
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε. 

 

Eνδιάµεσες  Oικονοµικές Kαταστάσεις 

Για την τριµηνιαία περίοδο 

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ») 

 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Τριµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» την 25η Μαΐου 2007 και έχουν δηµοσιευθεί µε την κατάθεσή 
τους στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στη διεύθυνση www.nireus.gr. 
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής 
θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, 
χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις 
και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 
 
 
Αριστείδης Μπελλές 
 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
 
ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.  
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 

 
 

31/3/2007 31/3/2006

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

5.748.768        13.153.647      

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως 3.276.211         71.585               
Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 25.259.827       17.192.300         
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/03/2007 165.995.035  128.655.401    
Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων την 31/03/2007

29.161.313 18.021.997

Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 6.23 16.416.110       16.277.450         
Αναλώσεις 18.870.774       13.856.905         
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9.230.978         8.112.972           
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 6.24 5.029.141         3.169.042           
Λοιπά έξοδα 6.26 4.122.833         3.696.810           
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) /έσοδα 6.25 (1.780.144)       (1.000.651)          
Αποσβέσεις 1.812.383         1.741.352           
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 6.27 338.060           347.950              
Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων 5.069.230 3.069.664
Φόρος εισοδήµατος 6.28 (313.264)          (64.994)              
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 6.28 (710.991)          (866.413)            
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 6.28 (424.605)          -                       
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 6.28 -                       (1.463)                
Καθαρά κέρδη περιόδου 3.620.370 2.136.795
Κατανεµόµενα σε: 
Μετόχους Εταιρείας 2.251.710         2.177.937     
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 1.368.660         (41.142)        
Σύνολο 3.620.370 2.136.795

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 6.29 0,055 0,054

31/3/2007 31/3/2006

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

-                        -                        

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως 516.261           71.584               
Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 23.422.812       17.329.238         
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/03/2007 130.627.574  100.331.455    
Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων την 31/03/2007

25.218.483 17.219.783

Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού 6.23 14.175.838       12.694.048         
Αναλώσεις 18.557.385       13.183.442         
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.132.051         5.825.873           
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 6.24 4.425.585         3.159.308           
Λοιπά έξοδα 6.26 3.571.005         3.112.209           
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) /έσοδα 6.25 (1.214.510)       (965.666)            
Αποσβέσεις 1.263.270         1.061.900           
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 6.27 (19.354)            175.126              
Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων 3.211.161 2.780.559
Φόρος εισοδήµατος 6.28 (169.739)          -                       
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 6.28 (495.283)          (534.296)            
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 6.28 (424.605)          -                       
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 6.28 -                       (1.463)                
Καθαρά κέρδη περιόδου 2.121.534 2.244.801
Κατανεµόµενα σε: 
Μετόχους Εταιρείας 2.121.534         2.244.801           
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -                       -                       
Σύνολο 2.121.534 2.244.801

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 6.29 0,052 0,056

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ισολογισµός 
 

  
 
 

 
 
 

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 6.1 62.730.199  53.656.698  41.905.865   43.169.594    
Επενδύσεις σε Ακίνητα 6.2 6.557.776    5.379.441    3.331.236     2.152.900      
Υπεραξία Επιχείρησης 6.3 20.889.306  15.137.782  9.719.551     9.719.551      
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6.3 9.095.144    9.121.012    573.815        615.724         
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 6.4 401.920       401.920       16.434.671   9.600.234      
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 6.5 1.959.614    1.333.861    518.959        518.959         
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 6.7 1.997.066    2.054.485    65.810          123.229         
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 6.8 236.101       216.812       122.818        124.224         
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.9 68.829.552  63.220.524  56.069.115   52.347.777    

172.696.678 150.522.535 128.741.840 118.372.192
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.9 97.165.483  89.848.047  74.558.460   75.967.865    
Αποθέµατα 6.10 15.490.354  11.410.594  9.747.482     9.886.969      
Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 6.11 84.542.248  54.709.198  54.557.314   57.379.341    
Λοιπές απαιτήσεις 6.12 21.347.768  20.005.388  22.610.615   19.806.802    
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 6.13 1.348.678    910.295       1.096.700     515.895         
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 6.14 7.644          1.304          1.280           1.304            
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.15 10.610.985  11.410.746  8.133.397     10.681.222    

230.513.160 188.295.572 170.705.248 174.239.398

Σύνολο Ενεργητικού 403.209.838 338.818.107 299.447.088 292.611.590

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.16 51.165.774  51.165.774  51.165.774   51.165.774    
Υπέρ το Άρτιο 6.16 37.664.159  37.664.159  37.664.159   37.664.159    
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 6.16 10.492.027  10.491.934  9.436.057     9.436.057      
Λοιπά Αποθεµατικά 6.16 12.994.549  12.855.509  13.121.410   13.123.657    
Αποτελέσµατα εις Νέον 6.487.022    4.392.176    13.314.240   11.192.706    
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής 118.803.531 116.569.552 124.701.640 122.582.353
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 21.031.205 5.621.601 -                  -                  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 139.834.736 122.191.153 124.701.640 122.582.353

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.17 91.836.270  83.219.532  58.249.388   51.829.195    
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 6.6 5.471.002    4.555.751    4.828.291     4.333.010      
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 6.18 2.497.418    2.155.854    1.942.100     1.876.440      
Επιχορηγήσεις 6.19 7.179.895    6.057.942    5.145.981     5.039.770      
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.20 5.420.555    5.297.740    308.471        308.471         
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 112.405.140 101.286.819 70.474.231 63.386.886

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 6.21 69.125.360  65.587.982  55.231.843   63.768.320    
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.17 55.364.101  28.426.099  31.227.472   28.424.023    
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 6.17 7.087.955    6.537.680    5.432.668     5.368.777      
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 6.22 19.392.546  14.788.374  12.379.234   9.081.231      
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 150.969.962 115.340.135 104.271.217 106.642.351
Σύνολο Υποχρεώσεων 263.375.102 216.626.954 174.745.448 170.029.237

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 403.209.838 338.818.107 299.447.088 292.611.590

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ € Μετοχικό 
κεφάλαιο

Ίδιες 
Μετοχές

Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεµατικό 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο

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

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/03/2006
Μεταβολή απο απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών κ.τ.λ. -                 -         -                   44                  153.419       (1.614.142)      4.278.404    2.817.726      
Μεταφορά αρνητικών δικαιωµάτων µειοψηφίας σε αποτελέσµατα εις νέον -                 -         -                   -                    -                 (2.453)            2.453          -                   
Εγκριθέντα µερίσµατα & αµοιβές ∆.Σ. -                 -         -                   -                    -                 -                    -                 -                   
Λοιπές µεταβολές απο πώληση παγίων, συναλλαγµατικών διαφορών -                 -         -                   (461.748)         (15.658)        395.801          -                 (81.605)          
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/2006 -                 -         -                   -                    -                 2.177.937       (41.142)        2.136.795      
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου -                  -         -                    (461.704)      137.761     957.143        4.239.715  4.872.916    

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2006 50.460.643  -           37.152.013   10.962.371    11.529.054  (1.131.814)     6.135.089    115.107.356 

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

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/03/2007
Μεταβολή απο απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών κ.τ.λ. -                 -         -                   93                  115.822       (118.130)         13.992.015   13.989.800     
Μεταφορά αρνητικών δικαιωµάτων µειοψηφίας σε αποτελέσµατα εις νέον -                 -         -                   -                    -                 (39.123)          39.123         -                   
Εγκριθέντα µερίσµατα & αµοιβές ∆.Σ. -                 -         -                   -                    -                 -                    -                 -                   
Λοιπές µεταβολές απο πώληση παγίων, συναλλαγµατικών διαφορών -                 -         -                   -                    23.218         388                9.806          33.412           
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/2007 -                 -         -                   -                    2.251.710       1.368.660    3.620.370      
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου -                  -         -                    93                  139.040     2.094.846     15.409.604 17.643.583  

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Μαρτίου 2007 51.165.774  -           37.664.159   10.492.027    12.994.549  6.487.022       21.031.205  139.834.736 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΑ  ΣΕ  € Μετοχ ικό  
κεφάλα ιο

Υπέρ  Το  Άρτιο
Αποθεµατικό  
εύλογης  αξίας

Λο ιπά  
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα  
εις  νέον

Σύνολο

Υπόλο ιπα  κατά  την  1η  Ιανουαρίου  2 0 0 6 , σύµφωνα  µ ε  τα  ∆ΠΧΠ 5 0 .4 6 0 .6 4 3  3 7 .1 5 2 .0 1 3   8 .6 9 1 .2 9 7      8 .0 6 9 .0 3 8    1 0 .3 3 7 .4 6 3     1 1 4 .7 1 0 .4 5 4 

Μ εταβολή  ιδ ίω ν  Κεφαλα ίω ν  γ ια  την  περ ίοδο  01/01  - 31/03/2006
Μ εταβολή  ποσοστού , Μ ετοχικού  Κεφ αλα ίου  κα ι αποθεµατικώ ν  
θυγατρ ικώ ν  ετα ιρε ιώ ν

-                   -                     -                     -                   -                      -                     

Μ εταφ ορά  αρνητ ικώ ν  δ ικα ιω µάτω ν  µε ιοψηφ ίας  σε  αποτελέσµατα  ε ις  
νέον

-                   -                     -                     -                   -                      -                     

Εγκρ ιθέντα  µερ ίσµατα  &  αµο ιβές  ∆ .Σ . -                 -                    -                    -                 -                    -                   
Λο ιπές  µεταβολές -                 -                    -                    -                 -                    -                   
Καθαρά  Αποτελέσµατα  Περ ιόδου  01/01-31/03/2006 -                 -                    -                    -                 2 .244 .801       2 .244 .801      
Συνολ ικό  Αναγνωρ ιζόµ ενο  Κέρδος/ζηµ ιά  Περ ιόδου -                  -                     -                     -                  2 .2 4 4 .8 0 1     2 .2 4 4 .8 0 1    

Υπόλο ιπο  τω ν  Ιδ ίω ν  Κεφαλα ίω ν  κατά  την  3 1η   Μαρτίου  2 0 0 6 5 0 .4 6 0 .6 4 3  3 7 .1 5 2 .0 1 3   8 .6 9 1 .2 9 7      8 .0 6 9 .0 3 8    1 2 .5 8 2 .2 6 4     1 1 6 .9 5 5 .2 5 5 

Υπόλο ιπα  κατά  την  1η  Ιανουαρίου  2 0 0 7 , σύµφωνα  µ ε  τα  ∆ΠΧΠ 5 1 .1 6 5 .7 7 4  3 7 .6 6 4 .1 5 9   9 .4 3 6 .0 5 7      1 3 .1 2 3 .6 5 7  1 1 .1 9 2 .7 0 6     1 2 2 .5 8 2 .3 5 3 

Μ εταβολή  ιδ ίω ν  Κεφαλα ίω ν  γ ια  την  περ ίοδο  01/01  - 31/03/2007
Μ εταβολή  ποσοστού , Μ ετοχικού  Κεφ αλα ίου  κα ι αποθεµατικώ ν  
θυγατρ ικώ ν  ετα ιρε ιώ ν

-                   -                     -                     -                   -                      -                     

Μ εταφ ορά  αρνητ ικώ ν  δ ικα ιω µάτω ν  µε ιοψηφ ίας  σε  αποτελέσµατα  ε ις  
νέον

-                   -                     -                     -                   -                      -                     

Εγκρ ιθέντα  µερ ίσµατα  &  αµο ιβές  ∆ .Σ . -                 -                    -                    -                 -                    -                   
Λο ιπές  µεταβολές -                 -                    -                    (2 .247)         -                    (2 .247)           
Καθαρά  Αποτελέσµατα  Περ ιόδου  01/01-31/03/2007 -                 -                    -                    -                 2 .121 .534       2 .121 .534      
Συνολ ικό  Αναγνωρ ιζόµ ενο  Κέρδος/ζηµ ιά  Περ ιόδου -                  -                     -                     (2 .2 4 7 )        2 .1 2 1 .5 3 4     2 .1 1 9 .2 8 7    

Υπόλο ιπο  τω ν  Ιδ ίω ν  Κεφαλα ίω ν  κατά  την  3 1η   Μαρτίου  2 0 0 7 5 1 .1 6 5 .7 7 4  3 7 .6 6 4 .1 5 9   9 .4 3 6 .0 5 7      1 3 .1 2 1 .4 1 0  1 3 .3 1 4 .2 4 0     1 2 4 .7 0 1 .6 4 0 
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Κατάσταση ταµιακών ροών 
 

 
 
 
 
 

31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

Κέρδη  προ φόρων 5.069.230        3.069.664     3.211.160       2.780.559       
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις περιόδου 1.812.383        1.741.352     1.263.270       1.061.900       
Προβλέψεις -                     -                   -                    -                    
Eπιχορηγήσεις (302.838)         (311.199)       (244.096)         (223.584)         
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 80.726            83.073          65.660            66.947            
Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου (4)                   -                   24                  -                    
Πιστωτικοί Τόκοι (27.946)           (32.829)         (26.824)           (30.890)           
Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια 16.499            (356.735)       46.500            65.498            
Κέρδη από Πώληση Παγίων (3.000)             366.120        -                    (10.452)           
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.882.330        1.397.028     1.241.333       996.557          

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων (7.888.868)       (5.543.892)    (2.172.446)      (5.492.448)      
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 4.719.760        8.790.473     (561.184)         9.664.157       
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών ) (2.949.066)       (9.705.871)    (3.966.343)      (3.386.569)      
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (1.882.330)       (1.397.028)    (1.241.333)      (996.557)         
Kαταβεβληµένοι Φόροι (1.874.091)       (73.455)         (1.866.410)      135                

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.347.215)      (1.973.299)   (4.250.689)    4.495.253     

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (9.323.733)         (2.000)            (6.834.437)       (5.002.000)      

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών,συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                       2.605.956       -                     2.197.289       

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.706.632)       (1.112.766)    (1.130.376)      (595.842)         
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 6.079              550.521        3.079              18.442            
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 352.489           -                   350.307          -                    
Τόκοι εισπραχθέντες 27.946            32.829          26.824            30.890            

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (10.643.851)    2.074.540     (7.584.603)    (3.351.221)   

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 80                   -                   -                    -                    
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 10.100.272      1.561.627     9.287.532       584.951          
Μερίσµατα πληρωθέντα (65)                 -                   (65)                 -                    

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 10.100.287     1.561.627     9.287.467      584.951        

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) (1.890.779)      1.662.868     (2.547.825)    1.728.983     

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 12.501.764   2.695.593   10.681.222  1.938.495     

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 10.610.985   4.358.461   8.133.397     3.667.478     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 
 

1.1  Γενικές Πληροφορίες 

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

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

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

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

υψηλότερη θέση του κλάδου. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η παραγωγή γόνου, η παραγωγή ιχθύων καθώς και η εµπορία και 

διάθεση αυτών στην εσωτερική και διεθνή αγορά, η παραγωγή εξοπλισµού όπως δίκτυα, κλουβιά κλπ για 

ιχθυοπαραγωγικές µονάδες, η παραγωγή και εµπορία γλυκών κουταλιού καθώς και συναφών σακχαροειδών 

προϊόντων, η παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών η παραγωγή και εµπορία µεταποιηµένων ιχθύων καθώς και 

τυποποιηµένων εδεσµάτων για µαζική τροφοδοσία (catering) και η βιοµηχανική παραγωγή γαλακτοκοµικών 

προϊόντων καθώς και η κατεργασία, παραγωγή και εµπορία τροφίµων. 

