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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. την 17η Μαρτίου 2005 και έχουν δηµοσιευθεί µε την 
κατάθεσή τους στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών και την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο , στην διεύθυνση 
www.nireus.com . 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 Εταιρίας και του Οµίλου , σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 
Αριστείδης Μπελλές 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου Α.Ε  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  
Μετοχικό Κεφάλαιο 46.989.187,02                                    46.989.187,02                          

Υπέρ το Άρτιο 36.223.490,44                                    36.223.490,44                          
Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 13.195.671,49                                    12.192.075,52                          
Λοιπά Αποθεµατικά 5.676.949,64                                      (14.421.819,65)                        
Αποτελέσµατα εις Νέον 1.633.830,01                                      22.418.169,76                          

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής 103.719.128,61                              103.401.103,10                    

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 7.566.199,11                                  -                                              

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 111.285.327,72                              103.401.103,10                    

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 15.769.081,01                                    13.795.239,18                          

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 218.093,77                                         145.633,23                              
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 1.413.974,00                                      903.513,00                              

Επιχορηγήσεις 6.215.835,14                                      3.188.904,48                            
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 695.477,72                                         -                                              

Προβλέψεις 657.327,96                                         0,00                                        

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 24.969.789,60                                18.033.289,89                      

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 41.145.828,86                                    38.764.495,00                          
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 11.257.411,12                                    9.829.124,31                            
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 42.720.378,77                                    12.012.341,57                          
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 6.490.886,52                                      6.015.621,21                            
Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 7.111.517,47                                      5.520.457,55                            

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 108.726.022,73                              72.142.039,63                      

Σύνολο Υποχρεώσεων 133.695.812,34                              90.175.329,52                      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 244.981.140,06                              193.576.432,62                    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/12/2003 65.580.600,27                                54.942.772,01                      
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 14.697.840,73                                    6.476.488,83                            

Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 42.512.286,18                                    43.469.603,92                          

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/12/2004 98.221.244,21                                87.365.928,70                      
Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων την 31/12/2004

60.455.089,39 69.416.271,78

-                                                       

Πωλήσεις Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 67.074.483,17                                    30.536.402,26                          

Πωλήσεις Υπηρεσιών -                                                        10.841,10                                

Αναλώσεις 62.469.807,32                                    58.106.903,33                          

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 17.620.576,19                                    10.415.115,12                          

Ισολογισµός  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  & 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 49.826.048,16                                    31.060.777,06                          
Επενδύσεις σε Ακίνητα 6.274.153,79                                      3.237.900,00                            
Υπεραξία Επιχείρησης 2.541.116,03                                      2.009.934,81                            
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 955.451,91                                         749.153,38                              
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις -                                                        9.789.960,09                            
Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 1.857.957,69                                      7.809.042,51                            
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.925.579,93                                      1.401.395,77                            
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 4.103.876,96                                      4.103.876,96                            
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 443.369,14                                         379.981,78                              

Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού 90.714.872,06                                    87.365.928,70                          
158.642.425,67                              147.907.951,06                    

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα 23.957.860,26                                    3.820.806,61                            

Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 44.769.506,38                                    24.117.139,37                          
Λοιπές απαιτήσεις 13.088.611,44                                    15.382.378,60                          
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 854.795,45                                         583.396,58                              
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 329,00                                               329,00                                     
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 2.627.428,00                                      1.536.553,78                            
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.040.183,85                                      227.877,63                              

86.338.714,38                                45.668.481,57                      

Σύνολο Ενεργητικού 244.981.140,06                              193.576.432,62                    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 
 
 
 
 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  
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ώ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

 

 

 ρΠοσά σε Ευ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποθεµατικά έυλογης 
αξίας Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµ.
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004  (ΓΠΛΑ) 46.989.187,02                50.170.664,05              -                                 (4.628.870,15)                (15.677.224,32)                        85.113.942,40            
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ -                                   -                                 6.499.159,68               (26.328.516,32)              5.232.518,34                           (14.596.838,30)          

46.989.187,02             50.170.664,05          6.499.159,68            (30.957.386,47)          (10.444.705,98)                    70.517.104,10            
Κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια -                                   -                                 -                                 0 -                                            -                                   
Καθαρό κέρδος χρήσης (αναπροσαρµοσµένο) -                                   -                                 -                                 -                                    13.274.344,32                         12.580.357,63            
Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος/ζηµία περιόδου 46.989.187,02                50.170.664,05              6.499.159,68               (30.957.386,47)              2.829.638,34                           83.097.461,73            

Μεταφορά αποθεµατικών 14.463.608,68                (14.463.608,68)            2.487,55                      (360.982,28)                   (1.195.808,33)                          (1.554.303,06)             
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου/ Πωλήσεις ιδίων µετοχών (14.463.608,68)               516.435,07                  6.694.024,26               36.995.318,39                -                                            29.742.169,04            
Μέρισµα -                                   -                                 -                                 -                                    -                                            -                                   

46.989.187,02                36.223.490,44              13.195.671,49              5.676.949,64                 1.633.830,01                           111.285.327,71          

