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1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14904 / 06 / Β / 87 / 100 

 

 

 

Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη στη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2004 καλεί 

τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30
η
 Ιουνίου 

2004 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µµ στα γραφεία της Εταιρείας στα Βριλήσσια επί 

της Λεωφόρου Πεντέλης αριθµός 48, προκειµένου να συζητήσουν και να λάβουν 

απόφαση επί των κατωτέρω θεµάτων τα οποία θα αποτελέσουν και την ηµερησία 

διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1
ον

: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

(Ισολογισµός, Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης Πίνακας ∆ιάθεσης Κερδών, 

Προσάρτηµα) της δέκατης έβδοµης (17
ης
) εταιρικής χρήσης της εταιρείας 1.1.2003 –

31.12.2003 και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

ΘΕΜΑ 2ον: Υποβολή και έγκριση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

(Ισολογισµός, Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης και Προσάρτηµα) της εταιρικής 

χρήσης 1.1.2003 - 31.12.2003 και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

ΘΕΜΑ 3ον: Επικύρωση των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη 

διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για 

τη χρήση 1.1.2003 –31.12.2003. 
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ΘΕΜΑ 4ον: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή – 

Λογιστή για την εταιρική χρήση 1.1.2004 – 31.12.2004 και καθορισµός της αµοιβής 

τους. 

ΘΕΜΑ 5
ον

:  Παροχή άδειας σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το 

άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καθώς και σε διευθυντές 

και υπαλλήλους αυτής προκειµένου να συµµετέχουν και στη διοίκηση άλλων 

εταιρειών. 

ΘΕΜΑ 6
ον

 : Απόκτηση ιδίων µετοχών έως 10% σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του 

Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει. 

ΘΕΜΑ 7
ον

: Έγκριση διανοµής µερίσµατος χρήσεως 1.1.2003 – 31.12.2003 και 

διανοµής κερδών στο προσωπικό της εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 8
ον

: Επικύρωση εκλογής νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ΘΕΜΑ 9
ον

: Αναδιάρθρωση του Οµίλου. 

ΘΕΜΑ 10
ον

: ∆ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. 

Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην ανωτέρω ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση, οφείλουν: 

-Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις µετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό 

Λογαριασµό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α), να δεσµεύσουν τα 

σύνολο ή µέρος των µετοχών τους µέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από 

αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, η οποία θα έχει εκδοθεί από το 

Κ.Α.Α. και να καταθέσουν αυτή στο ταµείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, 

Βριλήσσια) µαζί µε τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) 

πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης ηµεροµηνία. 

-Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις µετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό 

Λογαριασµό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α), να δεσµεύσουν 

το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους µε δήλωσή τους στο Κ.Α.Α., το οποίο εκδίδει 

και τους παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, η οποία βεβαιώνει την 

ιδιότητα του µετόχου και τον αριθµό των µετοχών του, και να καταθέσουν αυτή στο 

ταµείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) µαζί µε τα τυχόν έγγραφα 

αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα για 

τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. 

 

Βριλήσσια, 4 Ιουνίου 2004 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 

(ποσά σε χιλ. €) 2001  2002  2003  

Κύκλος εργασιών 20.331 32.896 53.393 

Μικτό κέρδος (1) 6.931 6.645 8.899 

(% επί του κύκλου εργασιών) 34,1% 20,2% 16,7% 

Πλέον: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 13 175 109 

Σύνολο 6.944 6.820 9.008 

Λειτουργικά Έξοδα (2) 2.530 2.922 5.243 

(% επί του κύκλου εργασιών) 12,4% 8,9% 9,8% 

Λειτουργικό αποτέλεσµα 4.414 3.898 3.765 

(% επί του κύκλου εργασιών) 21,7% 11,8% 7,1% 

Πλέον: έσοδα συµµετοχών & 

χρεογράφων - Προβλέψεις 255 37 9 

Πλέον: Έκτακτα αποτελέσµατα -270 -248 -267 

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και 

φόρων 4.399 3.687 3.507 

(% επί του κύκλου εργασιών) 21,6% 11,2% 6,6% 

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων (3) 3.815 2.848 2.360 

(% επί του κύκλου εργασιών) 18,8% 8,7% 4,4% 

Κέρδη προ φόρων 2.731 1.635 1.092 

(% επί του κύκλου εργασιών) 13,4% 5,0% 2,0% 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και 

αµοιβές ∆.Σ. 1.835 1.061 610 

(% επί του κύκλου εργασιών) 9,0% 3,2% 1,1% 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, 

αµοιβές ∆.Σ και φόρους φορολογικού 

ελέγχου 1.835 1.061 511 

(% επί του κύκλου εργασιών) 9,0% 3,2% 1,0% 

      

Σύνολο Ενεργητικού 49.194 69.972 76.100 

Πάγιο Ενεργητικό 21.300 21.472 22.564 

Ίδια Κεφάλαια 30.579 31.285 30.717 

Καθαρά Κέρδη ανά µετοχή (σε €) (4)    0,36 0,21 0,10 

Λογιστική αξία µετοχής 6,04 6,18  6,06 

µ.ο. Αποδοτ. Ιδίων κεφαλαίων (5) 8,9% 5,2% 3,6% 

Ξένα προς Ίδια κεφάλαια (6) 0,6 1,2 1,5 

(1) Συν αποσβέσεις κόστους παραγωγής 
(2) Προ αποσβέσεων λειτουργίας διοίκησης και διάθεσης 
(3) Μείον (χρεωστικοί τόκοι – πιστωτικοί τόκοι) 
(4) Υπολογισµός στα κέρδη µετά από φόρους χρήσεως , αµοιβές ∆.Σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου 
(5) Κέρδη προ φόρων/Ιδια κεφάλαια 
(6) Συνολικές υποχρεώσεις/Ιδια κεφάλαια 
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2.1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

2003 

 

Η αναµόρφωση των εταιρικών οικονοµικών αποτελεσµάτων έγινε από την εταιρεία  

 

Περιγραφή 
2003 

(χιλ. €) 

Κέρδη προ φόρων  

βάσει ∆ηµοσιευµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 31/12/2003 

 

1.092,4 

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού -39,6 

Ακίνητα υπόλοιπα & επιταγές σε καθυστέρηση που δεν καλύπτονται 

από σχηµατισµένες προβλέψεις 
-350,0 

Πρόβλεψη για υποτίµηση συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχ. -394,3 

Ζηµιές από πώληση χρεωγράφων -605,8 

Φόρος ανέλεγκτων χρήσεων 2002-2003 -60,0 

Ζηµιές προ φόρων µετά από αναµόρφωση  -357,3 

  
Τα αποτελέσµατα για την Εταιρεία για το 2003 µετά την αναµόρφωση ανέρχονται σε 
ζηµιές ποσού των € 357,3 χιλ.  
 

Περιγραφή 
2003 

(χιλ. €) 

Ίδια κεφάλαια βάσει δεδοµένων ισολογισµού 31/12/2003 30.716,5 

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού -112,5 

Ακίνητα υπόλοιπα & επιταγές σε καθυστέρηση που δεν καλύπτονται 

από σχηµατισµένες προβλέψεις 

-1.440 

Πρόβλεψη για υποτίµηση συµµετοχών σε συγγενείς επιχ. -672,3 

Ίδια κεφάλαια µετά από αναµόρφωση  28.491,7 

 
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας µετά την αναµόρφωση ανέρχονται στο ποσό των € 
28.491,7 χιλ. 