Ο όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. 

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

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

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

Πόρτσι. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.nireus.gr. 

Οι Οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί  προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 25η  

Μαΐου 2007. 

Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε εδώ τα εξής: 

 (α) Η µητρική εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." σε υλοποίηση της από 27/4/2005 συµφωνίας του 

άρθρου 44 Ν. 1892/1990 και σύµφωνα µε την υπό ηµεροµηνία 25/8/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης, των µετόχων της "SEAFARM IONIAN A.E.", συµµετείχε από 18/1/2006 στην αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της "SEAFARM IONIAN A.E.", µε την ιδιότητα του στρατηγικού επενδυτή, καταβάλλοντας µέχρι 

31/12/2006 σε µετρητά το ποσό των 5.862.777,78 ευρώ κατέχοντας πλέον 16,78% επί του συνόλου των 

δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας και ισόποσο ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου της. Επειδή δε παράλληλα 

έχει αναλάβει  το management του οµίλου της "SEAFARM IONIAN A.E." ελέγχοντας πλήρως τις δραστηριότητες 

των εταιρειών του οµίλου της και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του ∆.Λ.Π. 27 γι' αυτό από το πρώτο 

τρίµηνο του 2006 ενοποιήθηκαν, για πρώτη φορά, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης οι οικονοµικές 

καταστάσεις των εταιρειών του οµίλου "SEAFARM IONIAN A.E.". Σύµφωνα µε τα αριθµ. 18402/28.6.2006 και 

18433/7.7.2006 προσύµφωνα και το Ιδιωτικό Συµφωνητικό υπό ηµεροµηνία 4/7/2006, συµφωνήθηκε η αγορά 

από τη "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε."  3.144.907 ονοµαστικών µετοχών της "SEAFARM IONIAN A.E." αντί 
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συνολικού τιµήµατος Ευρώ 7.731.000,00. Η καταβολή του τιµήµατος και η αντίστοιχη παράδοση των µετοχών 

θα γίνονται µε δόσεις που άρχίσαν από 6/7/2006 και θα λήξουν στις 30/6/2010.  

Ο  όµιλος  SEAFARM ΙΟΝΙΑΝ ( Seafarm Ionian AE & οι θυγατρικές της) δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο 

των ιχθυοκαλλιεργειών και θεωρείται  από τους µεγαλύτερους παραγωγούς τσιπούρας & λαβρακίου στον κόσµο.  

Η  ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.  µε την ανάληψη του Management  της εταιρείας SEAFARM IONIAN AE & των θυγατρικών της  

ως στρατηγικός επενδυτής θα προβεί σε ανασχεδιασµό του Οµίλου SEAFARM IONIAN µε στόχο την 

αναδιοργάνωση  της και την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της  στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσµίως. 

Επιπλέον δε και βάσει της ειδικής συµφωνίας της ΄΄ ΝΗΡΕΥΣ΄΄ ως Στρατηγικoύ Επενδυτή της ΄΄SEA FARM 

IONIAN΄΄ µε τις Τράπεζες-Πιστωτές που συµµετέχουν στη µετοχική σύνθεση της Επιχείρησης ΄΄SEA FARM 

IONIAN΄΄ προβλέπονται τα εξής: 

  1) Ο ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ (ΝΗΡΕΥΣ)  οποτεδήποτε µετά τη λήξη του 10ου  έτους και µέχρι τη λήξη του 15ου έτους από 

την καταβολή της αύξησης δικαιούται να αγοράσει και οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ υποχρεούνται 

να πωλήσουν αναλογικά µε βάση τη συµµετοχή τους στη µετοχική σύνθεση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ κατά την 

ηµεροµηνία της εισόδου τους, συνολικά ποσοστό µετοχών 30% τουλάχιστον του συνόλου των µετοχών της 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (SEA FARM IONIAN) µε τιµή εξαγοράς την οριζόµενη στην επόµενη παράγραφο. 

    2) Ορίζεται ως τιµή εξαγοράς από τον ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ η ονοµαστική αξία της µετοχής 1,00 Ευρώ πλεόν τόκων 

υπολογιζόµενων µε επιτόκιο Euribor έτους + περιθώριο επιτοκίου 1.00% και µε ετήσιο ανατοκισµό για την 

χρονική περίοδο από την ηµεροµηνία της πιστοποίησης της αύξησης κεφαλαίου (στο εξής «η αύξηση») και µέχρι 

την ηµεροµηνία της εξαγοράς. 

   3) Ο ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ σε περίπτωση µη άσκησης ή µερικής άσκησης του δικαιώµατος της προηγούµενης 

παραγράφου, υποχρεούται να αγοράσει αποκλειστικά από τις συµβαλλόµενες Τράπεζες κατά τη λήξη του 15ου 

έτους από την αύξηση τις υπολειπόµενες µετοχές µέχρι τη συµπλήρωση ποσοστού µετοχών 31,80% του συνόλου 

των µετοχών της εταιρείας αναλογικά µε βάση τη συµµετοχή τους στη µετοχική σύνθεση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ κατά 

ηµεροµηνία εισόδους τους, µε τιµή εξαγοράς την οριζόµενη στην παράγραφο 3β. 

 4) ∆ύναται όµως οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΕΣ κατά το χρονικό διάστηµα από τη λήξη του 10ου 

έτους µέχρι τη λήξη του 14ου από την καταβολή της αύξησης να υποχρεώσουν τον ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ να αγοράσει το 

ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 σε τιµή που διαµορφώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3β υπό 

την προϋπόθεση ταυτόχρονης χορήγησης σ’ αυτόν από κοινού και αναλογικώς ισόποσου µε την αξία της 

συναλλαγής δανείου, διάρκειας ίσης του εναποµείναντος χρόνου µέχρι τη συµπλήρωση της δεκαπενταετίας µε 

επιτόκιο Euribor έτους + περιθώριο επιτοκίου 1,00% πλέον των προβλεπόµενων νοµικών επιβαρύνσεων .>>  

 (β) Με την από 08/03/2007 µε αριθµ. πρωτοκ. 1210/07 απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», 

«SEAFARM KALAMOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΗΚΤΟΝ – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΗΡΗΙΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ» από τη µητρική εταιρεία «SEA FARM IONIAN 

AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ», µε Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού των απορροφούµενων εταιρειών 31/05/2006. Από 
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την ανωτέρω απορρόφηση προέκυψαν τα εξής: (α) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ 

56.566,50 και εκδόθηκαν 75.422 νέες ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,75 εκάστη.  

 Από την έκδοση των 75.422 νέων ονοµαστικών µετοχών οι παλαιοί µέτοχοι της «SEA FARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υφίστανται µία µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους. Το νέο ποσοστό των παλαιών µετόχων 

ανέρχεται πλέον στο 99,767 % του παλαιού ποσοστού τους. Ως εκ τούτου το νέο ποσοστό της ΝΗΡΕΥΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 16,74%. 

 (γ) Η διεθνοποιηµένη δράση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. θα υλοποιηθεί µέσω της νεοσυσταθείσας NIREUS 

INTERNATIONAL LTD θυγατρικής κατά 100% µε έδρα την Κύπρο στην οποία πρόκειται να συγκεντρωθούν οι 

συµµετοχές σε επιµέρους επιχειρήσεις του Οµίλου ανά κράτος δραστηριοποίησης. Η NIREUS INTERNATIONAL 

LTD έχοντας ως απώτερο στόχο τη δραστηριοποίηση της στην Τουρκία, απέκτησε µε ποσοστό 100% την εταιρεία 

MIRAMAR PROJECTS CO. LTD µε έδρα το Λονδίνο, η οποία έχει προχωρήσει σε σύσταση ανώνυµης εταιρείας 

στην Τουρκία µε επωνυµία ΜIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI URETIMI SANAYI VE TICARET A.S. Λόγω της 

τοπικής νοµοθεσίας που απαιτεί τουλάχιστον πέντε µετόχους στις ανώνυµες εταιρείες, η µετοχική σύνθεση της 

Τουρκικής εταιρείας είναι η ακόλουθη: 1) MIRAMAR PROJECTS CO 99,92% 2) NHΡΕΥΣ Α.Ε. 0,02% 3) ΠΡΩΤΕΥΣ 

Α.Ε. 0,02% 4) Αριστείδης Μπελλές 0,02% 5) Νικόλαος Χαβιάρας 0,02%. 

 Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο 01/01-31/03/2007 περιλαµβάνουν τις  

εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ για την τριµηνιαία περίοδο 01/01-31/03/2007, της 

«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» (η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Εταιρεία») και τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ για την τριµηνιαία περίοδο 01/01-31/03/2007 

(όπου θα αποκαλείται «Όµιλος»). Η δοµή του Οµίλου και οι  θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη Σηµείωση 

6.4 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

1.2  Φύση ∆ραστηριοτήτων 

 
Η “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε” (εταιρεία) και ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της 

ιχθυοκαλλιέργειας. Πιο συγκεκριµένα δραστηριοποιείται στην:  

 

• Παραγωγή γόνου  

• Παραγωγή ιχθύων  

• Παραγωγή ιχθυοτροφών 

• Μεταποίηση αλιευµάτων  

• Μεταποίηση προµαγειρευµένων φαγητών  

• Εµπορία-∆ιάθεση διαφόρων προϊόντων στην εσωτερική και διεθνή αγορά  

 

Η Εταιρεία παράγει γόνους οι οποίοι προέρχονται από τη γέννηση αυγών από γεννήτορες. Οι γόνοι αυτοί κατά το 

µεγαλύτερο ποσοστό αξιοποιούνται από την ίδια την Εταιρεία η οποία τροφοδοτεί ιδιόκτητες µονάδες παραγωγής 

- πάχυνσης ψαριών. 

Στη συνέχεια τα ψάρια διατίθενται στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 
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Η εταιρεία λοιπόν είναι σε σηµαντικό βαθµό καθετοποιηµένη και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων της είναι 

ευρύ. 

Η παραγωγή διαφόρων ειδών ιχθύων υπήρξε η αρχική και παραµένει η σηµαντικότερη δραστηριότητα της 

Εταιρείας. Η πάχυνση χρονικά αποτελεί και το µεγαλύτερο διάστηµα που µεσολαβεί από τη δηµιουργία του 

γόνου µέχρι τη διάθεση του τελικού προϊόντος στην αγορά. 

Η µεταποίηση είναι ένας από τους σηµαντικότερους τοµείς ανάπτυξης της Εταιρείας. Ο τοµέας της µεταποίησης 

περιλαµβάνει κυρίως την κατεργασία φρέσκων και κατεψυγµένων ψαριών καθώς και καπνιστών και λαδερών. 

Στην εταιρεία έχει απονεµηθεί βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας. 

Επιπλέον, η εταιρεία, ύστερα από την απορρόφηση της θυγατρικής της εταιρείας FEEDUS Α.Ε. τη χρήση 2005 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών καθώς και στην παραγωγή και εµπορία γλυκών 

κουταλιού και άλλων συναφών σακχαροειδών προϊόντων. Μετά την απόκτηση ποσοστού 20% της εταιρείας 

KEGO A.E.  στην παρούσα περίοδο προστέθηκε στις δραστηριότητες του Οµίλου ο νέος επιχειρηµατικός τοµέας 

της πτηνο-κτηνοτροφίας. 

 

1.3  Θέση της εταιρείας στον κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας 

 

Κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο  ιχθυοκαλλιεργειών:  
 

* Ο µεγαλύτερος παραγωγός τσιπούρας και λαβρακίου στον κόσµο 

* Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη νέων ειδών (τόνος, γλώσσα, νέα είδη) 

* Πρωτοπόρος στην έρευνα (τροφές, γόνος, ψάρι, εξοπλισµός) 

* ∆ιάσπαρτα κέντρα παραγωγής για διασπορά του κινδύνου 

* Παγκόσµιο δίκτυο διανοµών 
 

Η Νηρεύς Α.Ε. και οι άλλες εταιρείες συνεισφέρουν στη µέχρι τώρα ανάπτυξη του οµίλου. Οι νέες συνθήκες 

επιτάσσουν τον ανασχεδιασµό του οµίλου, ώστε να ενισχυθεί η οµοιογένεια του αντικειµένου του και η 

περαιτέρω εκλογίκευσή του. Κορυφαίο τµήµα του ανασχεδιασµού ήταν η συγχώνευση της FEEDUS A.E.B.E.  µε 

τη Νηρεύς Α.Ε. Μετά το πέρας του ανασχεδιασµού θα υπάρχει ένας µικρός αριθµός εταιρειών, το µέγεθος της 

Νηρεύς Α.Ε. θα αυξηθεί σηµαντικά, το κόστος θα εκλογικευτεί περαιτέρω και θα προκύψουν σηµαντικές 

συνέργιες, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την αξία του οµίλου.  

Τελικά, οι δραστηριότητες και τα προϊόντα του οµίλου θα είναι της ιχθυοκαλλιέργειας, των ιχθυηρών  και 

ιχθυοτροφών,  µε έµφαση στη µέγιστη δυνατή καθετοποίηση της παραγωγής και επίτευξη προστιθέµενης αξίας. 

 

1.4  Όµιλος «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 

 

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

 

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

µεταποίηση και εµπορία νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων. 
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o Η εταιρεία «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.B.E.» δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξοπλισµού όπως 

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

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

δραστηριοποιείτο στην εκπόνηση επιδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή 

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

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

καθώς και την κατεργασία, παραγωγή και εµπορία τροφίµων. 

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

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

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

2005, δραστηριοποιείται στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας. 

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

δραστηριότητά της την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία τόνου.  

o Η εταιρεία «A-SEA A.E.B.E.» έχει ως βασικό σκοπό της  την εκµετάλλευση καταστηµάτων µαζικής 

εστίασης.  

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

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

κερδοσκοπικού χαρακτήρα αστική εταιρεία. 

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

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

των αποτελεσµάτων των ερευνών. 

o Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» (υπό εκκαθάριση) δραστηριοποιείτο στην προβολή 

και προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, τροφίµων και 

ποτών. 

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

πληροφόρηση στον τοµέα θαλασσοκαλλιεργειών και είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αστική 

εταιρεία. 

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

δράση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.. 

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

δράση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.. 

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

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

ιχθυοτροφών. 

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

η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας  

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

η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής και διάθεσης γόνου ιχθυοκαλλιέργειας 
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 Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µέσω της συµµετοχής της κατά 20% στην KEGO A.E., που απέκτησε στην 

παρούσα τριµηνιαία περίοδο, και του ελέγχου που τεκµαίρεται ότι ασκείται σε αυτή  µέσω της  δυνατότητας 

κατεύθυνσης της πλειοψηφίας των µετόχων στις συνελεύσεις της εταιρείας, καθώς και της δυνατότητας 

κατεύθυνσης της πλειοψηφίας των οργάνων ∆ιοίκησης της και του δικαιώµατος να κατευθύνει την οικονοµική και 

επιχειρηµατική πολιτική της σύµφωνα µε υπογραφείσες συµφωνίες, ελέγχει και τις δραστηριότητες των κάτωθι 

εταιρειών από τις οποίες οι πρώτες δύο ενοποιούνται ολικά ενώ η τελευταία ενοποιείται µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέση. 