46.989.187,02                36.223.490,44              13.195.671,49              5.676.949,64                 1.633.830,01                           111.285.327,71          
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 46.989.187,02             36.223.490,44          13.195.671,49          5.676.949,64              1.633.830,01                        111.285.327,71          

Ποσά σε Ευ ώ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιορ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποθεµατικά έυλογης 
αξίας Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµ.
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004  (ΓΠΛΑ) 46.989.187,02                50.170.664,05              -                                 (5.870.428,98)                4.928.199,23                           96.217.621,32            
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ -                                   -                                 4.741.981,78               (26.853.994,59)              5.687.661,55                           (16.424.351,26)          

46.989.187,02             50.170.664,05          4.741.981,78            (32.724.423,57)          10.615.860,78                      79.793.270,06            
Κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια
Καθαρό κέρδος χρήσης (αναπροσαρµοσµένο) 12.432.588,16                         12.432.588,16            
Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος/ζηµία περιόδου 46.989.187,02                50.170.664,05              4.741.981,78               (32.724.423,57)              23.048.448,94                         92.225.858,22            

Μεταφορά αποθεµατικών 14.463.608,68                (14.463.608,68)            867.920,63                    (867.920,63)                             -                                   
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου/ Πωλήσεις ιδίων µετοχών (14.463.608,68)               516.435,07                  7.450.093,76               17.434.683,28                2.445.004,39                           13.382.607,82            
Μέρισµα (2.207.362,94)                          (2.207.362,94)             

46.989.187,02                36.223.490,44              12.192.075,54              (14.421.819,66)              22.418.169,76                         103.401.103,10          

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 46.989.187,02             36.223.490,44          12.192.075,54          (14.421.819,66)          22.418.169,76                      103.401.103,10          

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων 
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1. Γενικές πληροφορίες  
 
Η έκθεση µετάβασης περιλαµβάνει τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 
«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε » (η «εταιρεία») και τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (µαζί ο Όµιλος) µε 
ηµεροµηνία 31/12/2004, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), που είναι σε εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2005. 
Τα ονόµατα των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στη σηµείωση αριθ. ....... των 
καταστάσεων αυτών. 
Οι κυριότερες δραστηριότητες της 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 και ζωοτροφών, η παραγωγή και εµπορία µεταποιηµένων 
ιχθυρών καθώς και τυποποιηµένων εδεσµάτων για µαζική τροφοδοσία (catering) και η 
βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία τροφίµων. 
Ο Όµιλος  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
Ο Όµιλος  εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Χίου, στο ∆ήµο Καρδαµύλων, Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της εταιρείας είναι www.nireus.com 
Οι oικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί  προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας την 28/6/2005 
 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων  
Οι οικονοµικές καταστάσεις της «NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε»  µε 
ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2004 καλύπτουν το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 και έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. και υπόκεινται στις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη 
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες καταστάσεις οι οποίες συνάδουν µε 
τα ∆.Π.Χ.Π. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά 
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΓΠΛΑ») έως την 31 ∆εκεµβρίου 2004. Οι ΓΠΛΑ 
διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα ∆ΠΧΠ. Κατά τη σύνταξη αυτών των καταστάσεων, 
η ∆ιοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής αποτίµησης και 
ενοποίησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές 
Λογιστικές Αρχές ώστε να συνάδουν µε τα ∆ΠΧΠ. Τα στοιχεία του 2004 
παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.  
   Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(∆ΠΧΠ) , που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Οι οικονοµικές αυτές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάση της αρχής του ιστορικού κόστους , εκτός από τα 
βιολογικά αποθέµατα  τα οποία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία  και είναι 
εκπεφρασµένες σε Ευρώ. 
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Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση 
στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση 
υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα 
αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. 
Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.  

2.2. Ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις  
α) Θυγατρικές εταιρείες  
Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος, άµεσα ή έµµεσα ελέγχει την 
οικονοµική και λειτουργική τους πολιτική . Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται 
πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία κατά την οποία αποκτάται ο έλεγχος επ’ 
αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν 
υφίσταται. 
Οι εξαγορές θυγατρικών εταιρειών λογίζονται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος 
κτήσης µιας θυγατρικής υπολογίζεται στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού που 
µεταφέρονται, των µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν 
κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς, πλέον τυχόν κόστος που συνδέεται άµεσα µε την 
εξαγορά. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις που αποκτώνται  σε µια επιχειρηµατική συνένωση επιµετρούνται κατά την 
εξαγορά στις εύλογες αξίες τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το πλεόνασµα 
του κόστους εξαγοράς περάν της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιµων καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στην 
κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
Συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη που προκύπτουν µεταξύ των 
εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι µη πραγµατοποιηµένες 
ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρουσιάζει ενδείξεις αποµειώσεις, 
του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών 
εταιρειών έχουν αναπροσαρµοσθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Όµιλο.   
 

β) Συνδεµένες επιχειρήσεις  
Συνδεµένες είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι 
έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% 
και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις 
λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο 
κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συνδεµένες επιχειρήσεις 
περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν 
ζηµιές αποµείωσης). 
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2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές  
α) Νόµισµα αποτίµησης και νόµισµα παρουσίασης  
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου υπολογίζονται 
χρησιµοποιώντας το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο 
κάθε εταιρεία λειτουργεί (‘νόµισµα αποτίµησης’) 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 
νόµισµα αποτίµησης και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής εταιρείας. 