 

Η ανωτέρω αναµόρφωση προκύπτει µε βάση τον ισολογισµό 31/12/2003 της 

εταιρείας καθώς και τις σχετικές παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
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3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

(ποσά σε χιλ. €) 2001  2002  2003  

Κύκλος εργασιών 18.209 25.550 45.234 

Μικτό κέρδος (1) 7.348 7.592 10.462 

(% επί του κύκλου εργασιών) 40,4% 29,7% 23,1% 

Πλέον: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 36 383 306 

Σύνολο 7.384 7.975 10.768 

Λειτουργικά Έξοδα (2) 2.750 3.192 5.461 

(% επί του κύκλου εργασιών) 15,1% 12,5% 12,1% 

Λειτουργικό αποτέλεσµα 4.634 4.783 5.307 

(% επί του κύκλου εργασιών) 25,4% 18,7% 11,7% 

Πλέον: Έσοδα συµµετοχών & χρεογράφων – 

Προβλέψεις 280 40 91 

Πλέον: Έκτακτα αποτελέσµατα -187 431 -23 

Μείον: Έξοδα και ζηµιές και πρόβλεψη για 

υποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων -26 0 0 

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και 

φόρων 4.701 5.254 5.375 

(% επί του κύκλου εργασιών) 25,8% 20,6% 11,9% 

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων (3) 4.115 4.340 4.213 

(% επί του κύκλου εργασιών) 22,6% 17,0% 9,3% 

Κέρδη προ φόρων 1.894 1.295 1.244 

(% επί του κύκλου εργασιών) 10,4% 5,1% 2,8% 

Κέρδη Οµίλου προ φόρων και µετά από 

δικαιώµατα µειοψηφίας 1.894 1.297 1.262 

(% επί του κύκλου εργασιών) 10,4% 5,1% 2,8% 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές 

∆.Σ. και δικαιώµατα µειοψηφίας 994 623 741 

(% επί του κύκλου εργασιών) 5,5% 2,4% 1,6% 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές 

∆.Σ και φόρους φορολογικού ελέγχου 842 620 602 

(% επί του κύκλου εργασιών) 4,6% 2,4% 1,3% 

      

Σύνολο Ενεργητικού 51.728 71.007 77.533 

Πάγιο Ενεργητικό 7.337 10.719 11.114 

Ίδια Κεφάλαια 28.354 31.468 30.705 

µ.ο. Αποδοτ. Ιδίων κεφαλαίων (4) 6,7% 4,1% 4,1% 

Ξένα προς Ίδια κεφάλαια (5) 0,82 1,25 1,51 

(1) Συν αποσβέσεις κόστους παραγωγής 
(2) Προ  αποσβέσεων λειτουργίας διοίκησης και διάθεσης 
(3) Μείον (χρεωστικοί τόκοι – πιστωτικοί τόκοι) 
(4) Κέρδη προ φόρων/Ιδια κεφάλαια 
(5) Συνολικές υποχρεώσεις/Ιδια κεφάλαια 
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3.1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ  2003 

 

Η αναµόρφωση των ενοποιηµένων οικονοµικών αποτελεσµάτων έγινε από την 

Εταιρεία. 

      

Περιγραφή 
2003 

(χιλ. €) 

Κέρδη προ φόρων βάσει ∆ηµοσιευµένου Ισολογισµού 31/12/2003 1.244,6 

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού -45,9 

Ακίνητα υπόλοιπα & επιταγές σε καθυστέρηση που δεν καλύπτονται από 

σχηµατισµένες προβλέψεις 
-350,0 

Πρόβλεψη για υποτίµηση συµµετοχών σε συγγενείς επιχ. -145,4 

Ζηµιές από πώληση χρεογράφων -605,8 

Φόρος ανέλεγκτων χρήσεων 2002-2003 -80,0 

Κέρδη προ φόρων µετά από αναµόρφωση  17,5 

 

Τα κέρδη χρήσεως του Οµίλου για το 2003 µετά την ανωτέρω αναµόρφωση 

ανέρχονται στο ποσό των € 17,5 χιλ. 

 

Περιγραφή 
2003 

(χιλ. €) 

Ίδια κεφάλαια βάσει δηµοσιευµένου Ισολογισµού 31/12/2003 30.705,2 

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού -122,5 

Ακίνητα υπόλοιπα & επιταγές σε καθυστέρηση που δεν καλύπτονται από 

σχηµατισµένες προβλέψεις 
-1.440,0 

Πρόβλεψη για υποτίµηση συµµετοχών σε συγγενείς επιχ. -276,2 

Ίδια κεφάλαια µετά από αναµόρφωση  28.866,5 

 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου για το 2003 µετά την αναµόρφωση ανέρχονται στο 

ποσό των € 28.866,5 χιλ. 

 

Η ανωτέρω αναµόρφωση προκύπτει µε βάση τον ενοποιηµένο ισολογισµό 

31/12/2003 της Εταιρείας καθώς και τις σχετικές παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή. 
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4. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Η χρονιά που µας πέρασε χαρακτηρίσθηκε από τον έντονο ανταγωνισµό και στις δύο 

κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται η εταιρεία (γόνος – µεγάλο ψάρι) µε 

κύριο αποτέλεσµα την συµπίεση των τιµών των εν λόγω προϊόντων, της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ιχθυοκαλλιέργεια αλλά 

και την συρρίκνωσή τους. 

 

Αναµφίβολα ο κλάδος παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί τοµέα ανάπτυξης 

και τα επόµενα χρόνια για την Ελληνική οικονοµία και σαν εταιρεία πιστεύουµε πως 

θα πρέπει να προσπαθήσουµε ακόµη περισσότερο για την επίτευξη των στόχων και 

οραµάτων που έχουµε θέσει εδώ και αρκετά χρόνια. 

 

Παρά τα προβλήµατα του κλάδου το 2003 η εταιρεία µας κατάφερε να αυξήσει τις 

πωλήσεις της έναντι του προηγούµενου έτους κατά 62% σε επίπεδο εταιρείας και 

κατά 77% σε επίπεδο Οµίλου. 

Η µητρική µαζί µε τις συνδεδεµένες εταιρείες ανεβάζουν σηµαντικά το ποσοστό 

συµµετοχής στο µερίδιο αγοράς της ιχθυοκαλλιέργειας καθιστώντας τον Όµιλο ένα 

ηγετικό σχήµα στον κλάδο πανευρωπαϊκώς. 

 

Με τη στρατηγική της κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης που πραγµατοποιήθηκε 

κατά τα προηγούµενα έτη, µπορούµε να πούµε πως ο Όµιλος απαρτίζεται από 

εταιρείες µε τις πλέον σύγχρονες και αυτάρκεις όσον αφορά τον µηχανολογικό 

εξοπλισµό αλλά και τις πλέον ικανές να αποκτήσουν σηµαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα λόγω υψηλής ποιότητας προϊόντων από την δραστηριοποίηση σε 

σηµαίνουσες φυσικές θέσεις σε καθαρά νερά στις επιλεγµένες περιοχές της Ελλάδας 

που είναι εγκαταστηµένες οι µονάδες. 

 

Οι έως τώρα ενδείξεις για τις τιµές πώλησης κυρίως του µεγάλου ψαριού αλλά και 

της ζήτησης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, διακαιώνουν την πολιτική των δύο 

τελευταίων ετών της διακράτησης σηµαντικών αποθεµάτων για πώληση σε υψηλές 

τιµές. Επιπλέον, η ώθηση των τιµών πιστεύουµε ότι θα διατηρήσει το επίπεδο της 

µέσης τιµής του έτους στο υψηλότερο σηµείο των τελευταίων πέντε ετών.  

 

Η ποιότητα, αποτελεσµατικότητα και αφοσίωση του ανθρώπινου δυναµικού αλλά και 

της διοίκησης της εταιρείας τοποθετούν τον Οµιλό µας  σε τροχιά συνεχούς 

ανάπτυξης και βελτίωσης σε όφελος όλων των οµάδων ενδιαφεροµένων, µετόχων 

και εργαζοµένων. 