 

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

Ιχθυοκαλλιέργειας, της Πτηνοτροφίας και Χοιροτροφίας καθώς και στην Βιοµηχανία Ζωοτροφών. 

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

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

ανάπτυξη του προγράµµατος γενετικής βελτίωσης τσιπούρας και λαβρακίου. 

o Η εταιρεία «VITA TRACE NUTRITION LTD», δραστηριοποιείται στην Κύπρο και έχει ως αντικείµενο την 

παραγωγή και εµπορία προµιγµάτων βιταµινών–ιχνοστοιχείων, συµπληρωµάτων Ζωοτροφών και 

Κτηνιατρικών φαρµάκων.  
 

Η    ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ  µέσω της συµµετοχής της κατά 16,74% στη  SEAFARM IONIAN Α.Ε. και 

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

Στρατηγικός  Επενδυτής ελέγχει πλήρως τις δραστηριότητες των κάτωθι εταιρειών , όπου και ενοποιούνται 

Ολικά στις οικονοµικές της καταστάσεις : 

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

τσιπούρας και λαβρακίου. 

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

εµπορίας τροφίµων και ειδικότερα φρέσκου ψαριού και άλλων ιχθύων 

o Η εταιρεία «AQUA TERRAIR A.E.» (ενοποίηση µε µέθοδο καθαρής θέσης) δραστηριοποιείται στη 

διαχείριση σκαφών και την παροχή υπηρεσιών σκαφών αναψυχής τρίτων 

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

ιχθυοτροφών 

  

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

Η εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες συµµετοχές, πίνακας των οποίων παρατίθεται παρακάτω: 
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1.6  Λειτουργίες και κύριες δραστηριότητες  

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και ανάπτυξη ιχθύων και πτηνο-κτηνοτροφικών προϊόντων 

(βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) τα οποία µεταπωλεί σε διάφορους πελάτες. Στις 31/03/2007 η εύλογη αξία 

του γόνου ανήλθε στο ποσό των € 19.789.414 των ιχθύων στο ποσό των €  145.844.771 και των πτηνο-

κτηνοτροφικών  προϊόντων στο ποσό των € 360.849. 

 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου και ατοµικές της «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.» την 31η 

Μαρτίου 2007 που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2007, έχουν συνταχθεί 

µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 

concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως 

αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΘΕΤΙΣ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 100,00%
AQUACOM LTD 100,00%
FISH OF AFRICA LTD 100,00%
ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. 98,77%
NIREUS CONSULTANTS AE (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 55,00%
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 50,00%
A-SEA ΑΕΒΕ 61,22%
PER MARE RESEARCH ΑΕ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 39,00%
BLUFIN TUNA ΑΕ 25,00%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 2,63%
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ 5,71%
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. 45,27%
∆ΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 14,00%
NIREUS INTERNATIONAL LTD 100,00%
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK 100,00%
MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI URETIMI 
SANAYI VE TICARET A.S. 99,95%
CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI A.S. 99,94%
PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L. 100,00%
KEGO A.E. 20,00%
ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. 20,00%
VITA TRACE NUTRITION LTD 5,22%
SEAFARM IONIAN Α.Ε. 16,74%
ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε 14,48%
SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE)GMBH 16,74%
AQUA TERRAIR Α.Ε. 8,20%
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Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο Όµιλος 

εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

πρότυπα: 

 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών  

∆.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους 

∆.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζόµενους 

∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 

∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού 

∆.Λ.Π. 27 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

∆.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

∆.Λ.Π. 29 Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

∆.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

∆.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες 

∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

∆.Λ.Π. 41 Γεωργία 

∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης  
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∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 

∆.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες 

 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης 

κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την 

εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες : 

 

3.1  Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 

 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά νέων 

λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν αποτελούν κοµµάτι του «IFRS Stable Platform 2005». Τα 

∆ΠΧΠ και οι ∆ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. 

Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: 

- ∆ΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

- ∆ΕΕΧΠ 3. ∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

- ∆ΕΕΧΠ 4. ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

- ∆ΕΕΧΠ 5. ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

3.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

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

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

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

οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

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

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

πτηνο-κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και οι λοιπές συναφείς υπηρεσίες. Γεωγραφικά ο Όµιλος 

δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωζώνη και σε λοιπές Χώρες. 

 

3.3  Ενοποίηση 

 
Θυγατρικές:  Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρεία 

(µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε 

µέσω της εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. ∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι 

επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη µητρική. Η Νηρεύς Α.Ε αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των 

δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά το χρόνο 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί 

τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε τη µέθοδο της 

εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την 

ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης µιας 

θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των 

υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα 

συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες 

τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από 

την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία µετάβασης του 

Οµίλου στα ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 και δεν εφαρµόστηκε 

αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το 

κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ούτε την 

εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της 

εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην 

εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο 

τρόπο που απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου πριν τη 

µετάβαση στα ∆ΠΧΠ.  

 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του 

Οµίλου απαλείφονται.  Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµίες, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 
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ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν 

τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

 

Συνδεµένες:  Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική επιρροή αλλά 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι 

παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% και 50% 

των δικαιωµάτων ψήφου µίας εταιρείας υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης 

στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόµενης επιχείρησης και µειώνεται µε τα λαµβανόµενα από τη 

συγγενή µερίσµατα. 

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή µειώνει την αξία της συµµετοχής µε επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων χρήσης, όταν µειώνεται η αξία της. Ο Όµιλος εφαρµόζοντας το ∆.Π.Χ.Π. 3 δεν διενεργεί 

αποσβέσεις και η υπεραξία θα εµφανίζεται στο αναπόσβεστο κόστος που έχει διαµορφωθεί µέχρι την 

31/12/2003, µείον οποιεσδήποτε µειώσεις της αξίας της. 

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµίες των συνδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα 

αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεµένες 

επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε µία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη 

συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο 

Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές εκ 

µέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα. 

Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεµένων επιχειρήσεων 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεµένες επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες 

ζηµίες απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού 

στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε 

αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

Οι εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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3.4  Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και γεωργική δραστηριότητα 

 
Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού 

µετασχηµατισµού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε επιπρόσθετα 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και φυτά υπό τη διαχείριση 

µίας επιχείρησης, ενώ το γεωργικό προϊόν αποτελείται από τη συγκοµιδή του προϊόντος των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η οποία προορίζεται για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. Το 

δικαίωµα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων µπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από 

άλλο τύπο νοµικής πράξης. 

 

Με τον όρο «Γεωργική ∆ραστηριότητα» περιγράφουµε ένα σχετικά ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων οι οποίες 

έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι: 

 Η δυνατότητα για µεταβολή δηλ. ζωντανοί οργανισµοί (ζώντα ζώα και φυτά), οι οποίοι έχουν την 

δυνατότητα βιολογικού µετασχηµατισµού 

 Η διοίκηση και διαχείριση της µεταβολής, δηµιουργώντας, ενισχύοντας ή τουλάχιστον σταθεροποιώντας 

τις κατάλληλες συνθήκες προκειµένου οι ζωντανοί οργανισµοί να µπορούν να αναπτυχθούν. 

 Η δυνατότητα αποτίµησης της µεταβολής δηλαδή η διαφορά που επέφερε ο βιολογικός 

µετασχηµατισµός τόσο στην ποιότητα (ωριµότητα, περιεκτικότητα) όσο και στην ποσότητα (βάρος, 

καρποί κλπ) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

Μία επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί  ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή µία γεωργική παραγωγή όταν και 

µόνο όταν : 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

AQUACOM LTD
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ 

ΝΗΣΟΥΣ 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 98,77% Ολική Ενοποίηση

ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 50,00% Ολική Ενοποίηση
A-SEA AEBE ΕΛΛΑ∆Α 61,22% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ
3,096% άµεση + 42,178% 

έµµεση = 45,274% Ολική Ενοποίηση
CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE 

SANAYI A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 99,94% έµµεση Ολική Ενοποίηση
PREENGORDE DE DORADAS PARA 

MARICULTURA S.L. ΙΣΠΑΝΙΑ 100,00% έµµεση Ολική Ενοποίηση
KEGO A.E. ΕΛΛΑ∆Α 20,00% Ολική Ενοποίηση

ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 20,00% έµµεση Ολική Ενοποίηση
VITA TRACE NUTRITION LTD ΚΥΠΡΟΣ 5,22% έµµεση Καθαρή Θέση

BLUFIN TUNA ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 25,00% Καθαρή Θέση
SEAFARM IONIAN Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 16,74% άµεση Ολική Ενοποίηση

ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΕΛΛΑ∆Α 14,48%έµµεση Ολική Ενοποίηση
SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE)GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16,74% έµµεση Ολική Ενοποίηση

AQUA TERRAIR Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 8,20% έµµεση Καθαρή Θέση
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1) Η επιχείρηση ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος. 

2) Πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

3) Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ηµεροµηνία 

κάθε ισολογισµού στην εύλογη αξία του µείον  το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος, εκτός από την 

περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι επικρατούσες 

τιµές σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. 

Αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιµοποιεί την περισσότερο σχετική. Αν µία 

επιχείρηση έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιµοποιήσει την τιµή που υπάρχει στην αγορά που 

αναµένεται να χρησιµοποιηθεί. 

Υπάρχει η υπόθεση ότι η εύλογη αξία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο. 

Όµως αυτή η παραδοχή µπορεί να αντικρούεται µόνο κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού 

περιουσιακού στοιχείου για το οποίο τιµές ή αξίες προσδιοριζόµενες από την αγορά δεν είναι διαθέσιµες και για 

τις οποίες εναλλακτικές εκτιµήσεις της εύλογης αξίας θα είναι καθαρά αναξιόπιστες. Σε τέτοια περίπτωση, αυτό 

το βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και 

κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Εφόσον η εύλογη αξία τέτοιου βιολογικού περιουσιακού στοιχείου 

καθίσταται αξιόπιστα αποτιµήσιµη, µία επιχείρηση πρέπει να αποτιµά αυτό στην εύλογη αξία του µείον το 

εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος. 

Η εταιρεία µετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιµά κατά την 

ηµεροµηνία κάθε µεταγενέστερου ισολογισµού στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα µέχρι την πώλησή τους 

κόστη. 

Κέρδος ή ζηµία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου 

και την µεταγενέστερη αποτίµησή του (µείον τις εκτιµώµενες δαπάνες πώλησης και στις δύο περιπτώσεις), 

καταχωρούνται στο αποτέλεσµα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος µπορεί να προκύπτει και κατά 

την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου, όπως για παράδειγµα η γέννηση ενός ζωντανού 

οργανισµού. 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριµότητας ώστε να 

είναι δυνατό οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να ενηµερωθούν για το χρόνο των µελλοντικών 

ταµιακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την εκµετάλλευση των βιολογικών πόρων.  
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3.5 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 

πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό νόµισµα). Οι ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης 

της µητρικής Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών 

κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο 

νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι 

συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως 

τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νοµίσµατα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα 

αναπόσπαστο µέρος των δραστηριοτήτων της µητρικής), µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε τη χρήση 

των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και 

παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρµογών 

της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

Οι ατοµικές  οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που µετέχουν στην ενοποίηση, και οι οποίες αρχικά 

παρουσιάζονται  σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, έχουν µετατραπεί σε ευρώ. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν µεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιµία κλεισίµατος την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν µετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου 

στις µέσες ισοτιµίες κατά την αναφερόµενη περίοδο. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή την διαδικασία 

έχουν χρεωθεί / (πιστωθεί) στο αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών σε ξένο νόµισµα, της 

καθαρής θέσης. 
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3.6 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή στις 

αξίες τεκµαιρόµενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, 

µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος 

κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

αναµένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει 

στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

 

3.7 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαµβάνονται η γη, 

τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον ιδιοκτήτη (ή από τον µισθωτή σε 

περίπτωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης), είτε για να αποκοµίζει µισθώµατα από την εκµίσθωσή τους είτε για 

την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξηµένο µε όλα 

εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την απόκτησή τους (π.χ συµβολαιογραφικά, µεσιτικά, 

φόροι µεταβίβασης). 

Μετά την αρχική αναγνώριση οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους δηλ. στην τιµή στην 

οποία το ακίνητο µπορεί να ανταλλαχθεί µεταξύ ενήµερων και πρόθυµων µερών σε µία συνήθη εµπορική 

Κτίρια 40 έτη
Μηχανολογικός εξοπλισµός 7-8 έτη

Μεταφορικά µέσα 5-7 έτη
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 3-5 έτη
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συναλλαγή. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται ετήσια από ανεξάρτητο, αναγνωρισµένο 

εκτιµητή. 

Οποιαδήποτε µεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζεται στα αποτελέσµατα της 

χρήσεως στην οποία προκύπτει. 

Στις 31/03/2007 ο Όµιλος έχει ταξινοµήσει στις επενδύσεις σε ακίνητα γη και κτίρια συνολικού ύψους €  

6.557.776,38. 

 

3.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται η υπεραξία, παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας όπως εκµετάλλευση  ιχθυοτροφείων, καθώς και τα λογισµικά προγράµµατα. 

 

Υπεραξία: Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και του 

παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την 

ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του 

ενεργητικού, και την εµφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό κατά το οποίο το κόστος 

ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας. 

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµίες λόγω µείωσης 

της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν µείωση της αξίας της, εάν 

υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµία σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. 

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια 

της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιµά τα στοιχεία του 

ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει 

απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος, οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον επανυπολογισµό. 

 

Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας αφορούν τις άδειες ιχθυοκαλλιέργειας και αποτιµώνται  στην εύλογη αξία  σύµφωνα µε 

εκτίµηση αναγνωρισµένων εκτιµητών, µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο 

κατά τη διάρκεια  της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία έχει διάρκεια όσο διαρκεί η άδεια 

εκµετάλλευσης του θαλάσσιου χώρου. Το πρότυπο αυτό στην παράγραφο 44 αναφέρει ότι «σε µερικές 

περιπτώσεις, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι τεκµαρτής αντιπαροχής, µέσω 

µίας κρατικής επιχορήγησης. Αυτό µπορεί να συµβεί, όταν το κράτος µεταβιβάζει ή διαθέτει σε µία οντότητα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία, τέτοια όπως δικαιώµατα προσγείωσης σε αεροδρόµιο, άδειες λειτουργίας 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις ή δικαιώµατα πρόσβασης σε άλλους 

περιορισµένους πόρους. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 20 λογιστική των Κρατικών επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης , η οντότητα µπορεί να επιλέξει να καταχωρήσει τόσο το άυλο περιουσιακό στοιχείο όσο 

και την επιχορήγηση στην εύλογη αξία αρχικά. 
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Λογισµικά Προγράµµατα: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η 

οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. ∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 

 

3.9 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 

ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο 

ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της 

Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµιακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας 

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από 

την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η 

παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 

από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής 

του. 

 

3.10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε 

µία επιχείρηση και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µία άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της 

σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται 

τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά 

που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που 

αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 
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  - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη 

αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

 

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 

πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν 

περιλαµβάνονται   

 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

 απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το 

κράτος,  

  οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή 

άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 

µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και 

συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη τους. 

Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 

κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία 

αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµίες µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα. Ζηµίες αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω 

αποτελεσµάτων. 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η 

ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση 

όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές από 

τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 

ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου και ατοµικές για την τριµηνιαία περίοδο 
(από 1η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2007) 

28

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης 

αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 

στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµιακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά 

συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 

τους. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά 

η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 

αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµία που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 

αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.  

 

3.11 Αποθέµατα  

 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως 

ή την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στη 

συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των 

αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

Το κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς, µετατροπής καθώς και τις δαπάνες 

που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση. 

Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασµούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων 

που η οντότητα µπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και µεταφορικά, έξοδα 

παράδοσης και τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εµπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και άλλα παρόµοια στοιχεία 

αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς. 

Το κόστος µετατροπής των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε τις µονάδες 

παραγωγής, όπως είναι τα άµεσα εργατικά. Επίσης συµπεριλαµβάνει ένα συστηµατικό επιµερισµό των σταθερών 

και µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγµατοποιούνται κατά τη µετατροπή των υλών σε έτοιµα 

αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που παραµένουν σχετικά 

σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών κτιρίων 

και εξοπλισµού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα 

παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα η σχεδόν άµεσα, ανάλογα µε τον 
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όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και η έµµεση εργασία. Ο επιµερισµός των σταθερών γενικών 

εξόδων παραγωγής στο κόστος µεταποίησης βασίζεται στην κανονική δυναµικότητα των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων. Κανονική δυναµικότητα είναι η αναµενόµενη να επιτευχθεί παραγωγή κατά µέσο όρο στην 

διάρκεια ενός αριθµού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών 

δυναµικότητας λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης. Το πραγµατικό επίπεδο παραγωγής µπορεί να 

χρησιµοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναµικότητα. 

Οι λοιπές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνο στην έκταση που πραγµατοποιούνται 

για να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Για παράδειγµα, µπορεί να πρέπει να 

συµπεριληφθούν στο κόστος των αποθεµάτων µη παραγωγικά γενικά έξοδα ή κόστη σχεδιασµού προϊόντων για 

συγκεκριµένους πελάτες.    

 

3.12 Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για 

µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή 

στην παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το 

πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµίες 

αποµείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 

ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  

 

3.13 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµιακών διαθεσίµων 

 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης 

και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας µέχρι 3 µήνες, όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος 

και οι τραπεζικές καταθέσεις καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης. Τα προϊόντα της αγοράς 

χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων. 

 

3.14 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

(συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που ο Όµιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός 

έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως “κρατούµενα προς πώληση”.  
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Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία 

µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως κρατούµενα προς πώληση, και την 

εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς 

πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση  και επανεκτίµηση 

των “κρατούµενων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα 

έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Ο Όµιλος δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς πώληση. 

 

3.15 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση 

µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, 

απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων µέχρι οι ίδιες µετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε 

κέρδος ή ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για τη συναλλαγή λοιπά έξοδα & φόρους 

εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια . 

 

3.16 ∆ανεισµός 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη 

χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Ο διαχωρισµός σε βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα γίνεται ανάλογα µε τις 

ισχύουσες συµβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωµή τους στους επόµενους δώδεκα µήνες ή αργότερα, 

αντίστοιχα. 

 
 
3.17 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά 

οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 

αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων της 

περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.  

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 
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Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους 

που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενοι στο φορολογητέο κέρδος 

για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί 

σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς 

προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής 

που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

 

3.18 Παροχές στο προσωπικό 
 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζόµενους (εκτός από παροχές λήξης 

της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 

υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού 

της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών 

πληρωµών ή σε επιστροφή. 

 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαµβάνουν 

συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση µετά τη λήξη της 

απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των 

προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου και ατοµικές για την τριµηνιαία περίοδο 
(από 1η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2007) 

32

 Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις 

εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται 

από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως µία 

υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 

 Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί την 

παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού του προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 

αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 

µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων 

οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του 

εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο 

πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που 

οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 

περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην 

περίοδο ωρίµανσης. 

 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης:  Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλονται 

όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές 

όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές 

πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο 

για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των 

δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις 

των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. 

Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίµηση των 

παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να 

δεχτούν την προσφορά. 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα 

κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη 

υποχρέωση. 
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Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους:  Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των στελεχών, στους οποίους παρέχεται 

δικαίωµα προαίρεσης επί µετοχών, καταχωρείται ως έξοδο. Το σύνολο του εξόδου αυτών των δικαιωµάτων κατά 

τη διάρκεια της περιόδου ωρίµανσης προσδιορίζεται µε βάση την εύλογη αξία των δικαιωµάτων που παρέχονται. 

Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού ο Όµιλος επανεξετάζει τις εκτιµήσεις του για τον αριθµό των δικαιωµάτων που 

αναµένεται να ασκηθούν και αναγνωρίζει την τυχόν υπάρχουσα προσαρµογή, στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

µε αντίστοιχη επίδραση στα ίδια κεφάλαια. Κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τα ποσά που εισπράττονται 

καθαρά από άµεσα κόστη της συναλλαγής, καταχωρούνται στο µετοχικό κεφάλαιο (ονοµαστική αξία) και στο 

υπέρ το άρτιο. 

 

3.19 Επιχορηγήσεις 

 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει 

τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της 

επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη 

αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των 

επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως 

έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

3.20 Προβλέψεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα 

παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς 

ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της 

δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι 

οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

3.21 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία παραχθέντων Ιχθύων και Λοιπών Βιολογικών στοιχείων, 

πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. 

Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
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- Έσοδα από πώληση Βιολογικών στοιχείων : Αναγνωρίζονται κατά την πώληση. Τα προϊόντα 

παραδίδονται σε πελάτες, γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη. 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη.  

- Κέρδη/ Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων : 

Αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως/ περιόδου και προέρχονται από µεταβολές τόσο στην τιµή 

όσο και στην ποσότητα των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  

υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

- Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων στοιχείων (αντισταθµιστικά 

οφέλη): Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων  δικαιωµάτων αναγνωρίζεται ως έσοδο επόµενων 

χρήσεων και αποσβένεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων της χρήσης ανάλογα µε το ρυθµό 

εκτέλεσης των συµβάσεων για τις οποίες έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγµα. 

- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την 

χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 

µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών 

ταµιακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε 

το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο 

χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

3.22 Μισθώσεις 

Εταιρεία Οµίλου ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο όλοι οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την 

τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές 

µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της 

εύλογης αξίας του πάγιου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα 

επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα 

σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 

µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 

χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης 
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κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη 

µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των πάγιων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για 

µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της 

ιδιοκτησίας του πάγιου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για 

λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Εταιρεία Οµίλου ως εκµισθωτής: Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία 

των µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της 

παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την 

εκµίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση. 

 

3.23 ∆ιανοµή µερισµάτων 

 

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

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

 

3.24 ∆ιακοπείσες Εκµεταλλεύσεις 
 

Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί συστατικό µέρος µιας οντότητας που έχει είτε διατεθεί είτε καταταχθεί 

ως κατεχόµενη προς πώληση και αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό µεγάλο τµήµα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

ή γεωγραφική περιοχή εκµεταλλεύσεων, είναι µέρος ενός ενιαίου, συντονισµένου προγράµµατος διάθεσης ενός 

µεγάλου τµήµατος δραστηριοτήτων ή µιας γεωγραφικής περιοχής εκµεταλλεύσεων ή είναι θυγατρική που 

αποκτήθηκε αποκλειστικά µε προοπτική να επαναπωληθεί. Ο Όµιλος γνωστοποιεί σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη 

κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που ορίζονται από το πρότυπο. 

 

3.25 Συνδεµένα Μέρη 
 

Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ συνδεδεµένων µε τον Όµιλο µερών γνωστοποιούνται σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών». Οι συναλλαγές αυτές αφορούν τις συναλλαγές µεταξύ 

της διοίκησης, των κύριων µετόχων και των θυγατρικών εταιρειών ενός οµίλου µε τη µητρική εταιρεία και τις 

λοιπές θυγατρικές που απαρτίζουν τον Όµιλο.  
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4. ∆ιαχείριση κινδύνων  

 

4.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµιακών ροών και κίνδυνο 

εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση των ανωτέρω καταστάσεων από τη διοίκηση και τα 

τµήµατα του Οµίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.  

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική διεύθυνση σε συνεργασία µε τα λοιπά άµεσα 

εµπλεκόµενα τµήµατα του Οµίλου. 

 

4.2 Κίνδυνος αγοράς 

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο. Η έκθεση  σε συναλλαγµατικό κίνδυνο είναι µηδαµινή διότι οι 

συναλλαγές σε ποσοστό άνω του 90% πραγµατοποιούνται σε Ευρώ. 

 

Για τη διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου, η οικονοµική διεύθυνση κάνει ανάλογες προβλέψεις όπου 

κρίνεται αναγκαίο. 

Κίνδυνος τιµής  

Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε για εµπορία είτε ως διαθέσιµα προς 

πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Οι αξίες αυτών των περιουσιακών στοιχείων δεν είναι αξιόλογες έτσι ώστε 

τυχόν µεγάλη µεταβολή τους να δηµιουργήσει κινδύνους στην Εταιρεία. ∆εν υπάρχει ουσιώδης κίνδυνος από 

µεταβολές των τιµών διάθεσης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες έχουν µία σταθερή και 

προβλέψιµη µέσα στο χρόνο µικρή διακύµανση. Ο Όµιλος εκτιµά τακτικά τους κινδύνους µεταβολής των τιµών 

των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και εξετάζει την ανάγκη λήψης ενεργών µέτρων αντιµετώπισης του 

χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 

Προς τούτο λειτουργεί υπηρεσία (τµήµα) οικονοµικής ανάλυσης του κλάδου η οποία συλλέγει πληροφορίες για 

την προσφορά του προϊόντος από την εγχώρια και διεθνή παραγωγή, καθώς και τις µεταβολές της ζήτησης από 

την υπάρχουσα Παραδοσιακή ∆ιεθνή αγορά και τις Νέες αγορές που ανοίγονται στην Ανατολική Ευρώπη και 

Αµερική. Οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται και ορίζονται οι παράµετροι του ύψους των αποθεµάτων του 

προϊόντος και οι αναµενόµενες τιµές για τα επόµενα δύο (2) έτη. 
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4.3 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις χονδρικής νωπών ιχθύων 

γίνονται κυρίως σε πελάτες οι οποίοι έχουν ασφαλισθεί για την εξόφληση της συναλλαγής τους. Επίσης οι 

πωλήσεις γόνου πραγµατοποιούνται στο σύνολό τους µε τον όρο της παρακράτησης κυριότητας του προϊόντος 

έως την εξόφλήσή του. Ως εκ τούτου, επειδή ο χρόνος που µεσολαβεί µέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος 

παραγωγής του νωπού ψαριού είναι µεγαλύτερος από το χρόνο πίστωσης της πώλησης, η ικανοποίηση της 

απαίτησης είναι πλήρως εξασφαλισµένη. 

 

4.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Η Εταιρεία έχει προγραµµατίσει  επενδύσεις σε πάγιο 

εξοπλισµό (ακίνητα) τα οποία δεν προσφέρουν στην παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης και λειτουργούν ως 

τοποθετήσεις χαµηλής απόδοσης. Επίσης έχει θέσει ως στόχο την ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου της από 

συµµετοχές οι οποίες δεν προσφέρουν αποδόσεις. 

 

4.5 Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών λόγω των επιτοκίων 

 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµιακές ροές του Οµίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των 

επιτοκίων. Ο Όµιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σηµαντικά έντοκα στοιχεία. Πολιτική του Οµίλου, εκτιµώντας 

τις παρούσες οικονοµικές συγκυρίες  και γενικότερα τη διακύµανση των επιτοκίων του Ευρώ, είναι να διατηρεί  

περίπου το σύνολο του δανεισµού σε προϊόντα κυµαινόµενου επιτοκίου EURIBOR και SPREAD.  

Στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισµού ήταν σε δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου.  

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια τα οποία έχουν διάρκεια 

έως το έτος 2007. Η εκτίµηση της Εταιρείας είναι ότι δεν µπορεί να υπάρξει πρόβληµα από διακύµανση των 

επιτοκίων γι’ αυτό το διάστηµα και ως εκ τούτου δεν έχει προχωρήσει σε συµβάσεις παραγώγων για εξασφάλιση 

από αυτόν τον κίνδυνο. 
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5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

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

ζαχαρώδη, Πτηνο-κτηνοτροφία  και Pet & Υπηρεσίες-Λοιπά.    

 

 

∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης-γεωγραφικοί τοµείς 

 

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

 

 
 
 

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ + 
ΖΑΧΑΡΩ∆Η

ΛΟΙΠΑ + PET ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 37.119.696                   7.370.483              1.780.146             1.383.938         1.620.891                         49.275.154             
Ενδοτµηµατικές πωλήσεις 4.434.388                     3.157.118              -                           7.711                -                                      7.599.217              
Καθαρές πωλήσεις 32.685.307                 4.213.365            1.780.146           1.376.227       1.620.891                        41.675.937          

Λειτουργικά κέρδη 5.706.146                     721.358                 (210.111)               419.815            212.166                            6.849.374              
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα (1.319.482) (264.087) (131.993) (3.377) (61.204) (1.780.144)             
Κέρδη προ φόρων 4.386.664                   457.271                (342.105)             416.438          150.962                           5.069.230            
Φόρος εισοδήµατος (313.264)                
Αναβαλλόµενος φόρος (710.991)                
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων (424.605)                
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό 
κόστος φόροι -                            
Καθαρό κέρδος 3.620.370            

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ + 
ΖΑΧΑΡΩ∆Η

ΛΟΙΠΑ + PET ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 28.329.613                   5.392.019              6.860.672             1.046.075         -                                      41.628.378             
Ενδοτµηµατικές πωλήσεις 4.638.210                     3.433.608              -                           86.811              -                                      8.158.629              
Καθαρές πωλήσεις 23.691.403 1.958.411 6.860.672           959.264          -                                       33.469.749          

Λειτουργικά κέρδη 4.036.394                     693.262                 (887.738)               228.397            -                                      4.070.315              
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα (930.038) (319.654) (157.214)               406.256            -                                      (1.000.651)             
Κέρδη προ φόρων 3.106.356 373.608 (1.044.952)          634.652          -                                       3.069.664            
Φόρος εισοδήµατος (64.994)                  
Αναβαλλόµενος φόρος (866.413)                
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων -                            
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό 
κόστος φόροι (1.463)                   
Καθαρό κέρδος 2.136.795            

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

Ελλάδα 14.883.594            14.344.919               13.803.477         12.999.464         
Ευρωζώνη 24.111.377            16.975.627               21.198.327         14.979.687         
Λοιπές χώρες 2.680.966             2.149.203                 2.596.846           2.044.135           

41.675.937         33.469.749             37.598.649       30.023.286       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

6.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

για πρώτη φορά στην τριµηνιαία περίοδο 01/01-31/03/2007 δεν έχουν αποτιµηθεί σε εύλογη αξία και 

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

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

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

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

στοιχεία (ακολουθεί σχετική ανάλυση και στη σηµείωση 6.3 σελίδας 44).  