β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των 
ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµίες 
από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 
συναλλαγών και από την µετατροπή των χρηµατικών  στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων. 
 
 
2.4 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις παρουσιάζονται ως εξής: 
α) Τα γήπεδα και κτίρια παρουσιάζονται στην εύλογη αξία, όπως αυτή προσδιορίστηκε 
από ανεξάρτητους εκτιµητές, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. 
β) Οι λοιπές ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και 
λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα και Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) 
παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν 
αποµείωση Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε 
την απόκτηση τους. 
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώµατων 
παγίων ή όταν κριθεί πιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν 
θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν µελλοντικά οφέλη στον Όµιλο µεγαλύτερα από 
αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του στοιχείου 
ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί 
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων όταν πραγµατοποιείται. 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων 
παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο 
διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το 
κόστος στην υπολειµµατική του αξία. 
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Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων είναι η εξής: 
 

- Κτίρια       40 Έτη 
- Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και  7 Έτη 

λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός    
- Μεταφορικά µέσα     8 Έτη 
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός   7 Έτη 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων αναθεωρούνται 
και προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία 
τους, η διαφορά (ζηµία αποµείωσης) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην Κατάσταση 
αποτελεσµάτων (Σηµείωση 2.6) 
Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 
λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 

2.5. Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 
α) 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 µέθοδό κατά τη διάρκεια  της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία έχει 
διάρκεια  όσο διαρκή η αδεια εκµετάλευσης του θαλάσσιου χώρου. Η µελέτη 
αποτίµησης βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αποτυπωθεί στις οικονοµικές καταστάσεις όταν 
ολοκληρωθεί εφαρµόζοντας το πρότυπο  38 σε συνδιασµό µε το πρότυπο 20. Το πρότυπο 
αυτό στην παράγραφο 44 αναφέρει ότι «σε µερικές περιπτώσεις , ένα άυλο περιουσιακό 
στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι τεκµαρτής αντιπαροχής, µέσω µιάς 
κρατικής επιχορήγησης.Αυτό µπορεί να συµβει , όταν το κράτος µεταβιβάζει ή διαθέτει 
σε µιά οντότητα άυλα περιουσιακά στοιχεία ,τέτοια όπως δικαιώµατα προγείωσης σε 
αεροδρόµιο, άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών,άδειες εισαγωγής 
ή ποσωστώσεις 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 ...» 
 
β)Λογισµικά προγράµµατα 
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες 
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της 
ωφέλιµης ζωής τους η οποία είναι 3 χρόνια. 
∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού 
αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 
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2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι 
η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που 
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις 
οτι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη 
µεταξύ της καθαρής ρευστοποίησιµης αξίας στοιχείου, µειωµένης κατά το απαιτούµενο 
κόστος πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται σαν 
έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.     
 
 

2.7 Επενδύσεις 
Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό 
για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της 
επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε 
κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 
 
α) ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν 
υπάρχει πρόθεση πώλησής τους. 
 
β) Πρόκειται για µετοχές εισηγµένων στο Χ.Α Εταιρειών  
 

2.8 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα του Οµίλου διαχωρίζονται στις κατώτερες κατηγορίες και αποτιµώνται ως 
εξής : 
 
α) Βιολογικά αποθέµατα τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία µείον τις εκτιµώµενες 
µέχρι την πώληση δαπάνες. 
Οι δαπάνες µέχρι την πώληση περιλαµβάνουν προµήθειες στους µεσίτες και πωλητές, 
εισφορές στα καταστατικά όργανα, σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων, φόρους 
µεταβίβασης και δασµούς. 
β) Τα λοιπά αποθέµατα τα οποία αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους 
κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη 
µέθοδο της µέσης σταθµικής τιµής κτήσης .Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν 
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως, των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 
εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια την της 
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου 
συντρέχει περίπτωση. 
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2.9. Εµπορικές απαιτήσεις 

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου, αφαιρούµενων και των ζηµίων αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης 
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη οτι η ετιαρεία δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της 
πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών (για απαιτήσεις άνω του 
έτους) , προεξοφλούµενων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της 
πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
 

2.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις 
καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής 
ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τους τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης. 
 

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση 
µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε 
µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση 
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της 
επιχείρησεως που αποκτάται.Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά 
από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, µέχρι οι ίδιες µετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή 
επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για 
την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 
 

2.12 ∆ανεισµός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα 
έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά 
µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και  της αξίας εξόφλησης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. 
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 
δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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2.13 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
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 περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος 
φόρος 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. Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
 

2.14 Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται 
ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 
 
β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν 
πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα 
που εργοδοτούνται από τον Όµιλο,για µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε τον 
χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
,προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία,σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο 
καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

2.15 Επιχορηγήσεις 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε 
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους 
τους προβλεπόµενους όρους. 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να 
αποζηµιώσουν. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, 
περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού (ως έσοδα επόµενων 
χρήσεων) και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε 
τη σταθερή µέθοδο κατά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών 
στοιχείων. 
 