 

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω το προσωπικό, τους συνεργάτες και πελάτες µας για τη 

µεγάλη συµβολή τους στην επίτευξη των στόχων µας για το 2003 και να καταστήσω 

σαφές πως η προσπάθεια θα συνεχισθεί έντονα για την αποτελεσµατικότητα εντός 

του τρέχοντος έτους. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κατσιβέλης Ιωάννης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ 

∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 

 

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία 

που είναι απαραίτητα, για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της 

εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.” (στο εξής η «Εταιρεία»), 

από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους.  

 

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να 

απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: 

 

• Στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια, 15235 

Αττική, τηλ. (210) 61 31 666, (210) 61 32 666, (υπεύθυνοι οι κ.κ. Κατσιβέλης 

Ιωάννης, Πραχάλης Αθανάσιος και Πολίτης Κων/νος). 

 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε την 

απόφαση 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που 

περιέχει είναι οι: 

 

• Ο κ. Ιωάννης Κατσιβέλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, Λεωφόρος 

Πεντέλης 48, Βριλήσσια, 15235 Αττική, τηλ. (210) 6131666 

• Ο κ. Πραχάλης Αθανάσιος , Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια, 15235 Αττική, τηλ. (210) 6131666 

• Ο κ. Κων/ντίνος Πολίτης, Υπεύθυνος Μετοχολογίου & IR, Λεωφόρος 

Πεντέλης 48,  Βριλήσσια, 15235 Αττική, τηλ. (210) 6131666 

• Η κα Κουτίβα Αθανασία, Εσωτερικός Ελεγκτής, Λεωφόρος Πεντέλης 48,  

Βριλήσσια, 15235 Αττική, τηλ. (210) 6131666 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει 

γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες 

του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 

 

• Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο 

είναι πλήρη και αληθή. 

• ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η 

απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει 

παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που 

περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο. 

• Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, 

δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν 

να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. 

 

Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και των 

ενοποιηµένων οικονοµικών, για τις χρήσεις 2002 – 2003 διενέργησε ο Ορκωτός 



ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΙΙΙΧΧΧΘΘΘΥΥΥΟΟΟΚΚΚΑΑΑΛΛΛΛΛΛΙΙΙΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΙΙΙ    ΑΑΑ...ΒΒΒ...ΕΕΕ...ΕΕΕ...          

ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΟΟΟ    ∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ    222000000333   15 

Ελεγκτής Λογιστής κ. Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος της εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ (∆ιεύθυνση εργασίας: Μαυροµµατέων 29, Αθήνα τηλ: 

(210) 8846374, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16541).  

 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις 31.12.2001, εκτός από την µητρική 

εταιρεία (ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ) περιλαµβάνονται και οι εταιρείες: 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε., ενώ στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις 31.12.2002 και 31.12.2003 επιπλέον των 

προαναφερθέντων περιλαµβάνονται οι εταιρείες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε. ΙΧΘ/ΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. και ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε. 

 

 

Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2001. Από τον παραπάνω 

φορολογικό έλεγχο τα οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και 

ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως 

φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας (φορολογία εισοδήµατος, φορολογία 

κεφαλαίου, τελών χαρτοσήµου, ΦΠΑ, αµοιβές ∆.Σ., αµοιβές ελευθέρων 

επαγγελµατιών, και µισθωτών υπηρεσιών, αµοιβές τρίτων και Κ.Β.Σ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 

Α.Β.Ε.Ε 

 

2.1 Γενικές πληροφορίες 

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.» είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία και 

υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών. Ιδρύθηκε το 1986 και λειτουργεί µε 

την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 256/ 

18.03.1987). Για τις συναλλαγές µε το εξωτερικό χρησιµοποιεί τον τίτλο ‘‘HELLENIC 

FISHFARMING S.A.’’. 

 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Βριλησσίων Αττικής και τα γραφεία της στη 

Λεωφόρο  Πεντέλης 48, 15235 Βριλήσσια Αττικής, τηλ. (210) 61 31 666 και (210) 61 

32 666. Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 14904/06/Β/87/100.  

 

Η διάρκεια της Εταιρείας σύµφωνα µε το Καταστατικό της ορίσθηκε µέχρι το 

2086. 

 

Ο σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, έχει ως 

εξής: 

 

1) η παραγωγή / πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η ίδρυση 

σχετικών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, η εµπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων 

θάλασσας, η βιοµηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή 

ιχθυοτροφών, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση µελετών σχετικά µε τα 

παραπάνω και η εκπαίδευση επιστηµονικού και εργατικού προσωπικού,  

2) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται 

µε έναν από τους παραπάνω σκοπούς,  

3) η συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους ή 

παρεµφερείς σκοπούς. 

 

Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία τριετία δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή του 

σκοπού της Εταιρείας. 

 

Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, σήµερα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. είναι ο κλάδος ιχθυοκαλλιεργειών, µονάδες 

παραγωγής και ιχθυογεννητικοί σταθµοί. Σύµφωνα µε τη Στατιστική Ταξινόµηση των 

Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 2003) της Ε.Σ.Υ.Ε. το αντικείµενο 

δραστηριότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. εµπίπτει στον 

Κ050.2 κλάδο “Ιχθυοκαλλιέργεια” παραγωγής γόνου”, στον Κ513.8 κλάδο “Χονδρικό 

εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των ψαριών και των θαλασσινών 

(οστρακοειδή, µαλάκια)” και στον Κ514.1 για χονδρικό εµπόριο δικτύων. 
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2.2 Ιστορικό 

 

Το 1986 ιδρύθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. από τους κ.κ. 

Χαράλαµπο Κωνσταντίνου ∆ενδρινό και Βασίλειο Νικολάου Τσεκούρα.  

 

Το 1987 η Εταιρεία ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της µε την µονάδα πάχυνσης, 

όπου τοποθετήθηκαν για ανάπτυξη 40.000 ιχθύδια τσιπούρας τα οποία εισήχθησαν 

από την Ιταλία και το 1988 απέδωσαν 12 τόνους περίπου έτοιµου προϊόντος. 

 

Την ίδια περίοδο ξεκίνησε ο σχεδιασµός και η κατασκευή του ιχθυογεννητικού 

σταθµού της Εταιρείας κοντά στην Κοινότητα Κανατάδικων Ιστιαίας από την εταιρεία 

FISH FARM DESIGN & ENGINEERING Ltd., η οποία ανέλαβε και την παροχή της 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας παραγωγής γόνου τσιπούρας και λαβρακιού.  

 

Το 1990 περατώθηκε το κύριο µέρος της κατασκευής του ιχθυογεννητικού σταθµού 

και ξεκίνησε ο πρώτος παραγωγικός κύκλος. 

 

Το διάστηµα 1990 - 1996 η Εταιρεία, εξαιτίας της µεγάλης ζήτησης γόνου, εισήγαγε 

συστηµατικά γόνο από την Κύπρο και άλλες χώρες και τους διέθετε στους Έλληνες 

ιχθυοτρόφους µαζικά. Αργότερα όµως η παραγωγή έφτασε σε πολύ αξιόλογα 

επίπεδα, ώστε οι παραπάνω εισαγωγές να µειωθούν και να αντικατασταθούν από 

την ιδιοπαραγωγή. 

 

Μέχρι και το έτος 1995 η προαναφερθείσα κατασκευάστρια εταιρεία είχε την ευθύνη 

για την ∆ιοίκηση της Εταιρείας.  

 

Το διάστηµα 1996 - 2000 η νέα ∆ιοίκηση της Εταιρείας πραγµατοποίησε σηµαντικές 

επενδύσεις που είχαν ως στόχο την ποιοτική αναβάθµιση και την 

αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των µέσων παραγωγής της. 