 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως ακολούθως 
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ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα  Κτίρια
Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός
Έργα υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 7.818.463      22.173.967      44.338.696        4.946.303              4.866.466              3.747.435       87.891.330           
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 νέων εταιρειών 66.030            6.480.181        12.355.563        2.487.817              1.170.643              34.294             22.594.528           
Προσθήκες 324.527           292.147             4.149.955            594.524                   264.350                    3.194.730         8.820.233             
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (579.401)          (3.691.233)         (384.252)              (286.310)                 (347.726)                   -                       (5.288.922)           
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                      1.835.091          1.247.257            394.001                   22.841                      (3.540.100)        (40.910)                 
Επανεκτίµηση 182.511           (1.069.501)         (40.811)               -                             (16.040)                    -                       (943.842)              
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες -                      (117.230)            (176.310)              (15.548)                   (9.529)                      (0)                     (318.616)              
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.812.129           25.903.422            61.490.098              8.120.788                    5.951.005                     3.436.359           112.713.801             

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 -                      (2.125.074)         (28.435.259)         (3.627.318)               (3.712.312)                -                       (37.899.964)         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 νέων εταιρειών -                      (4.247.701)         (8.800.965)           (1.874.693)               (960.830)                   -                       (15.884.188)         
Αποσβέσεις περιόδου -                      (1.049.774)         (4.639.408)           (584.104)                 (497.177)                   -                       (6.770.463)           
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                      363.731             182.806               239.794                   337.744                    -                       1.124.074             
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                      -                       -                         -                             -                              -                       -                               
Επανεκτίµηση -                      137.968             -                         -                             -                              -                       137.968                
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες -                      71.650               139.661               15.580                    8.578                       -                       235.469                
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 -                         (6.849.201)             (41.553.164)             (5.830.741)                   (4.823.998)                   -                         (59.057.104)              
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 7.812.129          19.054.222          19.936.934            2.290.046                  1.127.007                    3.436.359           53.656.697              

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 7.812.129      25.903.422      61.490.098        8.120.788              5.951.005              3.436.359       112.713.801        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 νέων εταιρειών 463.855         6.046.751        6.337.040          741.664                 1.476.854              118.390          15.184.553           
Προσθήκες -                      39.077               967.402               26.643                    70.730                      560.141            1.663.993             
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (293.470)          (947.393)            10.990                 -                             (1.849)                      (2.100)              (1.233.822)           
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                      -                       143.629               -                             -                              (143.629)           -                            
Επανεκτίµηση -                      -                       -                         -                             -                              -                       -                            
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες 3.246               7.190                12.483                 1.021                      665                          3.743                28.348                  
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 7.985.760           31.049.048            68.961.642              8.890.116                    7.497.406                     3.972.903           128.356.874             

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -                      (6.849.201)       (41.553.164)      (5.830.741)             (4.823.998)             -                       (59.057.104)         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 νέων εταιρειών -                      (1.083.878)       (2.282.218)         (327.527)                (1.142.014)             -                       (4.835.637)           
Αποσβέσεις περιόδου -                      (303.876)            (1.140.721)           (160.761)                 (126.734)                   -                       (1.732.092)           
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                      14.254               (1.969)                 -                             1.849                       -                       14.134                  
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                      -                       -                         -                             -                              -                       -                               
Επανεκτίµηση -                      -                       -                         -                             -                              -                       -                            
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες -                      (4.933)               (9.546)                 (933)                        (563)                         -                       (15.976)                 
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 -                         (8.227.633)             (44.987.620)             (6.319.962)                   (6.091.461)                   -                         (65.626.675)              
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2007 7.985.760          22.821.415          23.974.022            2.570.154                  1.405.945                    3.972.903           62.730.199              

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οικόπεδα  Κτίρια
Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός
Έργα υπό 
εκτέλεση

Σύνολο

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

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

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 7.421.572       18.521.944      40.824.894          5.336.607        4.202.069         2.815.343            79.122.429     
Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών -                      -                        -                            -                        -                         -                           -                     
Προσθήκες -                      31.796               545.312                 11.107               38.152                470.852                 1.097.219       
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (293.470)          (900.979)            11.520                  -                        (1.849)                 (2.100)                   (1.186.878)      
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                      -                       143.629                 -                        -                         (143.629)               -                     
Επανεκτίµηση -                      -                       -                           -                        -                         -                           -                     
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες -                      -                       -                           -                        -                         -                           -                     
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 7.128.102           17.652.760            41.525.355                5.347.714              4.238.372               3.140.466                79.032.770     

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 -                      (1.759.330)       (27.122.282)        (3.724.635)       (3.346.589)       -                           (35.952.835)    
Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών -                      -                        -                            -                        -                         -                           -                     
Αποσβέσεις περιόδου -                      (161.951)            (814.224)               (114.842)            (97.188)               -                           (1.188.204)      
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                      14.254               (1.969)                   -                        1.849                  -                           14.134            
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                      -                       -                           -                        -                         -                           -                     
Επανεκτίµηση -                      -                       -                           -                        -                         -                           -                     
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες -                      -                       -                           -                        -                         -                           -                     
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 -                         (1.907.027)             (27.938.475)               (3.839.476)             (3.441.928)              -                              (37.126.905)    
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2007 7.128.102          15.745.734          13.586.881              1.508.238            796.444                 3.140.466                41.905.865    
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 Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της µητρικής εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 

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

31/03/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 50.000.000,00 και προσηµείωση υποθήκης ποσού € 1.220.000,00 για 

ασφάλεια µακροπρόθεσµου δανείου της ΕΤΕ το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2007 ανερχόταν στο ποσό των 

€ 927.272,73  και προσηµείωση υποθήκης ποσού € 1.244.740,00 υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας σε ασφάλεια 

πίστωσης υπόλοιπου τιµήµατος το οποίο την 31/03/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 455.206,29. Επίσης, επί 

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

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

υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 4.225.000,00.  
 

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

ποσού € 200.000,00 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της Τράπεζας Αττικής το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2007 

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

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

€ 296.404,99 σε εξασφάλιση δανείων της Ε.Τ.Ε. το ύψος των οποίων την 31/3/2007 ανερχόταν στο ποσό των €  

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

την 31/3/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 720.620,44. Επίσης επί των παγίων στοιχείων της ενοποιούµενης 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Επί οικοπέδων της θυγατρικής εταιρείας «KEGO A.E.» έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης  ποσού €  

293.470,00 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της Ε.Τ.Ε. το ύψος του οποίου την 31/3/2007 ανερχόταν στο ποσό των 

€ 5.835.395,27.  Επίσης επί αγροτεµαχίου υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ποσού €  733.675,00 σε 

εξασφάλιση δανείου υπέρ της EUROBANK το ύψος του οποίου την 31/3/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 

829.959,52 καθώς και προσηµείωση σε άλλο αγροτεµάχιο ποσού €  1.100.000  σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της 

E.Τ.Ε. το ύψος του οποίου την 31/3/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 900.000,00. 
 

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

264.123,25 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της EUROBANK  το ύψος του οποίου την 31/3/2007 ανερχόταν στο 

ποσό των € 700.000,00.   
 

Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλα εµπράγµατα βάρη επί των παγίων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και του Οµίλου 

της. 

 



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου και ατοµικές για την τριµηνιαία περίοδο 
(από 1η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2007) 

42

 

6.2 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια που αφορούν επενδύσεις βάσει του ∆ΛΠ 40 αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (01/01/2004) στο τεκµαιρόµενο κόστος (deemed cost), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

∆ΠΧΠ 1. Ως «τεκµαιρόµενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία (faire value) του πάγιου εξοπλισµού κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών. Η 

εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα θα επανεκτιµά την παραπάνω κατηγορία παγίων της. Σηµειώνεται ότι 

στα πλαίσια αυτά έγινε νεότερη αποτίµηση των οικοπέδων και των κτιρίων η οποία διενεργήθηκε µε ηµεροµηνία 

31/12/2004. 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
 
 Ποσό ύψους ευρώ 1.178.336 του ανωτέρω πίνακα αφορά µεταφορές κονδυλίων από ενσώµατα πάγια (Οικόπεδα 
και κτίρια) της απορροφηθείσας στο έτος 2006 εταιρείας EUROCATERERS A.B.E.E.T. Τα εν λόγω πάγια 
αποτιµήθηκαν µε ηµεροµηνία 30/06/2006 σε εύλογη αξία. 
 

Οικόπεδα Κτίρια Σύνολο Οικόπεδα Κτίρια Σύνολο

Λογιστική αξία την 01 Ιανουαρίου 2005           3.377.330              261.300              3.638.630           3.277.030            261.300              3.538.330 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές από ενσώµατα           (1.090.000)                (90.000)            (1.180.000)           (1.150.000)            (250.000)            (1.400.000)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005           2.287.330              171.300              2.458.630           2.127.030               11.300              2.138.330 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 απο 
απορροφούµενη εταρεία Νέο ποσοστό                 20.500                          -                    20.500                          -                        -                              - 

Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές από ενσώµατα                293.971             2.606.339              2.900.311              (145.430)              160.000 14.570                  
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006           2.601.801           2.777.639              5.379.441           1.981.600            171.300              2.152.900 
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές από ενσώµατα                293.470                884.866              1.178.336                293.470              884.866 1.178.336            
Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου 2007           2.895.271           3.662.505              6.557.776           2.275.070         1.056.166              3.331.236 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



               ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου και ατοµικές για την τριµηνιαία περίοδο 
(από 1η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2007) 

43

6.3 Υπεραξία Επιχείρησης & Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
 

 
 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ
Λογισµικά 

προγράµµατα
Υπεραξία 

επιχειρήσεως
Άδειες 

Ιχθυοκαλλιέργειας Σύνολο
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 1.247.840               6.882.944                 -                                         8.130.784                   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 νέων εταιρειών 212.203                  -                               -                                         212.203                     
Προσθήκες 258.221                  8.254.838                 -                                         8.513.059                   
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις (13.725)                   -                               -                                         (13.725)                     
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 36.804                    -                               -                                         36.804                       
Επανεκτίµηση -                              -                               8.500.000                           8.500.000                   
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες (2.610)                     -                               -                                         (2.610)                       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.738.733           15.137.782          8.500.000                      25.376.514            

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 (602.501)                 -                               -                                         (602.501)                    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 νέων εταιρειών (183.824)                 -                               -                                         (183.824)                    
Αποσβέσεις περιόδου (338.318)                 -                               -                                         (338.318)                    
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις 4.800                      -                               -                                         4.800                         
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες 2.124                      -                               -                                         2.124                         
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 (1.117.720)         -                            -                                     (1.117.720)             
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 621.013              15.137.782          8.500.000                      24.258.795            

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.738.733               15.137.782               8.500.000                           25.376.514                 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 νέων εταιρειών 131.994                  -                               -                                         131.994                     
Προσθήκες 42.639                    5.751.524                 -                                         5.794.163                   
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                              -                               -                                         -                                
Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                              -                               -                                         -                                
Επανεκτίµηση -                              -                               -                                         -                                
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες 161                         -                               -                                         161                            
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 1.913.525           20.889.306          8.500.000                      31.302.831            

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 (1.117.720)              -                               -                                         (1.117.720)                 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 νέων εταιρειών (120.216)                 -                               -                                         (120.216)                    
Αποσβέσεις περιόδου (80.296)                   -                               -                                         (80.296)                     
Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                              -                               -                                         -                                
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες (150)                        -                               -                                         (150)                          
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 (1.318.382)         -                            -                                     (1.318.382)             
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2007 595.144              20.889.306          8.500.000                      29.984.450            

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισµικά 

προγράµµατα
Υπεραξία 

επιχειρήσεως
Άδειες 

Ιχθυοκαλλιέργειας Σύνολο
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 1.017.573             5.718.910             -                                       6.736.483                   

 Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών 212.351                531.181                -                                       743.532                     
Προσθήκες 243.754                3.469.460             -                                       3.713.214                   

 Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                            -                            -                                       -                                
 Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση 36.804                  -                            -                                       36.804                       
Επανεκτίµηση -                            -                            -                                       -                                
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες -                            -                            -                                       -                                
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.510.482         9.719.551         -                                   11.230.033            

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 (506.097)               -                            -                                       (506.097)                    

 Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών (110.737)               -                            -                                       (110.737)                    
Αποσβέσεις περιόδου (277.922)               -                            -                                       (277.922)                    

 Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                            -                            -                                       -                                
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες -                            -                            -                                       -                                
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 (894.757)           -                        -                                   (894.757)                

 Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 615.724            9.719.551         -                                   10.335.276            

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.510.482             9.719.551             -                                       11.230.033                 
 Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών -                            -                            -                                       -                                
Προσθήκες 33.156                  -                            -                                       33.156                       

 Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                            -                            -                                       -                                
 Μεταφορές από επενδύσεις,έργα υπό εκτέλεση -                            -                            -                                       -                                
Επανεκτίµηση -                            -                            -                                       -                                
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες -                            -                            -                                       -                                
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 1.543.638         9.719.551         -                                   11.263.189            

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 (894.757)               -                            -                                       (894.757)                    
 Υπόλοιπο απογραφής απορροφούµενων εταιρειών -                            -                            -                                       -                                
Αποσβέσεις περιόδου (75.066)                 -                            -                                       (75.066)                     

 Πωλήσεις/∆ιαγραφές/Μεταφορές σε επενδύσεις -                            -                            -                                       -                                
Μεταβολές / Συναλλαγµατικές διαφορες -                            -                            -                                       -                                
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 (969.823)           -                        -                                   (969.823)                
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2007 573.815            9.719.551         -                                   10.293.366            
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Ο λογαριασµός «Άδειες Ιχθυoκαλλιέργειας» σε επίπεδο Οµίλου αφορά την εύλογη αξία των αδειών 

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

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

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

8.500.000,00. 

Η εν λόγω εύλογη αξία δεν αποσβένεται, αλλά θα εξετάζεται για τυχόν αποµείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν 

γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36.     

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

PREDOMAR και CARBON χρησιµοποιήθηκε η σχετική πρόνοια του ∆ΠΧΠ 3 για την προσωρινή αποτίµηση 

εξαγοράς σύµφωνα µε την οποία όταν δεν υπάρχει οριστική εκτίµηση είτε στις εύλογες αξίες είτε στο κόστος 

εξαγοράς η εξογαράζουσα επιχείρηση χρησιµοποιεί προσωρινές αξίες και αναγνωρίζει στη συνέχεια προσαρµογές 

σε αυτές τις προσωρινές αξίες: 

α) Μέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία εξαγοράς 

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

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

Το προσωρινό συνολικό κόστος απόκτησης της θυγατρικής εταιρείας PREDORMAR S.L. ανέρχεται στο ποσό των 
€2.072.315 
 

Το συνολικό κόστος απόκτησης της θυγατρικής εταιρείας CARBON A.S. € 417.021 
 

 

                                                                                                                     

2.009.935

3.708.975

531.181

3.469.460
9.719.551

413.987

5.004.244

3.336.894

1.991.291

423.338
20.889.306

Η Υπεραξία στην εταιρεία και τον Όµιλο προέκυψε ως εξής:

α) Από την απορρόφηση στη χρήση 2004 της θυγατρικής εταιρείας <<ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε.∆.Ε.Π.Ι.>>

β) Από την απορρόφηση στη χρήση 2005 της θυγατρικής εταιρείας <<FEEDUS 
Α.Ε.Β.Ε>>

γ) Από την απορρόφηση σε προηγούµενη χρήση θυγατρικής εταιρείας απο την 
ενοποιούµενη εταιρεία <<ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε.>>
δ) Από την απορορρόφηση στη χρήση 2006 εταιρείας <<ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
Α.Ε.>>

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

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

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

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

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

Συνολική Υπεραξία Οµίλου
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6.4 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 

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

αποµειωµένο κόστος κτήσεως. 