2.16 Προβλέψεις 
 

2.17 Αναγνώριση εσόδων 

 11



ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε                                 Έκθεση Μετάβασης ∆ΠΧΠ 

                                                                                                               31/12/2004 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα  
διεταιρικά µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
α) 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. Οι απαιτήσεις που προέρχονται από πωλήσεις αγαθών ασφαλίζονται στο 
µεγαλύτερο ποσοστό σε ασφαλιστικούς οργανισµούς µε αντικείµενο την ασφάλιση 
πιστώσεων.   
 
β) 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. 
 
γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη 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 ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 
πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της 
αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 
(δ) Μερίσµατα 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, µε την είσπραξής τους. 
 

2.18 Μισθώσεις 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 
τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για 
λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά την 
διάρκεια της µίσθωσης. 
 
 

2.19 Κόστος χρηµατοδότησης 
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί  των 
συναφθέντων δανείων ,που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου 
,αφαιρουµένων των δεδουλευµένων πιστωτικών τόκων,που προκύπτων από την 
βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

2.20  ∆ιανοµή µερισµάτων 
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Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις, όταν η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων. 
 
2.21 Φόρος εισοδήµατος 
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες 
φόρους και τους ετεροχρονισµένους φόρους , δηλαδή τους φόρους ( ή τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (η 
ζηµίες)  αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Ο 
φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, 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 είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου 
εισοδήµατος χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες 
χρήσεις. Στην περίπτωση που ισχύουν διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές επί των 
διανεµοµένων και µη διανεµοµένων κερδών, η ποσοτικοποίηση της τρέχουσας 
φορολογίας γίνεται µε βάση τους θεσπισµένους συντελεστές φόρου της κάθε κατηγορίας 
,ανάλογα µε το ποσό των κερδών που διανέµεται. Τούτο έχει ως συνέπεια τη διαχρονική 
διαφοροποίηση του πραγµατικού φορολογικού συντελεστή, ανάλογα µε την 
ακολουθούµενη πολιτική του Οµίλου στο θέµα της διανοµής ή µη των κερδών. 
Οι ετεροχρονισµένοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισµένων 
συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταλογισµού τους, επί της 
διαφοράς µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσεως των επί µέρους περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθµό που οι διαφορές αυτές συνθέτουν 
ετεροχρονισµούς, που θα εξαλειφθούν στο µέλλον. 
Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις κατά των φορολογικών αρχών 
αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν µελλοντικά 
κέρδη, που θα προσδώσουν φορολογικές υποχρεώσεις µε τις οποίες θα µπορέσουν να 
συµψηφισθούν οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις.  
Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται στην έκταση στην οποία δεν 
είναι πλέον προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα 
εξασφαλισθεί. 
 
 
5. Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ 
5.1. Βασικές αρχές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 
5.1.1 Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου  είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις που συµµορφώνονται µε τα ∆ΠΧΠ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις 
έχουν συνταχθεί όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2.1. Η ηµεροµηνία µετάβασης είναι η 
1 Ιανουαρίου 2004. Η Εταιρεία σύνταξε τον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
την ηµεροµηνία αυτή. 
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Κατά την προετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, 
η εταιρεία εφάρµοσε τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και κάποιες από τις προαιρετικές 
εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 
 
5.1.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που αποφάσισε η Εταιρεία 
Ο Όµιλος  έχει αποφασίσει να εφαρµόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την 
πλήρη αναδροµική εφαρµογή: 
 
α) Απαλλαγή συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
Ο Όµιλος  έχει εφαρµόσει την απαλλαγή για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις του ∆ΠΧΠ 
1. ∆εν έχει αναπροσαρµόσει τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρηµατικές συνενώσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα από την ηµεροµηνία µετάβασης 1 Ιανουαρίου 2004. 
 
β) Απαλλαγή παροχών σε εργαζοµένους 
Ο Όµιλος έχει αποφασίσει να αναγνωρίσει όλα τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη 
και ζηµίες όπως την 1 Ιανουαρίου 2004.  
 
γ) Απαλλαγή συσσωρευµένων συναλλαγµατικών διαφορών µετατροπής 
Ο Όµιλος έχει αποφασίσει να θέσει τις συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές 
µετατροπής ίσες µε µηδέν, στις 1 Ιανουαρίου 2004. Η απαλλαγή αυτή έχει εφαρµοστεί 
σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1. 
 
δ) Απαλλαγή προσδιορισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού 
Ο Όµιλος ταξινόµησε ορισµένα χρεόγραφα ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και 
ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε 
µεταβολές στα αποτελέσµατα στον ισολογισµό έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2004. 
 
5.1.3 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολούθησε η Εταιρεία 
Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την αναδροµική 
εφαρµογή: 
 
α) Εξαίρεση διαγραφής χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που διαγράφτηκαν πριν από τις 1 Ιανουαρίου 2004, δεν 
αναγνωρίζονται ξανά σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. 
 