 

Επιπλέον, από το 1998 και έπειτα, η Εταιρία προχώρησε σε στρατηγική κάθετης και 

οριζόντιας ολοκλήρωσης, µέσω εξαγορών ή ιδρύσεων νέων εταριών. Συγκεκριµένα: 

 

Κατά τα έτη 1998 και 1999 η Εταιρεία συµµετείχε µε ποσοστό 100% στο 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε., µε ποσοστό 100% στο 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., µε ποσοστό 98% στη Σ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (νυν ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.) και µε 

ποσοστό 44% στα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ Α.Ε.  

 

Επίσης κατά το έτος 2000, (µε µετοχές της Ιδίας ή µέσω της θυγατρικής της εταιρείας 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.) εξαγόρασε το 100% των µετοχών 

της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε., το 90% της 

εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. και ίδρυσε την 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. µε συµµετοχή στο κεφάλαιο κατά 95%. 

 

Τον Αύγουστο του 2000 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας στην 

Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 
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Το 2001 η Εταιρία απέκτησε και το υπόλοιπο ποσοστό των µετοχών της 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε., το 50% της εταιρείας ΑΣΤΕΡΙΑΣ 

Α.Ε., το 50% της εταιρείας ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Α.Ε. και το 5,714% της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 

Το 2002 η Εταιρία προχώρησε σε υπογραφή προσυµφώνου εξαγοράς της 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και των θυγατρικών της. 

Επίσης µεταβίβασε τις µετοχές της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ Α.Ε. 

(ποσοστό 44%). 

Τον Μάιο του 2003, η Εταιρία απέκτησε το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της 

∆ΕΛΦΙΝΙ Α.Ε. και υπέγραψε προσύµφωνο συµβόλαιο εξαγοράς του 99% του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Το ίδιο έτος 

εξαγόρασε το υπόλοιπο του συνόλου των µετοχών της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε καθώς και της εταιρείας ∆.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ. 
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2.3 Αντικείµενο εργασιών της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής 

δύο κατηγοριών προϊόντων: 

α) του γόνου,πρόκειται για µικρό ψάρι βάρους 1,5 έως 2 gr., το οποίο είναι απαραίτητη σαν 

πρώτη ύλη για τους Ιχθυοπαραγωγούς που δεν διαθέτουν ιχθυογεννητικό σταθµό. Ο γόνος 

έχει κύκλο παραγωγής περίπου 120 ηµερών και έχει άµεση διάθεση. Ο γόνος της Εταιρείας 

παράγεται στον Ιχθυογεννητικό σταθµό της εταιρείας στη θέση Μεγάλο Λιβάρι (Κανατάδικα) 

Ιστιαίας, 

 

β) του ετοίµου ψαριού, πρόκειται για µεγάλο ψάρι βάρους 300-500 gr. Το µεγάλο ψάρι έχει 

κύκλο παραγωγής 14 – 18 µήνες αλλά µέχρι την πώληση του έχει πάντα µεγαλύτερο κύκλο 

παραµονής στο ιχθυοτροφείο, δεδοµένου ότι οι ποσότητες που παράγονται διατίθενται 

σταδιακά εντός του εξαµήνου από το πέρας της πάχυνσης. Η Εταιρεία έχει µονάδα εκτροφής 

µε πλωτούς κλωβούς και δίχτυα όπου τοποθετούνται ιχθύδια 1,5-2,0 gr. Και τα οποία 

εκτρέφονται για διάστηµα 14 – 18 µηνών και κατόπιν διατίθενται στο εµπόριο. Η µονάδα 

εκτροφής είναι εγκατεστηµένη στη θέση Κρυφό Λιµάνι Γιάλτρων Αιδηψού. 

 

Στην σηµαντική εµπορική επιτυχία της Εταιρείας συνέβαλλαν σηµαντικά η ικανοποίηση των 

πελατών, η σωστή τιµολογιακή και πιστωτική πολιτική , η ποιότητα του γόνου λόγω των 

πολλαπλών διαλογών και το after sales service. 

 

Η διάρθρωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία έχει ως εξής: 
 

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών  ( ποσά σε χιλ. € ) 

  2001 % 2002 % 2003 % 

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 

Γόνος Λαυρακίου 1.680 8,3% 1.920 6,0% 1.715 3,2% 

Γόνος Τσιπούρας 7.910 38,9% 5.071 15,7% 6.556 12,3% 

Γόνος Φαγκρί 80 0,4% 34 0,1% 80 0,1% 

Γόνος Μυτάκι 50 0,2% 0,03 0,0% 0 0,0% 

Γόνος Μουρµούρα 0 0,0% 90 0,3% 37 0,1% 

Ψάρι Τσιπούρα 760 3,7% 3.278 10,2% 5.349 10,0% 

Ψάρι Λαβράκι 1.087 5,4% 1.129 3,5% 2.537 4,8% 

Ψάρι Φαγκρί 0 0,0% 41 0,1% 58 0,1% 

Ψάρι Μυτάκι 0 0,0% 28 0,1% 0 0,0% 

Ψάρι-Γλώσσα 10 0,0% 16 0,0% 0 0,0% 

Λοιπά 0 0,0% 312 0,6% 285 0,4% 

Εµπορική ∆ραστηριότητα 

Τροφές Ψαριών 484 2,4% 9.400 29,2% 12.879 24,1% 

Ψάρια - Γόνος 8.270 40,7% 11.224 34,8% 23.581
(1)

 44,2% 

Λοιπά 0 0,0% 353 0,6% 316 0,7% 

    Σύνολο 20.331 100,00% 32.896 100,00% 53.393 100,00% 

(1) Περιλαµβάνονται πωλήσεις νωπών ψαριών συν/κής αξίας €13.191 παραγωγής των θυγατρικών εταιριών του 
οµίλου 
 (Πηγή: Οικονοµικό τµήµα εταιρείας) 
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Οι κυριότεροι προµηθευτές της Εταιρείας είναι η ΕΚΟ-ΕΛ∆Α Α.Β.Ε.Ε., η INVE HELLAS Α.Ε., 

η FEEDUS A.E.B.E. και η BIOMAR Α.Β.Ε.Ε. Η Εταιρεία προµηθεύεται από τις παραπάνω 

καύσιµο αέριο, ζωντανή τροφή γόνου και τέλος τροφές ανάπτυξης και γόνου, αντίστοιχα. Οι 

τέσσερις προαναφερθέντες κύριοι προµηθευτές της Εταιρείας διαθέτουν µεγάλη υποδοµή 

και εγγυώνται τη διαρκή ροή πρώτων υλών και αποτελούν ισχυρό σηµείο αναφοράς στην 

αλυσίδα αξίας της εταιρείας. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως η εταιρεία συνεργάζεται 

συστηµατικά και µε τουλάχιστον δύο εναλλακτικούς προµηθευτές σε περίπτωση που 

παρουσιαστεί πρόβληµα µε κάποιον από τους κύριους προµηθευτές της. 

 

Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία της ICAP (2003), η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. (µη συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων του οµίλου) 

κατείχε το 2002, το 2ο µεγαλύτερο µερίδιο (17-17,5%) παραγωγής γόνου τσιπούρας-

λαυρακίου και µια από τις πρώτες πέντε θέσεις παραγωγής σε µεγάλο ψάρι τσιπούρας-

λαυράκι. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. (µη 

συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων του οµίλου) κατείχε το 2002, το 2ο µεγαλύτερο 

µερίδιο (16-16,5%) της εγχώριας αγοράς γόνου τσιπούρας-λαυρακίου. 

 

2.4 ∆ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 

 

2.4.1. Γόνος 

Η Εταιρεία διακρίνεται για την άριστη ποιότητα του γόνου που διαθέτει και για την εξαιρετική 

εξυπηρέτηση των πελατών της τόσο πριν όσο και µετά την πώληση (after sales service). 