 

Το ποσό των € 401.920 που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις την 31/03/2007 αφορά κατά το ποσό των 

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

στην παρούσα ενδιάµεση περίοδο 2007 γιατί τέθηκε σε εκκαθάριση και κατά το ποσό των € 362.506 το 

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

η οποία δεν ενοποιήθηκε στην παρούσα ενδιάµεση περίοδο (01/01-31/03/2007). 
 

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

 

 

6.5 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 
 

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

αποµειωµένο κόστος κτήσεως. 

 

 

Το ποσό των € 95.877 που εµφανίζεται στις αποµειώσεις/ανακτήσεις του Οµίλου την 31/03/2007 αφορά το 

κέρδος της τριµηνιαίας περιόδου 01/01-31/03/07 που προέκυψε από την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/3/2007
Αρχή περιόδου 401.920            9.600.234           
Προσθήκες -                       6.834.437         
Σύνολο 401.920            16.434.671         

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση
Αξία 

Ισολογισµού
Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 
συµµετοχή

ς
ΘΕΤΙΣ Α.Ε.Β.Ε 1.690.060        (1.650.646)        39.414               ΕΛΛΑ∆Α 100,00%
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε 29.347            -                       29.347               ΕΛΛΑ∆Α 50,00%
ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε 17.307.473      (15.548.567)      1.758.906           ΕΛΛΑ∆Α 98,77%
AQUACOM LTD 1.141.394        -                       1.141.394           VIRGIN ISLANDS 100,00%
A-SEA 575.445          (337.159)           238.287              ΕΛΛΑ∆Α 61,22%
NIREUS INTERNATIONAL LTD 530.000          -                       530.000              ΚΥΠΡΟΣ 100,00%

MIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI 
URETIMI SANAYI VE TICARET A.S. 148                -                       148                    ΤΟΥΡΚΙΑ 0,02%
SEA FARM IONIAN 5.862.778        -                       5.862.778           ΕΛΛΑ∆Α 16,74%
KEGO Α.Ε. 6.834.397        -                       6.834.397           ΕΛΛΑ∆Α 20,00%

27.136.644   (17.536.371)    16.434.671       

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006
Αρχή περιόδου 1.333.862        852.084           518.959            518.959            
Μεταφορές 529.874             -                       -                        -                        
Αποµειώσεις/ ανακτήσεις 95.877              481.777            -                        -                        
Σύνολο 1.959.614        1.333.861        518.959            518.959            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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θέσης των εταιρειών BLUEFIN TUNA A.E. (€ 76.921 ) και  VITA TRACE NUTRITION LTD (€ 18.955 ). Το ποσό 

των € 529.874 αφορά την αξία συµµετοχής (κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς) στην εταιρεία VITA TRACE 

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

 

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

 

 
 

6.6 Αναβαλλόµενος Φόρος 

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

φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

 
 
Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται ο Όµιλος είναι για το 2007 ίσος µε 25%. 

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

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

εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση
Αξία 

Ισολογισµού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 
συµµετοχής

PER MARE RESEARCH A.E 22.891              (9.932)               12.959               ΕΛΛΑ∆Α 39%

ILKNAK 56.000              -                       56.000               ΤΟΥΡΚΙΑ 3,10%

BLUEFIN TUNA A.E 450.000            -                       450.000              ΕΛΛΑ∆Α 25%

528.891           (9.932)             518.959            

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Αύλα περιουσιακα στοιχεία           747.535             388.681           598.725             186.121           179.313                       -           218.606                       - 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις           523.759          1.480.841           247.206             226.575           204.148                       -           240.454                       - 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα           954.309          9.644.456           608.425          8.621.228             10.833          7.227.714             10.833          6.783.781 
Απαιτήσεις        2.562.800               83.945        2.660.076               52.494        1.647.959                1.984        1.655.064                2.618 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου 
από την Υπηρεσία           665.167               22.245           583.457               16.542           485.525                       -           469.110                       - 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις             83.401             172.504             135.846              4.236             130.609                     -             135.846 
Προβλέψεις           673.340                       -                4.832                     -                       -                     -                4.832 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις             45.728                     -                       -                     -                       -                     -                       - 
Αναπροσαρµογή φορολογικού συντ/τή από 35% 
σε 32% και από 32% σε 29%             85.967               20.334             59.356               69.359                     -                       -                     -                       - 

6.342.005 11.813.007 4.757.246 9.312.997 2.532.016 7.360.307 2.594.068 6.927.078
5.471.002 4.555.751 4.828.291 4.333.010

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006
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6.7 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση 

 
 
6.8 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

 
6.9 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 πτηνο-κτηνοτροφικών 

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

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

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

πώλησης.  

Ακολουθεί πίνακας συµφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων : 

 

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Αρχή περιόδου 2.054.485   2.384.016    123.229     2.384.016    
Μεταφορές -                  4.682.269      -                 -                    
Προσθήκες -                  2.000             -                 2.000             
Πωλήσεις/∆ιαγραφές (57.419)         (5.013.800)     (57.419)       (2.262.787)     
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.997.066   2.054.485    65.810       123.229       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12.259         -                   -                 -                   
∆οσµένες  εγγυήσεις 223.842       216.812         122.818       124.224         
Σύνολο 236.101     216.812       122.818     124.224       

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Υπόλοιπο αρχής Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 1η 
Ιανουαρίου 153.068.570 114.600.471 128.315.642 100.369.326
Αποθέµατα έναρξης ηµεροµηνίας απόκτησης 
θυγατρικής µε βιολογικά στοιχεία 5.748.768 13.153.647 -                    9.700.236,70   
Αυξήσεις από Αγορές Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 3.276.211       473.732         516.261         615.244             
Kέρδη/Ζηµίες Οφειλόµενες σε Μεταβολές στην τιµή ή στην 
ποσότητα των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 29.161.313     106.319.298   25.218.482     100.286.975       

Μειώσεις από Πωλήσεις  Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων (25.259.827)    (81.478.578)   (23.422.812)    (82.656.140)        
Υπόλοιπο τέλους Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων 
31η Μαρτίου 2007 165.995.035 153.068.570 130.627.574 128.315.642

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α) Βιολογικά κάτω από 200gr (βιολογικά στοιχεία 
ενεργητικού-πάγιο ενεργητικό) 68.829.552     63.220.524 56.069.115 52.347.777
Β) Βιολογικά πάνω από 200gr (αποθέµατα-
κυκλοφορούν ενεργητικό) 96.804.633     89.848.047 74.558.460 75.967.865
Γ) Βιολογικά Πτηνοκτηνοτροφείας (αποθέµατα-
κυκλοφορούν ενεργητικό) 360.850         -                    -                    -                        
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 165.995.035 153.068.570 130.627.574 128.315.642

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η επίδραση από την αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού στην εύλογη αξία έχει 

ως εξής: 

 

Σηµειώνουµε ότι ποσό ευρώ 645.751 αφορά την επίδραση από την αποτίµηση βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων του ενοποιούµενου για πρώτη φορά Οµίλου ΚEGO.  

 

6.10 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

6.11 Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

 

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Αξία Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων σύµφωνα µε τα 
ΕΛΠ 131.664.362 121.974.195 101.725.034 101.177.391
Αναπροσαρµογή Εύλογης αξίας Χοιρινών 126.627 -                    -                    
Αναπροσαρµογή Εύλογης αξίας Γόνου 11.827.955 11.099.157 10.060.145 8.838.362
Αναπροσαρµογή Εύλογης αξίας Ιχθύων 22.376.091 19.995.218 18.842.396 18.299.889
Αξία Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 165.995.035 153.068.570 130.627.574 128.315.642

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006
Εµπορεύµατα 3.277.674        1.420.773        1.861.711     1.413.569      
Προιόντα Έτοιµα και Ηµιτελή 6.722.495        5.722.487        5.162.465     5.566.643      
Παραγωγή σε εξέλιξη 105.934          126.499          105.934        126.499         
Α και Β ύλες - Υλικά συσκευασίας 5.270.689        4.042.380        2.488.687     2.663.380      
Αναλώσιµα Υλικά 97.190            82.806            86.193          75.421           
Είδη Συσκευασίας 42.970            42.248            42.493          41.457           
Μείον: Αποµειώσεις (26.599)           (26.599)           -                  -                   
Σύνολο 15.490.354   11.410.594   9.747.482   9.886.969    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Πελάτες 41.552.193      23.680.773      32.540.429      28.447.707      
Γραµµάτια Εισπρακτέα 305.490          1.148.456        280.705          1.123.671        
Επιταγές Εισπρακτέες 42.684.565      29.879.970      21.736.180      27.807.963      
Σύνολο 84.542.248   54.709.198   54.557.314   57.379.341   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού.  ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τους πελάτες, καθώς ο Όµιλος 

έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 

 
6.12 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

6.13 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
 
6.14 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων  

 
Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε µετοχές µε βραχυπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα. 

Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται 

ως εξής: 

 

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Χρεώστες διάφοροι 9.266.336        8.384.142        13.381.064      11.121.812      
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 11.609.199      11.246.343      8.919.447        8.440.290        
Επίδικοι χρεώστες 41.540            70.379            30.000            30.000            
Χρηµατική διευκόλυνση προσωπικού 361.432          -                     -                     -                     
Προκαταβολές προσωπικού 69.261            304.525          280.104          214.700          
Σύνολο 21.347.768   20.005.388   22.610.615   19.806.802   

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Έξοδα επόµενων χρήσεων 146.357        477.372         118.442        345.825         
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 169.750        339.086         72.187          76.233           
Αγορές υπό παραλαβή -                  93.837           -                  93.837           
Λοιποί Μεταβατικοί λογαριασµοί 1.032.572     -                   906.072        -                   
Σύνολο 1.348.678   910.295       1.096.700   515.895       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Χρεόγραφα 1.304         595               1.304         595               
Μεταφορές 6.335          -                -              -                
Προσθήκες / (Μειώσεις)  
αποτίµησης 4                 709               (24)              709               
Σύνολο 7.644         1.304           1.280         1.304           

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.15 Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµιακών ∆ιαθεσίµων 

Τα ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

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

 
6.16 Ίδια Κεφάλαια 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

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

 

 

ii) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 

Η ανάλυση των αποθεµατικών εύλογης αξίας αναλύεται ως εξής: 

 

iii) Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 140.972          125.857          44.761          60.514            
Καταθέσεις όψεως 2.708.996        10.629.752      998.636        10.340.000      
Καταθέσεις προθεσµίας 7.761.017        655.137          7.090.000     280.708          
Σύνολο 10.610.985   11.410.746   8.133.397   10.681.222   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθµός µετοχών 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ Το άρτιο Σύνολο Αριθµός µετοχών 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ Το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2006 40.368.514        50.460.643        37.152.013        87.612.655        40.368.514        50.460.643        37.152.013        87.612.655        

Μεταβολή από απορρόφηση θυγατρικών εταιρειών 69.755                87.194                (0)                       87.194               69.755               87.194               (0)                       87.194               
Λοιπές Μεταβολές 494.350               617.938               512.147               1.130.084          494.350             617.938             512.147               1.130.084          
Υπόλοιπο 31/12/2006 40.932.619        51.165.774        37.664.159        88.829.933        40.932.619        51.165.774        37.664.159        88.829.933        

Λοιπές Μεταβολές -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
Υπόλοιπο 31/03/2007 40.932.619        51.165.774        37.664.159        88.829.933        40.932.619        51.165.774        37.664.159        88.829.933        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 1/1/2006 11.424.075    8.691.297    
Μεταφορές 37.997             744.759         
Επανεκτίµηση  2006 (970.138)          -                   
Υπόλοιπο 31/12/2006 10.491.934    9.436.057    
Μεταφορές 93                   -                   
Υπόλοιπο 31/03/2007 10.492.027    9.436.057    

ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΖΗΜΙΑ 
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΑΙΤΑΞ. 

ΝΟΜΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

∆ΠΧΠ 2

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΛΟΙΠΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο 1/1/2006 2.819.341            (3.598.628)               8.802.639                 -                              -                              45.687                    8.069.038                 
Μεταφορές απο απορρόφηση Θυγατρικών 45.751                   -                               121.841                      -                             -                             6.367                       173.959                    
Μεταβολές απο απορρόφηση Θυγατρικών -                           3.598.628                 -                              -                           387.775                 -                            3.986.403                 
∆ικαιώµατα προαίρεσης  ∆ΠΧΠ 2 -                           -                              -                              764.625                 -                           -                            764.625                    
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 129.632                 -                              -                              -                           -                           -                            129.632                    
Υπόλοιπο 31/12/2006 2.994.724            -                                8.924.479                 764.625                  387.775                  52.054                    13.123.657               

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης -                           -                              (2.247)                      -                           -                           -                            (2.247)                      
Υπόλοιπο 31/03/2007 2.994.724            -                                8.922.233                 764.625                  387.775                  52.054                    13.121.411               

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.17 ∆ανειακές Υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις µακροπρόθεσµες & βραχυπρόθεσµες αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 
 

 
 
 
6.18 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού 

 
Ο Όµιλος και η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία την 

παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµιώσεως στο προσωπικό 

που αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης. 