β) Εξαίρεση εκτιµήσεων 
Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ την 1 Ιανουαρίου 2004, θα πρέπει να συµφωνούν 
µε τις εκτιµήσεις που έγιναν την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις ΓΠΛΑ, εκτός κι αν 
έχει αποδειχτεί ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν λανθασµένες. 
 
 
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις 
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Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε Τράπεζες, λοιπές 
εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 
της, ως εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ                    31/03/2005    31/12/2004 
Υποχρεώσεις 
- Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής 
         εκτέλεσης συµβάσεων προµηθευτών        13.587,67        13.587,67 
-Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων              273.275,16    273.275,16 
-Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων     479.390,17    479.390,17

   766.253,00      766.253,00 
 
Απαιτήσεις
- Γραµµάτια εισπρακτέα για εξασφάλισης εκτέλεσης όρων  
         συµβάσεων                                                                         171.093,18   171.093,18 
- Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων          176.595,64   176.595,64 
- Επιταγές εισπρακτέες εξασφάλισης εκτέλεσης  
         όρων συµβάσεων                                                               350.000,00  600.000,00 
- Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων         8.800,00      8.800,00 
- Συναλλαγµατικές πελατών για εγγύηση                           795.835,85   985.835,85              
 
 
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
Για τη ‘FEEDUS AEBE’ η οποία είναι εισηγµένη στο Χ.Α. έχει ληφθεί απόφαση να 
απορροφηθεί εντός του 2005 από τη «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» µε ισολογισµό απορρόφησης 
αυτόν της 31/12/2004. 
Για την εταιρεία ‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε’ , η ∆ιοίκηση της εταιρείας 
µελετάει το ενδεχόµενο συγχώνευσης της µε απορρόφηση από τη ‘ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε’. 
Για τον Όµιλο SEA FARM ΙΟΝΙΑΝ Α.Ε. , στον οποίο η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. έχει το 
ενδιαφέρον για την ανάληψη του  Μanagement της δραστηριότητάς της ,δηµοσιεύθηκε 
απόφαση από το Εφετείο Αθηνών σύµφωνα µε την οποία επικυρώνεται η συµφωνία  
Εταιρίας – Πιστωτών και Στρατηγικού Επενδυτή σύµφωνα µε το άρθρο 44 του 
Ν1892/92. Ως εκ τούτου στο αµέσως προσεχές διάστηµα θα  υλοποιηθεί ο συµφωνηθείς  
επιχειρησιακός σχεδιασµός. 
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5.2 Συµφωνίες µεταξύ ∆ΠΧΠ και ΓΠΛΑ 
Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν µια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της µετάβασης 
στα ∆ΠΧΠ . Η πρώτη συµφωνία παρέχει µια σύνοψη  της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια 
κατά την µετάβαση την 1 Ιανουαρίου 2004 και 31 ∆εκεµβρίου 2004. Οι παρακάτ 
συµφωνίες παρέχουν την επίδραση της µετατροπής στα : 

- Ίδια κεφάλαια στις 1 Ιανουαρίου 2004 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 
5.2.1) 

- Ισολογισµός στις 31 Ιανουαρίου 2004 (Σηµείωση 5.2.2) 
- Ισολογισµός στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.2.4) 
- Καθαρά κέρδη 12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.2.4) 
- Κατάσταση αποτελεσµάτων 12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση 5.2.5) 

 
΄ 
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5.2.2 Συµφωνία Ισολογισµού στις 1 Ιανουαρίου 2004 
Συµφωνία Ισολογισµού στις 1 Ιανουαρίου 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συµφωνία Ισολογισµού στις 1/1/2004 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 15.537.458,85                   6.482.268,93                   22.019.727,78                   

Επενδύσεις σε Ακίνητα -                                      3.225.600,00                   3.225.600,00                    

Υπεραξία Επιχείρησης -                                      -                                     -                                      

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1.533.877,94                    (1.050.377,85)                  483.500,09                       

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 39.441.619,19                   (23.473.071,14)                15.968.548,05                   

Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 7.198.782,09                    (332.711,03)                     6.866.071,06                    

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις -                                      367.632,25                      367.632,25                       

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 3.536.226,35                    568.627,91                      4.104.854,26                    

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 378.258,17                       -                                     378.258,17                       

Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού -                                      54.942.772,01                  54.942.772,01                   

67.626.222,59               40.730.741,08              108.356.963,67             
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα 46.283.462,82                   (44.217.468,79)                2.065.994,03                    

Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 25.340.969,12                   (3.963.842,14)                  21.377.126,98                   

Λοιπές απαιτήσεις 10.362.452,36                   (654,68)                           10.361.797,68                   

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 811.226,49                       -                                     811.226,49                       

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 2.371.234,10                    (479.554,20)                     1.891.679,90                    

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις -                                      1.620.410,99                   1.620.410,99                    

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 769.195,94                       -                                     769.195,94                       

85.938.540,83               (47.041.108,83)            38.897.432,00               

Σύνολο Ενεργητικού 153.564.763,42             (6.310.367,75)               147.254.395,67             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  
Μετοχικό Κεφάλαιο 46.989.187,02                   -                                     46.989.187,02                   