∆ιαθέτει ένα άρτια εξοπλισµένο τµήµα µεταφοράς και διανοµής του γόνου έτσι ώστε ο γόνος 

να µεταφέρεται υγιής και χωρίς απώλειες ή πληγώµατα ακόµα και στα πιο αποµακρυσµένα 

σηµεία, όπου υπάρχουν ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες, µε µεγάλη ακρίβεια όσον αφορά τον 

χρόνο παράδοσης. 

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η δηµιουργία ισχυρής φήµης και η ανάπτυξη σχέσεων 

Marketing µε αποτέλεσµα τη διατήρηση σταθερών πελατών για την Εταιρεία. Σηµειώνεται ότι 

ο γόνος της Εταιρείας ζητείται και διανέµεται σε όλη την Ελλάδα. Οι πωλήσεις ξεκινούν κάθε 

χρόνο µε ένα σηµαντικό ποσοστό καλυµµένο εκ των προτέρων αλλά και µε µια τέτοια 

κατανοµή και διασπορά ταυτόχρονα ώστε η απώλεια ενός πελάτη να µην έχει επιπτώσεις 

στην πολιτική πωλήσεων της Εταιρείας. 

 

2.4.2. Μεγάλο Ψάρι 

 

Η Εταιρεία εξάγει το 65-70% περίπου του έτοιµου προϊόντος (µεγάλο ψάρι) κυρίως στην 

Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Κεντρική Ευρώπη, ενώ το υπόλοιπο το διαθέτει 

στην εσωτερική αγορά.  

Οι αγοραστές είναι µεγάλοι διανοµείς και SuperMarkets στις ανωτέρω Ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι τελικοί καταναλωτές προµηθεύονται το προϊόν από σηµεία λιανικής πώλησης ψαριού και 

super markets σαν τρίτο επίπεδο του καναλιού διανοµής. 

 

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. κατέχει την 

δεύτερη θέση µεταξύ των τεσσάρων µεγαλύτερων εταιριών στην Ευρώπη / Μεσόγειο, 

περιλαµβανοµένων ακόµη και των τριών µεγαλύτερων Ελληνικών Οµίλων µε βάση την 

παραγωγή γόνου και την παραγωγή του µεγάλου ψαριού.  
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2.5 Παραγωγική ∆ιαδικασία 

 

2.5.1 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας γόνου 

 

Ο ιχθυογεννητικός σταθµός της εταιρείας βρίσκεται στα Κανατάδικα Ιστιαίας. Πρόκειται για το 

“εργοστάσιο” όπου συντελείται η παραγωγή της πρώτης  ύλης της ιχθυοκαλλιέργειας, ο 

γόνος. Ο ιχθυογεννητικός σταθµός αποτελείται από τµήµατα παραγωγής µέσα στον ίδιο 

χώρο, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα µεταξύ τους και είναι τα εξής: 

 

Τµήµα Γεννητόρων. 

Είναι το τµήµα όπου αναπτύσσονται και εκτρέφονται οι γεννήτορες, τα ψάρια που γεννούν 

τα αυγά που εκκολάπτονται για να γεννηθεί ο γόνος. Οι γεννήτορες (1.000-1.200 περίπου 

ψάρια) βρίσκονται σε µεγάλες δεξαµενές µερικές των οποίων είναι σε απολύτως ελεγχόµενο 

περιβάλλον θερµοκρασίας και φωτισµού έτσι ώστε να δηµιουργούνται οι κατάλληλες 

συνθήκες και να αποδίδουν γόνο καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους. Τα αυγά συλλέγονται 

καθηµερινά από τις δεξαµενές των γεννητόρων, διαλέγονται από αυτά τα κατάλληλα για 

εκκόλαψη και τοποθετούνται σε ειδικές δεξαµενές εκκόλαψης. Ο έλεγχος της υγείας των 

γεννητόρων και της ποιότητας των αυγών είναι πρωταρχικό µέληµα και η πρώτη 

προϋπόθεση για τη µετέπειτα αποτελεσµατική διαδικασία παραγωγής.  

 

Τµήµα Ζωντανής Τροφής.  

Η Εταιρεία έχει τρία ξεχωριστά τµήµατα όπου δηµιουργούνται και καλλιεργούνται τα 

αποθέµατα ζωντανής τροφής, 100% φυσικής προέλευσης Φυτοπλαγκτόν, Ζωοπλαγκτόν και 

Αρτέµιας, που είναι απολύτως απαραίτητα όχι µόνο για την επιβίωση του γόνου που 

εκκολάπτεται αλλά και για την υγεία και το σθένος του σαν οργανισµό. Η αλυσίδα αυτή της 

ζωντανής τροφής που παρέχεται στο ψάρι τις πρώτες 40-50 περίπου µέρες από την 

εκκόλαψή του είναι τόσο ισχυρή και έχει την ανάγκη τέτοιας ισορροπίας έτσι ώστε εάν ένα 

στάδιο από αυτά δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο τα άλλα είναι δυνατόν να καταστρέψει 

ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής του γόνου. 

 

 

Τµήµα εκκόλαψης. 

      Αποτελείται από  δεξαµενές όπου γίνεται η τοποθέτηση και εκκόλαψη των αυγών, το πρώτο 

στάδιο παραγωγής του γόνου. Ο γόνος παραµένει σ’ αυτές τις δεξαµενές µέχρι την ηλικία 

των 60 ηµερών περίπου και κατόπιν µεταφέρεται στις δεξαµενές απογαλακτισµού.    

 

Τµήµα απογαλακτισµού.  

Αποτελείται από δεξαµενές όπου τοποθετείται ο γόνος σε ηλικία 60 ηµερών όταν σταµατά η 

διατροφή µε ζωντανή τροφή και αρχίζει η διατροφή µε τροφή που παράγεται βιοµηχανικά. 

Στο τµήµα αυτό αρχίζουν οι πολλαπλές διαλογές του ψαριού µε σκοπό ο γόνος που τελικά 

προωθείται στην αγορά, στις ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες να είναι επιλεγµένος για τη 

δυνατότητά του να επιζήσει και να αναπτυχθεί οικονοµικά.  
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Τµήµατα Προ-προπάχυνσης και Προπάχυνσης . 

 Είναι εκείνα τα τµήµατα που διαθέτουν περαιτέρω και µεγαλύτερες δεξαµενές όπου 

αναπτύσσονται τα ιχθύδια µέχρι  να φθάσουν το τελικό επιθυµητό βάρος των 1,5-2,0 gr. 

οπότε και τοποθετούνται σε διχτυοκλωβούς για περαιτέρω ανάπτυξη. Στα τµήµατα αυτά 

γίνονται οι τελικές διαλογές και ο τελευταίος ποιοτικός έλεγχος των ψαριών εκείνων που θα 

προωθηθούν για πάχυνση. 

 
Ο ιχθυογεννητικός διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις εργαστηριακών αναλύσεων και 
µικροµετρήσεων που είναι απαραίτητα για την συστηµατική και ηµερήσια παρακολούθηση 
και µέτρηση της εξέλιξης και ανάπτυξης των ζωντανών τροφών και του γόνου.  

Υπάρχει οργανωµένο τµήµα τεχνικής υποστήριξης των µηχανικών µέσων παραγωγής 
(νερού, τροφών και οξυγόνου) όπως φίλτρα µηχανικά, φίλτρα απολύµανσης, λέβητες 
θέρµανσης νερού, εναλλάκτες θερµότητας νερού για εξοικονόµηση ενέργειας, γεννήτριες 
οξυγόνου κ.λ.π. 