Η σχετική υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής : 

 

 

 

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 
Τραπεζικός δανεισµός 98.777.490        89.610.477        63.535.321      57.051.237      
Μείον : Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 
χρήση (∆ανειακές) (6.941.220)        (6.390.945)        (5.285.933)      (5.222.042)      
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 91.836.270     83.219.532     58.249.388   51.829.195   

Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη 
χρήση
Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 
(∆ανειακές) 6.941.220          6.390.945          5.285.933        5.222.042        

Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 
(Λοιπών Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων) 146.735            146.735            146.735          146.735          
Σύνολο Υποχρεώσεων πληρωτέων στην 
επόµενη χρήση 7.087.955       6.537.680       5.432.668     5.368.777     

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός 55.364.101        28.426.099        31.227.472      28.424.023      
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 55.364.101     28.426.099     31.227.472   28.424.023   

Σύνολο δανείων 154.141.591   118.036.576   94.762.793   85.475.260   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Μεταξύ 1 και  2 ετών 14.310.965        8.488.681          10.164.210      6.872.849        

Μεταξύ 2 και 5 ετών 42.464.914        38.371.283        31.903.590      28.691.785      

Πάνω από 5 έτη 35.060.390        36.359.568        16.181.588      16.264.562      
91.836.270     83.219.532     58.249.388   51.829.195   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

 

6.19 Επιχορηγήσεις  

Η ανάλυση των επιχορηγήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 

6.20 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 
 
 

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 2.155.854   1.538.117    1.876.440   1.318.626    
Μεταφορές 260.838        165.065         -                  202.132         
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 13.817          14.810           -                  -                   
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 2.856            6.665             -                  -                   
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις (3.308)          (4.602)           -                  -                   
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµίες στα αποτελέσµατα 67.361          435.799         65.660          355.682         
Υπόλοιπο υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 2.497.418   2.155.854    1.942.100   1.876.440    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/12/2006

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,5% 4,5%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,5% 3,5%
Πληθωρισµός 2,5% 2,5%
Ποσοστό αποχωρήσεων 0,5% 0,5%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο 1/1/2006 5.806.629            4.654.290        
Μεταφορές 668.694                 586.017             
Εισπράξεις 1.515.139              1.167.617           

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσεως (1.932.520)             (1.368.154)         

Υπόλοιπο 31/12/2006 6.057.942            5.039.770        

Μεταφορές 1.072.302              -                        

Εισπράξεις 352.489                 350.307             

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσεως (302.838)                (244.096)            

Υπόλοιπο 31/03/2007 7.179.895            5.145.981        

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Μακροπρόθεσµες Υποχρ. µε βάσει το αρθρο 44 Ν.1892/90 5.112.084     4.989.269      -                 -                   
Υποχρέωση για αγορά πάγιων στοιχείων 308.471        308.471         308.471       308.471         
Σύνολο 5.420.555   5.297.740    308.471     308.471       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις στις 31/03/07 ποσού ευρώ 5.112.084 που αναφέρονται στον Όµιλο, 

προέρχονται από υποχρεώσεις του Οµίλου « SEAFARM IONIAN A.E.» λόγω της υπαγωγής στο άρθρο 44 του Ν. 

1892/90. 

 
6.21 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της 

Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 

6.22 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

 

 
6.23 Πωλήσεις εµπορευµάτων & λοιπών αποθεµάτων 

Ακολουθεί ανάλυση Πωλήσεων εµπορευµάτων & λοιπών αποθεµάτων: 
 

 
 

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Προµηθευτές 24.753.600      20.473.365      14.583.452      20.448.037      
Επιταγές πληρωτέες 43.908.368      44.531.045      40.263.560      42.833.706      
Υποσχετικές επιστολές 384.831          486.577          384.831          486.577          
Γραµµάτια πληρωτέα 78.562            96.995            -                     -                     
Σύνολο 69.125.360   65.587.982   55.231.843   63.768.320   

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες 1.907.638         1.428.797         1.487.688         1.096.502       
Μερίσµατα 189.277            91.858              1.572               1.637             
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 1.730.665         1.775.564         1.047.781         1.133.317       
Υποχρεώσεις σε φόρους 5.478.946         4.601.283         3.147.071         2.791.046       
∆εδουλευµένα έξοδα 3.785.544         3.534.556         2.099.480         1.946.191       
∆ιάφοροι πιστωτές - Προκαταβολές 6.300.477         3.356.317         4.595.640         2.112.537       
Σύνολο 19.392.546     14.788.375     12.379.234     9.081.231     

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006
Πωλήσεις εµπ.& προϊόντων 14.292.821       14.730.667        12.082.598        11.282.952        
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου 
υλικού

2.058.146         1.472.868          2.027.754          1.378.096          

Πωλήσεις υπηρεσιών 65.144              73.915              65.486              33.000              
Σύνολο πωλήσεων εµπορευµάτων και 
λοιπών αποθεµάτων

16.416.110     16.277.450     14.175.838     12.694.048     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.24 Αµοιβές & παροχές τρίτων 

 
Ακολουθεί ανάλυση αµοιβές & παροχές τρίτων 
 

 
 

6.25 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

 
Ακολουθεί ανάλυση χρηµατοοικονοµικών εσόδων & εξόδων: 
 

 
 
6.26 Λοιπά Λειτουργικά έξοδα 

Ακολουθεί ανάλυση λοιπών λειτουργικών εξόδων: 

 
 
 

31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 3.091.253                  1.644.927             3.025.846     2.086.238        
Παροχές τρίτων 1.937.888                  1.524.115             1.399.739     1.073.069        
Σύνολο αµοιβών τρίτων και 
παροχών τρίτων

5.029.141                3.169.042           4.425.585   3.159.308      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

Έσοδα συµµετοχών 98.214                 408.547               -                         -                               
Έσοδα χρεογράφων 148                     1.814                 -                       -                             
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 27.869                 31.015               26.824               30.890                     
Τόκοι & συναφή έξοδα (1.906.376)           (1.442.028)         (1.241.333)         (996.557)                  

Χρηµατοοικονοµικό Κόστος (1.780.144)         (1.000.651)         (1.214.510)         (965.666)                  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

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

81.625                 116.681               53.295                 90.200               

Έξοδα µεταφορών 2.482.016            1.973.912            2.297.555             1.804.093          
Έξοδα ταξιδίων 185.186               148.674               153.939               124.922             
Έξοδα προβολής & διαφηµίσεως 194.112               618.179               183.989               489.833             
Έξοδα εκθέσεων- επιδείξεων 62.392                 29.869                 62.099                 29.869               
Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών 20.018                 19.365                 19.368                 18.512               
Συνδροµές-Εισφορές 50.676                 55.852                 48.565                 51.047               
∆ωρεές-Επιχορηγήσεις 19.730                 20.964                 18.530                 13.464               
Έντυπα & γραφική ύλη 40.575                 31.088                 32.608                 24.991               
Υλικά άµεσης ανάλωσης 498.049               323.952               297.673               206.690             
Έξοδα δηµοσιεύσεων 23.961                 12.633                 15.232                 9.710                 
Έξοδα συµµετοχών & χρεωγράφων -                         33.409                 -                          11.092               
∆ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών & χρεωγράφων 24                       54.406                 24                       -                       
Ζηµίες από πώληση συµµετοχών & χρεωγράφων -                         -                         -                          54.406               
∆ιάφορα έξοδα 122.474               86.399                 90.529                 58.092               
Προυπολ.-προπληρωµένα διάφορα έξοδα 219.050               73.995                 219.050               42.557               
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 122.945               97.429                 78.549                 82.731               
Σύνολο Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων 4.122.833          3.696.810          3.571.005          3.112.209        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.27 Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών εσόδων και εξόδων: 
 

 
 

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

έσοδα από ενοίκια.    

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

στη χρήση επιχορηγήσεις. 

 

6.28 Φόρος εισοδήµατος 

Η φορολογία εισοδήµατος του Οµίλου και της εταιρείας αναλύεται ως εξής : 

 

 

 

 

31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 123.496         188.849         4.045             -                     
Έσοδα Παρεπόµενων ασχολιών 79.552           86.074           131.371         106.229           
Λοιπά έσοδα 775.970         305.208         279.331         224.252           
Φορολογ. Πρόστιµα & προσαυξήσεις (22.204)        (9.540)         (1.374)         (102)                
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (12.175)        12.668         (27.465)        (20.425)           
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα (531.947)      (15.879)        (459.718)      (825)                
Ζηµίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων (94.894)        (35.491)        (90.367)        -                     
Ζηµίες από εκποίηση παγίων -                 (396.962)      -                  -                     
Κέρδη από εκποίηση παγίων 3.000           30.842         -                  10.452             
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλ. Ταµείων -                 (1.636)         -                  -                     
Φόροι-τέλη προηγ. χρήσεων (πλην φορου εισοδήµ.) (59.347)        (285)            -                  -                     
Λοιπά έξοδα/έσοδα προηγούµενων χρήσεων 76.609         184.099       144.822       (144.454)          
Σύνολο άλλων Εσόδων - (Εξόδων) 338.060     347.950     (19.354)      175.126         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

Φόρος χρήσης (313.264)        (64.994)         (169.739)        -                  
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (424.605)        -                  (424.605)        -                  
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -                    (1.463)          -                    (1.463)          
Αναβαλλόµενος φόρος (710.991)        (866.413)       (495.283)        (534.296)       

Σύνολο (1.448.860)   (932.869)     (1.089.627)   (535.758)     

Κέρδη προ φόρων 5.069.230     3.069.664   3.211.161     2.780.559   
Συντελεστής Φόρου 25% 29% 25% 29%
Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου (1.267.308)   (890.202)     (802.790)      (806.362)     
Αναβαλλόµενη φορολογία χρήσης (710.991)        (866.413)       (495.283)        (534.296)       

Λοιπές προσαρµογές (Αφορολόγητα αποθεµατικά - λοιπές 
φορολογικές ελαφρύνσεις-δαπάνες µη εκπιπτόµενες δαπάνες)

954.044          825.209        633.051          806.362        

 - ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου (424.605)        -                  (424.605)        -                  

 - Λοιποί µη ενωσµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -                    (1.463)          -                    (1.463)          

Πραγµατική ∆απάνη Φόρου (1.448.860)   (932.869)     (1.089.627)   (535.758)     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Για την τριµηνιαία περίοδο 01/01-31/03/2007 το έξοδο φόρου έχει υπολογιστεί µε συντελεστή 25% επί των 

φορολογικών κερδών. 

 

6.29 Κέρδη ανά µετοχή  

Τα κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

 

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

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

µετοχών που αγοράστηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές).  

 

6.30 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆.Π.Χ.Π., απαιτεί τη διενέργεια  εκτιµήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η 

εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα µελλοντικά 

αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να έχουν 

σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό 

συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται 

εύλογες σύµφωνα µε τα  ισχύοντα. 

 

7. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις- Απαιτήσεις 

 

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

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

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

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

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου. 

31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 2.251.710     2.177.937     2.121.534     2.244.801     
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 40.932.619   40.368.514   40.932.619   40.368.514   

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,055          0,054          0,052          0,056          

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

 
 
8. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  
 

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

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

31/03/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 50.000.000,00 και προσηµείωση υποθήκης ποσού € 1.220.000,00 για 

ασφάλεια µακροπρόθεσµου δανείου της ΕΤΕ το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2007 ανερχόταν στο ποσό των 

€ 927.272,73  και προσηµείωση υποθήκης ποσού € 1.244.740,00 υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας σε ασφάλεια 

πίστωσης υπόλοιπου τιµήµατος το οποίο την 31/03/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 455.206,29. Επίσης, επί 

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

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

υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 4.225.000,00.  
 

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

ποσού € 200.000,00 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της Τράπεζας Αττικής το υπόλοιπο του οποίου την 31/03/2007 

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

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

€ 296.404,99 σε εξασφάλιση δανείων της Ε.Τ.Ε. το ύψος των οποίων την 31/3/2007 ανερχόταν στο ποσό των €  

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

την 31/3/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 720.620,44. Επίσης επί των παγίων στοιχείων της ενοποιούµενης 

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

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

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

31/3/2007 31/12/2006
Υποχρεώσεις
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης συµβάσεως 
προµηθευτών 316.537 143.613
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 519.597 542.723
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 118.835 488.208
Παραχωρηµένες υποθήκες & προσηµειώσεις οικόπεδα & κτίρια 3.159.252 3.159.252
Σύνολο 4.114.221 4.333.794

31/3/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις 

Γραµµάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εκτέλεσης όρων σύµβασης 171.093 171.093
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 176.596 176.596

Επιταγές εισπρακτέες για εξασφάλιση εκτέλεσης όρων συµβάσεων 165.613       101.133
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων 151.274 151.274
Συναλλαγµατικές πελατών για εγγύηση 29.347 29.347
Σύνολο 693.923 629.443
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εταιρίας SEA FARM IONIAN A.E στο άρθρο 44 του νόµου 1892/1990, και τα όσα προβλέπονται για τις θυγατρικές 

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

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

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

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

Επί οικοπέδων της θυγατρικής εταιρείας «KEGO A.E.» έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης  ποσού €  

293.470,00 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της Ε.Τ.Ε. το ύψος του οποίου την 31/3/2007 ανερχόταν στο ποσό των 

€ 5.835.395,27.  Επίσης επί αγροτεµαχίου υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ποσού €  733.675,00 σε 

εξασφάλιση δανείου υπέρ της EUROBANK το ύψος του οποίου την 31/3/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 

829.959,52 καθώς και προσηµείωση σε άλλο αγροτεµάχιο ποσού €  1.100.000  σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της 

E.Τ.Ε. το ύψος του οποίου την 31/3/2007 ανερχόταν στο ποσό των € 900.000,00. 
 

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

264.123,25 σε εξασφάλιση δανείου υπέρ της EUROBANK  το ύψος του οποίου την 31/3/2007 ανερχόταν στο 

ποσό των € 700.000,00.   
 

Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλα εµπράγµατα βάρη επί των παγίων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και του Οµίλου 

της. 

 

9. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη  

Η µετοχική σύνθεση της µητρικής εταιρείας την 31/03/2007 είναι η εξής:  

 

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

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

µέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως έχουν ως εξής: 

 

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  

 
 
Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν µε βάση εµπορικούς όρους της αγοράς. 
 

Ονοµατεπώνυµο
Αρ. 

Μετοχών
Ποσοστό

Μπελλές Αριστείδης 7.813.001 19,09%
DEUTSCHE BANK AG LONDON 2.919.941 7,13%
PROTON BANK S.A. 2.486.812 6,08%
Χαβιάρας Νικόλαος 2.168.841 5,30%
G22-HG22 SMALLCAP WORLD FUND ING. 2.075.000 5,07%
Λοιποί - Ευρύ επενδυτικο κοινό < 5% 23.469.024 57,34%

Σύνολο 40.932.619 100,00%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αγορές προιόντων & εµπορευµάτων -             3.189.298
Αγορές λοιπών υπηρεσιών -             257.765
Σύνολα -             3.447.062
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 β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

 
 
Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν µε βάση εµπορικούς όρους της αγοράς. 
 
γ) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 
 

δ) Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη 
 

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

 
 
 
στ) Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στέλεχων 

 
10. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πωλήσεις προιόντων & εµπορευµάτων -             3.957.969
Πωλήσεις λοιπών υπηρεσιών -             66.663
Σύνολα -             4.024.633

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θυγατρικές Οµίλου Νηρέα -             13.983.209

-             13.983.209

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θυγατρικές Οµίλου Νηρέα -             2.575.376

-             2.575.376

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αµοιβές µελών ∆.Σ. 243.633 59.702
Μισθοί µελών ∆.Σ. 131.799 131.799

375.432 191.501

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στέλεχων 558.586 322.469

558.586 322.469
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11. Σηµαντικά γεγονότα της περιόδου 1/1-31/03/2007 

 
 Στα πλαίσια υλοποίησης των στρατηγικών του στόχων ο Όµιλος ανακοίνωσε πρόσφατα νέες επιχειρηµατικές 

κινήσεις  

1) Εξαγορά ποσοστού 20% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της εισηγµένης KEGO 

A.E.  