Υπέρ το Άρτιο 50.170.664,05                   -                                     50.170.664,05                   

Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας -                                      4.741.981,78                   4.741.981,78                    

Λοιπά Αποθεµατικά (5.870.428,98)                   (26.853.994,59)                (32.724.423,57)                 

Αποτελέσµατα εις Νέον 4.928.199,23                    5.687.661,55                   10.615.860,78                   

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής 96.217.621,32               (16.424.351,26)            79.793.270,06               
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -                                      -                                     -                                      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 96.217.621,32               (16.424.351,26)            79.793.270,06               

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 17.616.140,43                   (121.893,34)                     17.494.247,09                   

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις -                                      103.176,40                      103.176,40                       

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 699.789,89                       17.021,11                        716.811,00                       

Επιχορηγήσεις -                                      3.137.286,13                   3.137.286,13                    

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                                      -                                     -                                      

Προβλέψεις 493,34                              (493,34)                           (0,00)                                

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 18.316.423,66               3.135.096,96                21.451.520,62               

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 22.435.415,14                   -                                     22.435.415,14                   

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις -                                      7.151.782,93                   7.151.782,93                    

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.493.408,33                    -                                     6.493.408,33                    

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 6.038.420,79                    (172.896,39)                     5.865.524,40                    

Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 4.063.474,18                    -                                     4.063.474,18                    

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 39.030.718,44               6.978.886,54                46.009.604,98               
Σύνολο Υποχρεώσεων 57.347.142,10               10.113.983,50              67.461.125,60               

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 153.564.763,42             (6.310.367,75)               147.254.395,67             

ΓΠΛΑ
Αναµορφώσεις 

µετάβασης σε ∆ΠΧΠ
∆ΠΧΠ
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                                                                                                               31/12/2004 
Συµφωνία Ισολογισµού στις 1 Ιανουαρίου 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2004

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΠΛΣ Αναµορφώσεις  
µετάβασης σε ∆ΠΧΠ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
1 Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 36.124.403,50                   9.538.250,49                      45.662.653,99                   

32 Επενδύσεις σε Ακίνητα -                                       4.320.330,00                      4.320.330,00                     

2 Υπεραξία Επιχείρησης 209.492,34                       420.376,45                         629.868,79                       

3 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 3.435.435,53                     (2.909.032,92)                     526.402,61                       

4 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 40.479.330,12                   (23.473.071,14)                   17.006.258,98                   

5 Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 7.198.782,09                     (332.711,03)                        6.866.071,06                     

6 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις -                                       534.024,13                         534.024,13                       

7
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

3.543.563,11                     568.627,91                         4.112.191,02                     

8 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 430.199,85                       -                                        430.199,85                       

33 Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού 1.346.739,45                     62.889.042,06                    64.235.781,51                   

92.767.945,99               51.555.835,95                 144.323.781,94             

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

9 Αποθέµατα 74.110.715,00                   (50.685.710,24)                   23.425.004,76                   

10 Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 72.501.846,89                   (5.972.240,07)                     66.529.606,82                   

11 Λοιπές απαιτήσεις 15.317.056,41                   5.345,32                            15.322.401,73                   

12 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 1.220.582,79                     -                                        1.220.582,79                     

13
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων

4.006.583,59                     (479.554,20)                        3.527.029,39                     

14 Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις -                                       2.537.559,28                      2.537.559,28                     

15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.823.009,51                     -                                        1.823.009,51                     

168.979.794,19             (54.594.599,91)               114.385.194,28             
-                                      -                                       

Σύνολο Ενεργητικού 261.747.740,18             (3.038.763,95)                 258.708.976,23             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  

16 Μετοχικό Κεφάλαιο 63.934.098,85                   -                                        63.934.098,85                   

17 Υπέρ το Άρτιο 52.645.120,67                   -                                        52.645.120,67                   

18 Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 5.278,39                           7.290.439,59                      7.295.717,98                     

19 Λοιπά Αποθεµατικά (1.696.619,10)                   (27.123.418,15)                   (28.820.037,25)                  

20 Αποτελέσµατα εις Νέον 3.802.083,97                     4.564.628,02                      8.366.711,99                     
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
Μετόχους Μητρικής

118.689.962,78             (15.268.350,54)               103.421.612,24             

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -                                      -                                       -                                      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 118.689.962,78             (15.268.350,54)               103.421.612,24             
-                                       -                                        

-                                       -                                        

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                                       -                                        

21 Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 18.080.557,14                   (121.893,34)                        17.958.663,80                   

22 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις -                                       367.577,37                         367.577,37                       

23
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω 
Εξόδου από την Υπηρεσία 

967.771,33                       181.421,46                         1.149.192,79                     

24 Επιχορηγήσεις 4.484.067,08                     3.406.709,69                      7.890.776,77                     

25 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 748.676,29                       -                                        748.676,29                       

26 Προβλέψεις 15.680,95                         648.094,54                         663.775,49                       
Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων

24.296.752,79               4.481.909,72                   28.778.662,51               

-                                       -                                        

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                                       -                                        

27 Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 52.887.260,67                   -                                        52.887.260,67                   

28 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις -                                       8.683.868,94                      8.683.868,94                     