 

Είναι βασικό να αναφερθεί ότι οι παραπάνω βασικές διαδικασίες της λειτουργίας παραγωγής 

διαφοροποιούνται µεταξύ των δύο ειδών παραγωγής (τσιπούρα και λαβράκι) δεδοµένου ότι 

είναι διαφορετική η συµπεριφορά του ενός είδους από το άλλο, διαφορετική η ευαισθησία 

τους στους χειρισµούς και ως εκ τούτου διαφορετικές οι συνθήκες καλλιέργειάς τους, µε το 

λαβράκι να έχει δείξει ότι είναι πιο ευπαθές και ευαίσθητο από την τσιπούρα.  

 
Σε όλα τα παραπάνω στάδια και διαδικασίες υπεισέρχονται και παρεµβάλλονται αυστηρά 
διαδικασίες απολύµανσης των χρησιµοποιούµενων µέσων, δεξαµενών, φορτηγών κ.λ.π.. 

 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Τµήµατος Μάρκετινγκ της Εταιρείας η παραγωγή γόνου στην 

Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 250 εκατοµµύρια ιχθύδια για το έτος 2001, σε 300 εκατοµµύρια 

ιχθύδια το 2002 και σε 280 εκατοµµύρια το 2003, καλύπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο 

σχεδόν το σύνολο της εγχώριας ζήτησης. Η ποσότητα που παρήγαγε η Εταιρεία ήταν  43 

εκατοµµύρια ιχθλυδια το έτος 2001 (µερίδιο: 17,2%) και 36 εκατοµµύρια ιχθύδια το 2002 

(µερίδιο: 12,0%) και 40 εκατοµµύρια τα 2003 (µερίδιο: 14,3%). 

 

Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει εποχικότητα στην λειτουργία της επιχείρησης αφού ο γόνος 

πωλείται από Ιανουάριο έως και Οκτώβριο, η δε παραγωγή του γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους, ενώ το µεγάλο ψάρι παράγεται και πωλείται διαρκώς. 

 

 

2.5.2 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας µεγάλου ψαριού. 

 

Με την τοποθέτηση του γόνου στους ιχθυοκλωβούς αρχίζει η διαδικασία ανάπτυξης του µε 

συστηµατική εκτροφή, διαδοχικές αραιώσεις, διαλογές και µετρήσεις. Μετά από πάροδο 14-

18 µηνών όταν το ψάρι είναι έτοιµο για πώληση στο ζητούµενο µέγεθος των 300 ~ 500 gr. 

περίπου εξαλιεύεται. Μετά τις κατάλληλες και απαραίτητες διαδικασίες παγώµατος 

συσκευάζεται σε πολυεστερικά κιβώτια µίας χρήσεως µε πάγο και διανέµεται µε φορτηγά 

ψυγεία.  
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Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Τµήµατος Μάρκετινγκ της Εταιρείας, η παραγωγή τσιπούρας 

– λαυρακίου στην Ελλάδα, ανήλθε σε 85.000 τόνους περίπου το 2003. Η παραγωγή του 

Οµίλου παρουσίασε σηµαντική άνοδο, λόγω αύξησης της παραγωγικότητας της µητρικής και 

της παραγωγής των νέων επιχειρήσεων που προστέθηκαν στον Όµιλο. Το µερίδιο 

συµµετοχής του Οµίλου στην εγχώρια παραγωγή αυξήθηκε από 4,6% (παραγωγή 3.700 

τόνοι ψάρι) το 2001 σε 8,1% (παραγωγή 6.500 τόνοι ψάρι) το 2002 και σε 8,8% το 2003 

(παραγωγή 7.500 τόνοι). 

Η Εταιρεία όπως όλες οι µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών λειτουργεί συµµορφούµενη σε 

περιβαλλοντικούς όρους. Για τον ιχθυογεννητικό σταθµό υπάρχουν εγκεκριµένοι 

περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπουν τον τρόπο χρήσης των υδάτων και τον τρόπο 

διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Η Εταιρεία έχει εγκεκριµένη µελέτη χαρακτηρισµού 

αποδέκτη διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων και έγκριση αποδέκτη διάθεσης υγρών 

αποβλήτων.  Επίσης έχει άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και διαθέτει 

τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις για τον σκοπό αυτό. Οι µονάδες πάχυνσης έχουν 

εγκεκριµένες περιβαλλοντικές µελέτες που προβλέπουν τους όρους πάχυνσης, τα βάθη των 

νερών, τις εγκεκριµένες επιφάνειες των δικτύων, τις πυκνότητες εκτροφής κλπ.  

 

Επίσης για την µονάδα πάχυνσης µεγάλου ψαριού στα Γιάλτρα Ευβοίας έχει πιστοποιηθεί 

για τη διαδικασία παραγωγής µε το σήµα ποιότητος ISO 9001 2000 και ISO 14001 1996. 
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2.6 Πάγια περιουσιακά στοιχεία – Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

 

2.6.1 Γήπεδα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

 

2.6.1.1 Ιδιόκτητα Γήπεδα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

 

Η Εταιρεία έχει στην κυριότητά της τα ακόλουθα γήπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις: 

 

• Γήπεδο παραθαλάσσιο στο Μεγάλο Λιβάρι (Κανατάδικα) Ιστιαίας επιφάνειας 12.012,85 

τ.µ. επί του οποίου έχει αναγερθεί ο Ιχθυογεννητικός Σταθµός της εταιρείας και οι λοιπές 

εγκαταστάσεις παραγωγής γόνου.  

 

Επί του ως άνω οικοπέδου ευρίσκεται κτιριακό συγκρότηµα 1.900 τ.µ. και όγκου 8.932 

κ.µ., στο µεγαλύτερο µέρος του εξοπλισµένο µε θερµοµόνωση, το οποίο χρησιµοποιείται 

ως Ιχθυογεννητικός Σταθµός.  

 

• ∆ύο Γήπεδα (αγροτεµάχια) εµβαδού 1222 τ.µ. και 2210 τ.µ., αντίστοιχα στη θέση Κρυφό 

Λιµάνι της πρώην Κοινότητος Γιάλτρων και νυν ∆ήµου Αιδηψού. Στα παραπάνω ακίνητα 

δεν υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα. 

 

• Λυόµενη αποθήκη εµβαδού 200 τ.µ. η οποία είναι τοποθετηµένη σε ενοικιαζόµενο 

οικόπεδο 500 τ.µ. στην περιοχή Γιάλτρων Αιδηψού 

 

• Γήπεδο (αγροτεµάχιο) εκτάσεως 3.016,95 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΧΙΝΟ 

ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ» της κτηµατικής περιφέρειας Βαθέος του ∆ήµου Αυλίδος. 

 

• Γήπεδο (αγροτεµάχιο) εκτάσεως 8.212 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΑΓΡΙΟΡΙ» της 

κτηµατικής περιφέρειας Αγίου του ∆ήµου Αιδηψού Ευβοίας. 

 

• Γήπεδο (αγροτεµάχιο) εκτάσεως 2.255,41 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΧΙΝΟ 

ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ» της Κτηµατικής περιφέρειας Βαθέος του ∆ήµου Αυλίδος. 

 

• Γήπεδο (αγροτεµάχιο) εκτάσεως 6.480,34 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΜΑΡΤΙΝΟ» 

Λοκρίδος. 

 

 

2.6.1.2 Μισθωµένα Γήπεδα –Θαλάσσιοι χώροι - Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

 

Η Εταιρεία µισθώνει τα παρακάτω ακίνητα: 

• Θαλάσσιο χώρο 10 στρεµµάτων που ευρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Εύβοιας και 

ανήκει στο ∆ήµο Αιδηψού. Πρόκειται για ένα µικρό κόλπο που ονοµάζεται Κρυφό Λιµάνι 

Γιάλτρων Αιδηψού µε αρκετά βαθιά νερά, άριστα ρεύµατα λόγω του Ευβοϊκού κόλπου 

και αποτελεσµατική προστασία από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες µε άνοιγµα µόνο 

µεταξύ Νοτιοδυτικών και Βορειοδυτικών ανέµων. Απέχει µόλις 12 χλµ. από την Αιδηψό. 