Στις 5/3/2007 υπεγράφη οριστικό συµφωνητικό µεταβίβασης του 51% των µετοχών (µε τιµή 1,89 ευρώ ανά 

µετοχή) της KEGO A.E. προς τους : 

α) ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 20% 

β) TEMPLE TRADIND LTD, συµφερόντων του κ. Α. Μπελλέ 20% 

γ) NORTH PRINCIPAL INVESTMENT FUND LTD 11% 

Η στρατηγική κίνηση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. να καταστεί βασικός µέτοχος στην KEGO εντάσσεται στην συνολική 

στρατηγική του Οµίλου για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση της καθετοποιηµένης δοµής του και της ηγετικής 

του θέσης στη µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Η KEGO µε επιτυχή παρουσία στην Ελληνική αγορά στον τοµέα των 

ιχθυοτροφών, γενετικού υλικού και ζωοτροφών αναµένεται να συµβάλει στην αύξηση της παραγωγικής 

δυναµικότητας του Οµίλου σε ιχθυοτροφές και στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του ερευνητικού του 

προγράµµατος στον τοµέα της σύντµησης του κύκλου παραγωγής το οποίο έχει ως στόχο τη µείωση του 

κόστους παραγωγής των τελικών προϊόντων.  Η εξαγορά αυτή τέλος αναµένεται να επιδράσει θετικά στην 

κερδοφορία του Οµίλου. 

 

2) Εξαγορά της Ισπανικής εταιρείας PREDOMAR 

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

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

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

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΡΗΣΕΙΣ

Α. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ Α.Ε.»
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2005 και 2006
AQUACOM LTD ---
ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. 2001-2006
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ 2005 και 2006
A-SEA 2003-2006
ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. 2006
CARBON DIS TICARET YATIRIM INSAAT VE SANAYI S.A. 2000-2006
PREENGORDE DE DORADAS PARA MARICULTURA S.L. 1999-2006
KEGO A.E. 2005 και 2006
ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. 2003-2006
VITA TRACE NUTRITION LTD 2003-2006
NIREUS INTERNATIONAL LTD ---
MIRAMAR PROJECTS CO LTD - UK ---

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

BLUEFIN TUNA A.E. 2004- 2006
Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ «SEAFARM IONIAN Α.Ε.»
SEAFARM IONIAN A.E. 2005 και 2006
ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ∆AΣ Α.Ε.Β.Ε. 2003-2006
SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH ------
AQUA TERRAIR A.E. ------
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DORADAS PARA MARICULTURA S.L. (PREDOMAR). Η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στον τοµέα της 

παραγωγής και διάθεσης γόνου ιχθυοκαλλιέργειας και διαθέτει ιχθυογεννητικό σταθµό και εγκαταστάσεις 

προπάχυνσης ιχθυδίων δυναµικότητας 20.000.000 τεµαχίων ετησίως, στην περιοχή Carboneras στη Νότια 

Ισπανία. Το αρχικό τίµηµα της εξαγοράς βάσει συµφωνητικού ορίστηκε στο ποσό των 1,75 εκ. ευρώ. Στο 

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

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

ηµεροµηνίας εξαγοράς. Τα απαιτούµενα κεφάλαια για την ως άνω εξαγορά προέρχονται εν µέρει από ίδια 

κεφάλαια και εν µέρει από δανεισµό.  

 Μέσω της εξαγοράς αυτής ενισχύεται η παρουσία του Οµίλου στην Ισπανία (έως τώρα πωλήσεις γόνου και 

έτοιµου ψαριού) και σε παραγωγικό πλέον επίπεδο, στο τοµέα του γόνου. Αναµένεται εποµένως αύξηση της 

διάθεσης του προϊόντος των ιχθυδίων στις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας αυτής µε αντίστοιχη διεύρυνση 

του πελατολογίου στην Ιβηρική χερσόνησο όπου η ζήτηση είναι έντονη. 

 

3) Τριετής αποκλειστική συµφωνία συνεργασίας µε τη ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε. Στον τοµέα της µεταποίησης 

ψαριών, στις 24/1/2007 υπεγράφη τριετής αποκλειστική συµφωνία συνεργασίας µε τη ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε., µε την 

οποία ανατίθεται στην ΜΕΡΚΟΣ για λογαριασµό της ΝΗΡΕΥΣ η απεντέρωση νωπών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, 

καθώς και η µεταποίηση νωπών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας σε φιλέτα.  

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

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

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

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

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

ανάπτυξης σε αυτά τα προϊόντα, για τα επόµενα έτη.  

 

4) Εξαγορά του 99,94 % της τουρκικής εταιρείας CARBON A.S 

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. προχώρησε στις 13/3/2007 στην απόκτηση του 99,94 % της τουρκικής εταιρείας CARBON 

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

την θυγατρική εταιρεία ΝΙREUS INTERNATIONAL LTD. Το κόστος απόκτησης της εταιρείας CARBON A.S. 

ανέρχεται στα 550.000 δολάρια Η.Π.Α., εκ των οποίων ποσό 250.000 καταβλήθηκε κατά την υπογραφή. Tο 

τίµηµα της εξαγοράς, το οποίο θα καλυφθεί εν µέρει από ίδια κεφάλαια και εν µέρει από δανεισµό, καθορίσθηκε 

κατόπιν διαπραγµατεύσεων των µερών. H CARBON A.S. διαθέτει άδεια για την εγκατάσταση και λειτουργία 

µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναµικότητας 5.000 τόνων στην ευρύτερη περιοχή της Σµύρνης Τουρκίας.  

 

5) Με την από 08/03/2007 µε αριθµ. πρωτοκ. 1210/07 απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», 

«SEAFARM KALAMOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΗΚΤΟΝ – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΝΗΡΗΙΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ» από τη µητρική εταιρεία «SEA FARM IONIAN 

AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ», µε Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού των απορροφούµενων εταιρειών 31/05/2006. Από 

την ανωτέρω απορρόφηση προέκυψαν τα εξής: (α) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ 

56.566,50 και εκδόθηκαν 75.422 νέες ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,75 εκάστη, (β) Μειώθηκε η 

∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των Ευρώ 27.340,26, (γ) Αυξήθηκαν τα 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας κατά το ποσό των Ευρώ 556,52, (δ) Αυξήθηκαν τα Λοιπά αποθεµατικά κατά το ποσό 

των Ευρώ 691.860,00 και (ε) Μειώθηκαν τα Αποτελέσµατα σε νέο κατά το ποσό των Ευρώ 721.642,76. 

Η συνολική επίδραση της απορρόφησης στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου της «SEA FARM IONIAN AΝΩΝΥΜΟΣ 

EΤΑΙΡΕΙΑ» ήταν µηδενική.  

 Από την έκδοση των 75.422 νέων ονοµαστικών µετοχών οι παλαιοί µέτοχοι της «SEA FARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υφίστανται µία µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους. Το νέο ποσοστό των παλαιών µετόχων 

ανέρχεται πλέον στο 99,767 % του παλαιού ποσοστού τους. Ως εκ τούτου το νέο ποσοστό της ΝΗΡΕΥΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 16,74%. 

 

12. Αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  
 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Μαρτίου 2007 σε 892 και του 

Οµίλου σε 1.334 άτοµα και κατά την 31η Μαρτίου 2006 σε 718 και του Οµίλου σε  1.096 άτοµα. 

 

13. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 
1) Υποβολή δηµόσιας προσφοράς για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της KEGO 

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

µετοχών της ΚΕGO προς τους: 

α) ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 20% 

β) TEMPLE TRADIND LTD, συµφερόντων του κ. Α. Μπελλέ 20% 

γ) NORTH PRINCIPAL INVESTMENT FUND LTD 11% 

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

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

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

περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης άρχισε την 4/4/2007 και έληξε την 2/05/2007. Κατά τη διάρκεια της 

προσφέρθηκαν από µετόχους της εταιρείας KEGO A.E. συνολικά 780 µετοχές ήτοι 0,0045% του µετοχικού 

κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου. Εποµένως, µετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης αυτών των µετοχών, 

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

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

 

2) Απόκτηση µετοχών της εισηγµένης Νορβηγικής εταιρείας Marine Farms A.S.A. 
 

Στις 17/4/2007, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε το 17,9% των µετοχών της νορβηγικής εταιρείας MARINE FARMS ASA 

η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Όσλο. Συγκεκριµένα, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε 6.557.497 
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µετοχές της ως άνω εταιρείας στην τιµή κλεισίµατος της 16/04/2007 των 23,00 ΝΟΚ (κορώνες Νορβηγίας) ανά 

µετοχή (ήτοι 2,85€ / µετ.). Στην συνέχεια, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. απέκτησε επιπλέον 4.384.650 στην τιµή κλεισίµατος 

(trading day) της 20/4/2007, των 27,9887 ΝΟΚ (κορώνες Νορβηγίας) ανά µετοχή (ήτοι 3,45€ / µετ.). Μετά την 

τελευταία συναλλαγή η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ αύξησε τις µετοχές της MARINE FARMS ASA που κατέχει σε 10.942.147 

µετοχές της, ήτοι ποσοστό 29,88% του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Το συνολικό κόστος της 

εξαγοράς για το σύνολο των µετοχών που αποκτήθηκαν ανήλθε σε € 34,5 εκατ. περίπου και χρηµατοδοτήθηκε 

µε τραπεζικό δανεισµό. 

Ήδη σήµερα, η ΝΗΡΕΥΣ ελέγχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό 33,35% στην ως άνω εταιρεία.  
 

 Η κίνηση αυτή του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ εντάσσεται στο πλαίσιο της παραγωγικής του διεθνοποίησης την οποία 

υλοποιεί και έως τώρα έχει επεκταθεί µε εξαγορές και άµεσες επενδύσεις στην Τουρκία και στην Ισπανία. Το 

παραγωγικό προφίλ της MARINE FARMS ASA ανταποκρίνεται στους  στρατηγικούς στόχους της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η 

νορβηγική εταιρεία έχει αναπτύξει καθετοποιηµένες δοµές παραγωγής προϊόντων µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας 

(τσιπούρα – λαβράκι) στην Ισπανία µε ετήσια παραγωγική δυναµικότητα 7.200 τόνων και 15 εκ. τεµ. γόνου, 

καθώς και σολοµού στη Σκοτία µε παραγωγική δυναµικότητα 9.500 τόνων και 7,5 εκ. τεµ. γόνου. Επιπροσθέτως, 

η εταιρεία έχει ξεκινήσει την δραστηριότητά της για την παραγωγή του ψαριού Cobia στη Κεντρική Αµερική και 

στην Ασία  (Βιετνάµ) µε στόχο την ικανοποίηση της αυξανόµενης ζήτησης στην αµερικανική και στην ιαπωνική 

αγορά. Οι άδειες που διαθέτει είναι για ετήσια παραγωγή 8.000 τόνων Cobia. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης 

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

τεµ.  

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

κέρδη προ φόρων 13,3 εκατ. €. 
 

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

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

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

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

1,50 ΕΥΡΩ  για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής της εταιρίας συµµετοχής της εταιρίας σε επενδυτικά 

προγράµµατα εγκεκριµένα στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2000-2006: Μέτρο 3.2 µε κωδικούς έργων: 76905/1-3-4-19-

42&43, 76886/5&8, 96366/5&6, 80123/1, 104674/1,104675/9&11,110606/10-13 -14&15 καθώς και των 

επενδυτικών προγραµµάτων που εγκρίθηκαν µε τις από 24/07/06(13η) & 14/11/06(14η) γνωµοδοτικές επιτροπές 

του Υπ.Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίµων και Μέτρο 3.4 µε κωδικούς έργων: 76991/7&10, 76978/4,105632/4-5&6. 

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

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

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

αύξησης θα ανέλθουν στο ποσό των 33.769.408,2 Ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιο αξία , ήτοι ποσό 

18.419.677,2 θα αχθεί στο λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». ∆ικαίωµα προτίµησης 

στην κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης έχουν όλοι οι παλαιοί µέτοχοι της Εταιρίας 

 Τα χρήµατα που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά θα 

χρησιµοποιηθούν για την χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε 

γ) Την έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες µε δικαίωµα προτίµησης των υφισταµένων 

µετόχων της, µη διαπραγµατεύσιµου στο Χ.Α., µε σκοπό εν µέρει την αναχρηµατοδότηση του από 28/12/2006 
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υφιστάµενου κοινοπρακτικού δανείου µεταξύ της Εταιρείας, της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και 

της MILLENNIUM BANK A.E και εν µέρει την πληρωµή   τραπεζικού δανεισµού ο οποίος έχει χρηµατοδοτήσει το 

επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρείας. 

Στα πλαίσια της ισχύουσας Ελληνικής Νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 

της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εταιρεία σχετικά µε την αποφασισθείσα αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης  των παλαιών µετόχων και την έκδοση οµολογιακού 

δανείου συνέταξε Ενηµερωτικό ∆ελτίο το οποίο εκκρεµεί προς έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 

4) Πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8/05/2007 της οποίας σηµαντικές 

αποφάσεις  ήταν οι ακόλουθες: 

α) Στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 08/5/2007   εγκρίθηκαν οµόφωνα από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση οι  εκθέσεις του ∆.Σ. για τα πεπραγµένα της χρήσης 2006 και η έκθεση επί των συναλλαγών µε τις 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις που προβλέπεται από το Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και οι 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006, µετά 

από ακρόαση και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας. 

β) Εγκρίθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση η διάθεση των Κερδών της χρήσης 2006  και η διανοµή 

µερίσµατος  0,080 ΕΥΡΩ ανά µετοχή, το οποίο θα είναι διαθέσιµο προς τους κ.κ. µετόχους προς πληρωµή από 

την 6/7/2007 µέσω τραπέζης.  

  γ) Εκλέχθηκαν για τη χρήση 2007 ως ελεγκτικοί φορείς οι Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και ο ∆ιεθνής Οίκος Deloitte Touche και 

συγκεκριµένα από την Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Στυλιανός Ξενάκης του Μιχαήλ µε αριθµό µητρώου 

Σ.Ο.Ε.Λ. 11541 και αναπληρωµατικός ελεγκτής ο κ. Νικολόπουλος Γεώργιος  µε  αριθµό µητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 

14131, και από τον ∆ιεθνή Οίκο Deloitte ορίσθηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Επαµεινώνδας Γιουρούκος µε 

αριθµό µητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 10351 και αναπληρωµατικός ελεγκτής ο κ. Μιχαήλ Χατζηπαύλου µε αριθµό µητρώου 

Σ.Ο.Ε.Λ. 12511. 

 δ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της αποφάσισε επίσης την µεταφορά της έδρας στο ∆ήµο 

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

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

του Υπουργού Αναπτύξεως.  

ε)  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων εξέλεξε οµόφωνα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, του 

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

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

          1) Αριστείδης Μπελλές  

 2) Νικόλαος Χαβιάρας 

 3) Παναγιώτης Αλεξάκης 

 4) ∆ηµήτριος Λουµπούνης 

 5) Αντώνης Χαχλάκης 

 6) Χρήστος Τριανταφύλλου 

 7) Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος 

 8) Παντελής Λαµπρινούδης 
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 9) Ιωάννα Καραχάλιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

 10) Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
 11) Κωνσταντίνος Θέος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.  

 

στ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε µε πλειοψηφία να εγκρίνει τους όρους συµβάσεως πώλησης 

ποσοστού  38,78% των µετοχών της εταιρείας A – SEA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ από την κα Σουλτάνα Μπελλέ προς τη ΝΗΡΕΥΣ, η οποία εµπίπτει στις διατάξεις του 

άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, και εποµένως έχριζε προεγκρίσεως από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας.  

H NHΡΕΥΣ κατέχει ποσοστό 61,22% της ως άνω θυγατρικής εταιρείας.  

 
 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  Η. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ  347823 Α.∆.Τ.  ΑΑ 499020 Α.∆.Τ. Σ 260153 Α.∆.Τ.  ΑΒ 264939