29 Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 42.127.534,79                   -                                        42.127.534,79                   

30
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
Επόµενη Χρήση

6.506.247,43                     (172.896,39)                        6.333.351,04                     

31 Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 17.239.981,72                   (763.295,69)                        16.476.686,03                   
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων 

118.761.024,61             7.747.676,86                   126.508.701,47             

Σύνολο Υποχρεώσεων 143.057.777,40             12.229.586,59                 155.287.363,99             
-                                       -                                        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & 
Υποχρεώσεων 

261.747.740,18             (3.038.763,96)                 258.708.976,22             
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ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε                                 Έκθεση Μετάβασης ∆ΠΧΠ 

                                                                                                               31/12/2004 

Α (Ποσά σε €)

 
5.2.3 Συµφωνία Ισολογισµού στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
Συµφωνία Ισολογισµού στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 ΧΕΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 28.481.046,52                   2.579.730,54                   31.060.777,06                   

Επενδύσεις σε Ακίνητα -                                       3.237.900,00                   3.237.900,00                     

Υπεραξία Επιχείρησης 1.213.197,58                     796.737,23                      2.009.934,81                     

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1.457.358,09                     (708.204,71)                     749.153,38                       

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 9.765.909,92                     24.050,17                        9.789.960,09                     

Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 8.100.151,21                     (291.108,70)                     7.809.042,51                     

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις -                                       1.401.395,77                   1.401.395,77                     

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 3.535.249,05                     568.627,91                      4.103.876,96                     

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 379.981,78                       -                                     379.981,78                       

Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού -                                       87.365.928,70                  87.365.928,70                   

52.932.894,15               94.975.056,91              147.907.951,06             
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα 70.195.167,59                   (66.374.360,98)                3.820.806,61                     

Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 28.242.522,05                   (4.125.382,68)                  24.117.139,38                   

Λοιπές απαιτήσεις 15.383.033,28                   (654,68)                           15.382.378,59                   

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 583.396,58                       -                                     583.396,58                       

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 479.883,20                       (479.554,20)                     329,00                              

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις -                                       1.536.553,78                   1.536.553,78                     

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 227.877,63                       -                                     227.877,63                       

115.111.880,32             (69.443.398,76)            45.668.481,57               

Σύνολο Ενεργητικού 168.044.774,47             25.531.658,14              193.576.432,62             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια  
Μετοχικό Κεφάλαιο 46.989.187,02                   -                                     46.989.187,02                   

Υπέρ το Άρτιο 36.223.490,44                   -                                     36.223.490,44                   

Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 10.097.676,69                   2.094.398,83                   12.192.075,52                   

Λοιπά Αποθεµατικά (11.117.659,68)                  (3.304.159,97)                  (14.421.819,65)                  

Αποτελέσµατα εις Νέον 6.179.518,23                     16.238.651,53                  22.418.169,76                   

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής 88.372.212,70               15.028.890,40              103.401.103,10             
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -                                      -                                     -                                       

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 88.372.212,70               15.028.890,40              103.401.103,10             

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 14.220.429,80                   (425.190,62)                     13.795.239,18                   

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις -                                       145.633,23                      145.633,23                       

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 901.106,23                       2.406,77                          903.513,00                       

Επιχορηγήσεις -                                       3.188.904,48                   3.188.904,48                     

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                                       -                                     -                                       

Προβλέψεις 834,24                              (834,24)                           0,00                                 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 15.122.370,27               2.910.919,62                18.033.289,89               

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 38.764.495,00                   -                                     38.764.495,00                   

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις -                                       9.829.124,31                   9.829.124,31                     

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 12.012.341,57                   -                                     12.012.341,57                   

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 6.045.534,44                     (29.913,23)                       6.015.621,21                     

Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 7.727.820,49                     (2.207.362,94)                  5.520.457,55                     

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 64.550.191,50               7.591.848,13                72.142.039,63               
Σύνολο Υποχρεώσεων 79.672.561,77               10.502.767,75              90.175.329,52               

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 168.044.774,47             25.531.658,15              193.576.432,62             

ΓΠΛΑ
Αναµορφώσεις 

µετάβασης σε ∆ΠΧΠ
∆ΠΧΠ

Α
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ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε                                 Έκθεση Μετάβασης ∆ΠΧΠ 

                                                                                                               31/12/2004 
Συµφωνία Ισολογισµού στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004

∆ΠΛΣ
Αναµορφώσεις  

µετάβασης σε ∆ΠΧΠ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

1 Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις 50.721.245,39                   (895.197,23)                        49.826.048,16                   

32 Επενδύσεις σε Ακίνητα -                                       6.274.153,79                      6.274.153,79                     

2 Υπεραξία Επιχείρησης 1.462.557,18                     1.078.558,85                      2.541.116,03                     

3 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 3.578.163,43                     (2.622.711,52)                     955.451,91                       

4 Επενδύσεις σε Θυγατρικές/ Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 2.125.016,22                     (267.058,53)                        1.857.957,69                     

6 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (6.638,40)                          1.932.218,33                      1.925.579,93                     

7 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 3.535.249,05                     568.627,91                         4.103.876,96                     

8 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 443.369,14                       -                                        443.369,14                       