Η διάρκεια της µίσθωσης είναι δεκαετής αρχοµένη από 3-10-1997.Το ετήσιο µίσθωµα 

ανέρχεται σε €1.320,62. 
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• Θαλάσσιο χώρο 20 στρεµµάτων που ευρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Εύβοιας και 

ανήκει στο ∆ήµο Αιδηψού στο προαναφερθέν Κρυφό Λιµάνι Γιάλτρων Αιδηψού. Η 

διάρκεια της µίσθωσης είναι δεκαετής αρχοµένη από 14-5-1999. Το ετήσιο µίσθωµα 

ανέρχεται σε € 2.641,23. Η χρήση του µισθίου συνίσταται αποκλειστικά την 

ιχθυοκαλλιέργεια εντατικής µορφής µόνο των ειδών φαγκρί και µυτάκι προερχοµένων 

από ιχθυογέννεση. 

 

• Θαλάσσιο χώρο 25 στρεµµάτων που ευρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Εύβοιας και 

ανήκει στο ∆ήµο Αιδηψού στην περιοχή Ανεµόµυλος Γιάλτρων Αιδηψού. Η διάρκεια της 

µίσθωσης είναι δεκαετής αρχοµένη από 16-8-2001. Το ετήσιο µίσθωµα ανέρχεται σε € 

3.301,5. Η χρήση του µισθίου συνίσταται αποκλειστικά την ιχθυοκαλλιέργεια εντατικής 

µορφής µόνο των νέων ειδών . 

 

• Γραφείο 115 τ.µ. που βρίσκεται στον τρίτο όροφο κτιρίου ευρισκόµενου στην Λεωφόρο 

Πεντέλης 48, στα Βριλήσσια. Η µίσθωση ξεκίνησε την 1/2/1997 και έχει παραταθεί µέχρι 

τις 31/1/2005. Το αρχικό µηνιαίο µίσθωµα ήταν € 528,25  αναπροσαρµοζόµενο ετησίως 

µε βάση τον τιµάριθµο του προηγούµενου έτους. 

 

• Γραφείο 50 τ.µ. που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο κτιρίου ευρισκόµενο στην Λ. 

Πεντέλης 48, στα Βριλήσσια. Η µίσθωση ξεκίνησε την 1/8/1998 και λήγει την 31/7/2007. 

Το αρχικό µηνιαίο µίσθωµα µέχρι και τις 31/7/2000 ανέρχεται στο ύψος των € 293,47  

Από την 1/8/2000 το µηνιαίο µίσθωµα αναπροσαρµόζεται ετησίως µε βάση τον τιµάριθµο 

του προηγούµενου έτους. Από 1/8/1998 η µίσθωση επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο τµήµα 

του γραφείου εµβαδού 30 τ.µ. (συνολικό εµβαδόν 80 τ.µ.) µε πρόσθετο µηνιαίο µίσθωµα 

€ 146,74 (συνολικό µηνιαίο µίσθωµα € 440,21). 

 

• Γραφείο 85 τ.µ. που βρίσκεται στον πρώτο όροφο κτιρίου ευρισκόµενο στην Λ. Πεντέλης 

48, στα Βριλήσσια. Η µίσθωση ξεκίνησε την 1/2/2000 και λήγει την 31/1/2003 µε 

δικαίωµα παράτασης για ακόµα 6 έτη. Το µηνιαίο µίσθωµα µέχρι και τις 31/1/2002 

ανέρχονταν στο ύψος των € 528,25. Από την 1/2/2002 το µηνιαίο µίσθωµα 

αναπροσαρµόζεται ετησίως µε βάση τον τιµάριθµο του προηγούµενου έτους. 

 

• Οικόπεδο 500 τ.µ. στην περιοχή Γιάλτρων Αιδηψού επί του οποίου έχει εγκαταστήσει την 

προαναφερθείσα αποθήκη. Το ετήσιο µίσθωµα το ανέρχεται σε € 293,47 και 

αναπροσαρµόζεται κάθε διετία βάσει του πληθωρισµού του προηγουµένου έτους. Η 

διάρκεια της µίσθωσης είναι δεκαετής µέχρι 1/5/2009. 

 

• Ισόγειο ∆ιαµέρισµα εµβαδού 65 τ.µ. στην πόλη Μαρτίνο Λοκρίδος, µε µισθωτήριο 

διάρκειας 10/9/2002-10/9/2005 µε µηνιαίο µίσθωµα το ποσό των € 235. Χρησιµοποιείται 

από οδηγούς και συνοδηγούς της επιχείρησης του τµήµατος µεταφορών γόνου. 
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2.6.2 Μηχανολογικός εξοπλισµός και Μεταφορικά Μέσα 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο βασικότερος µηχανολογικός εξοπλισµός της 

Εταιρείας: 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΜ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 
  ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

∆εξαµενή Fiber Glass Εκκόλαψη 50 3 κ.µ. 1990 ΑΓΓΛΙΑ 

∆εξαµενή Fiber Glass Εκκόλαψη – προπάχυνση 30 10 κ.µ. 1990 ΑΓΓΛΙΑ 

∆εξαµενή Fiber Glass Προπάχυνση 10 25 κ.µ. 1997 ΕΛΛΑ∆Α 

∆εξαµενή Fiber Glass Προπάχυνση 9 15 κ.µ. 1998 ΕΛΛΑ∆Α 

∆εξαµενή Τσιµεντένια  23 24 κ.µ. 1997/8 ΕΛΛΑ∆Α 

∆εξαµενές Φ 1,2µΧΗ2,15µ Για γόνο 1 - 2000 ΕΛΛΑ∆Α 

∆εξαµενές Φ 3µΧΗ1,2µ Για γόνο 12 - 2000 ΕΛΛΑ∆Α 

∆εξαµενές Φ 1,6µΧΗ2,78µ Για γόνο 5 - 2000 ΕΛΛΑ∆Α 

∆εξαµενές Φ 0,80µΧΗ1,0µ Για γόνο 6 - 2000 ΕΛΛΑ∆Α 

∆εξαµενές µεταφοράς γόνου 
2,10Χ1Χ1,30 

Για γόνο 11 - 2000-02 ΕΛΛΑ∆Α 

Πολυεστερικές δεξαµενές 
6Χ1,40Χ0,15 

Για πάχυνση 10 - 2000 ΕΛΛΑ∆Α 

Πολυεστερικές δεξαµενές 
2Χ2,50Χ0,35 

Για προπάχυνση 30 - 2000 ΕΛΛΑ∆Α 

Μεταλλική πλωτή δεξαµενή 
500Χ250Χ150 

Για πάχυνση 2 - 2000-01 ΕΛΛΑ∆Α 

∆εξαµενή Κεντρικής παροχής 2 50 κ.µ. 1990/96 ΑΓΓΛΙΑ 

∆εξαµενή  Γεννητόρων 12 10 κ.µ. 1990 ΑΓΓΛΙΑ 

Αντλίες ∆ιάφορες Παροχή 44  1990-98-01 ΑΓΓΛΙΑ/ΕΛΛΑ∆Α 

Εναλλάκτης Θερµότητας Θέρµανση νερού 4 10 κ.µ./min 1990/98 ΑΓΓΛΙΑ 

Λέβητες /Καυστήρες Θέρµανση νερού 5 10 κ.µ./min 1990/98 ΑΓΓΛΙΑ/ΕΛΛΑ∆Α 

Φίλτρα άµµου Καθαρισµός νερού 4 10 κ.µ./min 1998 ΕΛΛΑ∆Α 

Φίλτρα UV καθαρισµός νερού 5 12,5 κ.µ./min 1997/8 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Φίλτρα UV καθαρισµός νερού 1 4,7 κ.µ./min 2000 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Γεννήτριες - 3 50 KVA 1992/98 ΕΛΛΑ∆Α 

