσία

30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη 1.235.891       1.185.085       833.179          861.445          

Σύνολο 1.235.891     1.185.085     833.179        861.445        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Υπόλοιπα τέλους περιόδου από 

αµοιβές ∆Σ και µισθοδοσία

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη 253.970          264.521          75.528            85.060            

Σύνολο 253.970        264.521        75.528           85.060           

Υπόλοιπα τέλους από αγορές αγαθών 

και υπηρεσίες

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Μέλη ∆Σ και διευθυντικά στελέχη 5.583             5.583             5.583              5.583              

Σύνολο 5.583            5.583            5.583             5.583             

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Εισπρακτέα

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Θυγατρικές -                    -                    10.354.436      39.672.133      

Συγγενείς 520.386          446.243          397.691          340.551          

Σύνολο 520.386        446.243        10.752.127   40.012.684   

Πληρωτέα

30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Θυγατρικές -                    -                    3.748.553        6.031.686        

Συγγενείς 520.386          446.243          -                     -                     

Σύνολο 520.386        446.243        3.748.553     6.031.686     

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη  

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το πρώτο εξάµηνο του 2011 και του 2010 αναλύονται ως 

ακολούθως: 

Συναλλαγές και αµοιβές µελών ∆ιοικήσεως και 

διευθυντικών στελεχών

Ποσά σε € 30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010

Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αµοιβές µελών ∆.Σ. 381.486         367.070         381.486         367.070         

Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών 554.488         650.598         401.684         503.538         

Αµοιβές µελών ∆.Σ. εγκεκριµένες από Γεν. Συνελεύσεις 332.436         199.938         82.529           23.357           

1.268.411    1.217.605    865.699       893.965       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

Υποχρεώσεις προς µέλη της ∆ιοίκησης και  

διευθυντικά στελέχη

Ποσά σε € 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010

Υποχρεώσεις από µισθούς, εργασιακές παροχές και λοιπές 

αµοιβές 62.156           68.875           46.438           52.737           

Υποχρεώσεις από αµοιβές ∆.Σ. εγκεκριµένες από 

Γεν.Συνελεύσεις 197.396         201.229         34.673           37.906           

259.552       270.104       81.111         90.643         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Μεταξύ των συνδεδεµένων µερών της Μητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας «SEA FARM IONIAN 

A.E» πραγµατοποιήθηκε µία εµπορική συναλλαγή αγοράς από την πρώτη του συνόλου του ιχθυοπληθυσµού της 

δεύτερης. H συναλλαγή αυτή ήταν σύµφωνη µε τις επικρατούσες συνθήκες αγοράς και ακόλουθη µε τους 

συνήθεις εµπορικούς όρους. 

Οι βασικοί όροι αυτής της συναλλαγής  είναι οι εξής: 

Tο τίµηµα του ιχθυοπληθυσµού που πωλήθηκε ορίστηκε στην τιµή των € 5,10/kgr βιοµάζας για ποσότητα 5.5 

χιλ. τόνους, το οποίο τίµηµα προορίζεται για συµψηφισµό των µεταξύ τους υπολοίπων.  

Επίσης κατά την ολοκλήρωση των εξαλιεύσεων του ιχθυοπληθυσµού τσιπούρας και λαυρακίου η οποία 

αναµένεται στα τέλη του 2011 και του σαργού το 2012, θα πραγµατοποιηθεί και εκκαθάριση ως προς την 

τελικώς εξαλιευθείσας βιοµάζας και του τιµήµατος. 

 

25. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30η Ιουνίου 2011 σε 859 και 

του Οµίλου σε 1.169 άτοµα (από Εταιρεία: 859, από Θυγατρικές: 289 και από Συγγενείς εταιρείες: 21 άτοµα) και 

κατά την 30η Ιουνίου 2010 για την Εταιρεία σε 881 και του Οµίλου σε  1.859 άτοµα (από Εταιρεία: 881 από 

Θυγατρικές: 292 και από Συγγενείς εταιρείες 686 άτοµα). 
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26. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

1. Οι οµολογίες του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου υπό διαπραγµάτευση την 11 Ιουλίου 2011 στο ΧΑ 

ανέρχονταν σε 1.929.439 και όλες δικαιούνται τόκου.  Το ποσό των τόκων για την όγδοη περίοδο εκτοκισµού 

ανέρχονταν σε 94.776,09 €, ήτοι 0,049121 € ανά οµολογία µε καταβολή των οφειλόµενων τόκων προς τους 

δικαιούχους οµολογιούχους δανειστές  την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011. 

2. Αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 2.575,48 µε την µετατροπή 887 

οµολογιών του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων 

της 11-4-2007 και οι όροι του συγκεκριµενοποιήθηκαν µε τις από 24-5-2007 και 9-7-2007 αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, σε 1922 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,34 εκάστης. Η διαφορά 

ύψους € 6.084,45 µεταφέρεται σε αποθεµατικό από έκδοση µετόχων υπέρ το άρτιο. Μετά την πιο πάνω αύξηση 

το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 85.266.404,30 και διαιρείται σε 63.631.645 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας € 1,34 εκάστη.      

 

 

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2011, που να επηρεάζουν 

σηµαντικά την κατανόηση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων και που θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 

διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

 

Κορωπί, 30 Αυγούστου 2011 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 

∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

∆/ΝΤΗΣ ΤΟΥ   ΟΜΙΛΟΥ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΛΩΝΑΣ Μ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
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               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε. 

Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30η 
Ιουνίου 2011 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 
30 Ιουνίου 2011 

 