33 Βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού 3.349.691,33                     87.365.180,73                     90.714.872,06                   

80.949.698,25               93.433.772,33                 158.642.425,67             

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία -                                       -                                        

9 Αποθέµατα 89.281.808,85                   (65.323.948,59)                   23.957.860,26                   

10 Πελάτες &ι Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 51.332.384,24                   (6.562.877,86)                     44.769.506,38                   

11 Λοιπές απαιτήσεις 13.080.266,12                   8.345,32                             13.088.611,44                   

12 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 854.795,45                       -                                        854.795,45                       

13 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 479.883,20                       (479.554,20)                        329,00                              

14 Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις -                                       2.627.428,00                      2.627.428,00                     

15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.040.183,85                     -                                        1.040.183,85                     

188.484.232,02             (69.730.607,33)               86.338.714,38               
-                                      -                                        

Σύνολο Ενεργητικού 269.433.930,27             23.703.165,01                 244.981.140,06             

-                                       -                                        

-                                       -                                        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -                                       -                                        

Ίδια Κεφάλαια  -                                       -                                        

16 Μετοχικό Κεφάλαιο 46.989.187,02                   -                                        46.989.187,02                   

17 Υπέρ το Άρτιο 36.223.490,44                   -                                        36.223.490,44                   

18 Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας 13.180.092,84                   15.578,65                           13.195.671,49                   

19 Λοιπά Αποθεµατικά 9.118.315,74                     (3.441.366,09)                     5.676.949,64                     

20 Αποτελέσµατα εις Νέον (14.492.650,28)                  16.126.480,29                     1.633.830,01                     

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρ 112.291.665,02             12.700.692,85                 103.719.128,61             

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -                                      -                                        7.566.199,11                 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 112.291.665,02             12.700.692,85                 111.285.327,72             
-                                       -                                        

-                                       -                                        

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                                       -                                        

21 Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 16.194.271,63                   (425.190,62)                        15.769.081,01                   

22 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις -                                       218.093,77                         218.093,77                       

23 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσί 1.174.633,22                     239.340,78                         1.413.974,00                     

24 Επιχορηγήσεις 2.985.722,42                     3.230.112,72                      6.215.835,14                     

25 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 695.477,72                       -                                        695.477,72                       

26 Προβλέψεις 3.748,43                           653.579,53                         657.327,96                       

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 21.053.853,42               3.915.936,18                   24.969.789,60               
-                                       -                                        

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις -                                       -                                        

27 Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 41.140.904,26                   4.924,60                             41.145.828,86                   

28 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις -                                       11.257.411,12                     11.257.411,12                   

29 Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 42.720.378,77                   -                                        42.720.378,77                   

30 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 6.520.799,75                     (29.913,23)                          6.490.886,52                     

31 Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις 11.257.403,97                   (4.145.886,50)                     7.111.517,47                     

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 136.088.411,83             7.086.535,98                   108.726.022,73             

Σύνολο Υποχρεώσεων 157.142.265,25             11.002.472,17                 133.695.812,34             
-                                       -                                        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 269.433.930,27             23.703.165,02                 244.981.140,06             
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5.2.4 Συµφωνία καθαρών κερδών 12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ. 31.3.2004 31.12.2004 31.3.2005

Σύνολο Αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τα ΓΠΛΑ 1.326.716,58  5.487.216,92     2.049.156,89    

Προσαρµογέ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ς των ∆.Π.Χ.Π

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώµατες ακινητοποιήσεις -                         -                            -                         
Αναστροφή αποσβέσεων εξόδων εγκατάστασης που είχαν κεφαλαιοποιηθεί σε προηγούµενες 
χρήσεις 217.622,62          1.517.712,00          321.554,88          
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων -                         -                            -                         
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης -                         (131.183,67)           143.815,06          

Υπολογισµός τόκων κοινοπρακτικών δανείων σύµφωνα µε τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης
-                         -                            -                         

Επίδραση από την ενοποίηση συγγενων επιχ/σεων µε την µέθοδο της καθαρής θέσης -                         -                            
Αναστροφή απόσβεσης υπεραξίας -                         
Αναστροφή πρόβλεψης υποτίµησης θυγατρικών -                         -                            -                         
Πρόβλεψη επισφαλειών -                         -                            -                         
Κέρδος από εξαγορά επιχείρησης -                         
Αναγνώριση αναβαλλλοµενης φορολογίας 36.400,68           (3.477.880,20)        (154.674,79)        
Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου (534.350,80)        (1.398.255,80)        (868.648,58)        
Αναγνώριση πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών από αποτίµηση στα αποτελέσµατα 10.945,59           340,90                   
Αναµόρφωση από αποτίµηση βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία (71.915,60)          10.266.264,50        
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία -                         160.314,13            
Αποτίµηση µακροπροθέσµων απαιτήσεων σε εύλογη αξία (15.742,53)             
Αναστροφή αναλογουσών επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων (62.729,33)             
Αποµείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 86.531,24              

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης (341.297,51)   6.945.371,24     (557.953,43)     

985.419,07     12.432.588,16   1.491.203,46    
Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 985.419,07     12.432.588,16   1.491.203,46    

(0,00)                  -                            (0,00)                  
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