Γεννήτρια -  1 380 KVA 1990  ΑΓΓΛΙΑ 

Πλαστικοί κλωβοί 12µ. διάµετρο 24 1130 κ.µ. 1998-01 ΕΛΛΑ∆Α 

Πλαστικοί κλωβοί 16µ. διάµετρο 14 2010 κ.µ. 1998-01 ΕΛΛΑ∆Α 

Ξύλινοι κλωβοί 8µΧ8µ 26 393 κ.µ. 1996-7 ΕΛΛΑ∆Α 

Ξύλινοι κλωβοί 10µΧ10µ 7  2001 ΕΛΛΑ∆Α 

Αγκυροβόλια - 4 - 1988-98-02 ΕΛΛΑ∆Α 

∆ίχτυα διαφόρων µεγεθών - 170 - 1992-98-02 ΕΛΛΑ∆Α 

Ανυψωτικό µηχάνηµα - 2 - 2000-01 ΕΛΛΑ∆Α 

Ηλεκτρονικός µετρητής 
ιχθυδίων 

Για γόνο 1 - 2000 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Μετρητής ιχθυδίων Για προπάχυνση 1 - 2000 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Μετρητής βιοµάζας ιχθύων Για πάχυνση 2 - 2000 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ/ΜΑΛT 



ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΙΙΙΧΧΧΘΘΘΥΥΥΟΟΟΚΚΚΑΑΑΛΛΛΛΛΛΙΙΙΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΙΙΙ    ΑΑΑ...ΒΒΒ...ΕΕΕ...ΕΕΕ...          

ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΟΟΟ    ∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ    222000000333   27 

 
 
 
 

     

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΜ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 
  ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Μηχάνηµα διαλογής ιχθύων Για πάχυνση 1 - 2000 ΕΛΛΑ∆Α 

Αντλία µέτρησης ιχθύων Z – 
65L 

Για πάχυνση 1 - 2000 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Παγοµηχανή VBE - 3500 Για πάχυνση 1  2000 ΕΛΛΑ∆Α 

Υδατόπυργοι 4Χ4 
50κ.µ. 

Για γόνο 2  2000 ΕΛΛΑ∆Α 

Θερµοκήπια  Για γόνο 2  2000-01 ΕΛΛΑ∆Α 

Πλυντήριο διχτύων (κάδος 
2,5µΧ2µ) 

Για πάχυνση 1  2000 ΕΛΛΑ∆Α 

Σύστηµα συναγερµού 
(νερού, θερµοκρασίας, 
κλπ.) 

Για πάχυνση 1  2000 ΑΓΓΛΙΑ 

Σύστηµα αυτόµατης 
παροχής τροφής 

Για πάχυνση 1  2000 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Ταίστρες ωρολ. Τύπου 5kg Για πάχυνση 51  2000 ΕΛΛΑ∆Α 

Ωρολογιακοί µηχανισµοί για 
ταΐστρες 

Για πάχυνση 21  2000-02 ΕΛΛΑ∆Α 

Ταίστρες Για γόνο 20  2000 ΕΛΛΑ∆Α 

∆ιχτυοκλωβοί 405Χ10Χ1 Για πάχυνση 2  2000 ΕΛΛΑ∆Α 

∆ιχτυοκλωβοί 50Χ10 Για πάχυνση 2  2000 ΕΛΛΑ∆Α 

∆ιχτυοκλωβοί 210/54L Για πάχυνση 4  2000 ΕΛΛΑ∆Α 

∆ιχτυοκλωβοί 210/54XL Για πάχυνση 4  2000-01 ΕΛΛΑ∆Α 

∆ιχτυοκλωβοί Μεταλλικοί 
7Χ15 

Για πάχυνση 18  2000-01 ΕΛΛΑ∆Α 

∆ιχτυοκλωβοί διάφοροι  91  2001-02 ΕΛΛΑ∆Α 

Ηλεκτρογεννήτρια  Για πάχυνση 2 300KVA 2000-01 ΕΛΛΑ∆Α 

Ηλεκτροκινητήρες & αντλίες  Για πάχυνση 3  2000 ΕΛΛΑ∆Α 

Σύστηµα ψύξης δεξαµενών Για γεννήτορες 1  2001 ΕΛΛΑ∆Α 

Berson Online 750–διήθηση Για γόνο 2  2001 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Γεννήτρια καθαρισµού 
µικροβίων OZONE 

Για γόνο 1  2002  

Ιχθυοκλωβοι µ-60 & 
παρελκοµενα 

Παχυνση 34  2003 ΕΛΛΑ∆Α 

∆ίκτυο κλωβών διάφορων 
διαστάσεων 

Πάχυνση 20  2003 ΕΛΛΑ∆Α 

• ΦΙΧ: Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης 

 

 Εταιρεία επίσης κατέχει σύστηµα πλήρους µηχανογράφησης των τµηµάτων της και 

σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 

 

∆ιαθέτει έξι βαρέου τύπου φορτηγά, τα οποία είναι εξοπλισµένα µε δεξαµενές µε τους 

κατάλληλους µηχανισµούς οξυγόνωσης, ελέγχου και συντήρησης προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η άρτια µεταφορά του γόνου.  
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Τέλος χρησιµοποιεί για την λειτουργία της ιδιόκτητα µέσα µεταφοράς, όπως ΦΙΧ* Mercedes 

Benz 2435 L 6X2, ΦΙΧ Scania R 142 ML 6X2, ΦΙΧ Scania CR 19 LC 46 KK, ΦΙΧ Nissan, 

ΦΙΧ Nissan Pick-up, ΦΙΧ Fiat 146A 952F, Fiat Fiorino, ΦΙΧ Toyota Hilux, ΦΙΧ Toyota Hiace, 

ΦΙΧ Mercedes 914, ΦΙΧ ψυγείο Mercedes 2538 L 6X2, ΦΙΧ ΜΑΝ Τ37, κλπ. 
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2.6.3 Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει συνοπτικά την εικόνα της εξέλιξης των Λοιπών εξόδων, 

Ασώµατων και Ενσώµατων ακινητοποιήσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 

Α.Β.Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-03: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2003 
(ποσά σε χιλ. €) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
(ΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΣΒ.        
ΑΞΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 
31.12.02 

1.1.03-
31.12.03 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 
31.12.03 31.12.02 

1.1.03-
31.12.03 31.12.2003 

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ        
ΑΞΙΑ     

31.12.03 

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΣΕΩΣ 

Λοιπά έξοδα 1.319 22 1.341 806 268 1.074 267 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Α) 

Έξοδα Ερευνών & 
αναπτύξεως 453 392 845 91 169 260 585 

Λοιπές Ασώµατες 
Ακινητοποιήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 453 392 845 91 169 260 585 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Β) 

Γήπεδα  – Οικόπεδα 348 0 348 0 0 0 348 

Κτίρια & Τεχνικά έργα 1.748 202 1.950 1.374 55 1.429 521 

Μηχανήµατα-Τεχν. 
Εγκαταστάσεις και 
λοιπός µηχαν. Εξοπλ. 3.792 494 4.286 2.534 612 3.146 1.140 

Μεταφορικά µέσα 732 20 752 428 114 542 210 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 465 42 507 418 49 467 40 

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση και 
προκαταβολές 432 427 859 0 0 0 859 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 7.517 1.185 8.702 4.754 830 5.584 3.118 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(Α+Β) 7.970 1.577 9.547 4.845 999 5.844 3.703 
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2.6.4 Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

 

Τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία της Εταιρείας φέρουν τα εξής βάρη:  

Το γήπεδο και το κτίριο του Ιχθυογεννητικού Σταθµού βαρύνονται µε εγγεγραµµένη υποθήκη 

υπέρ της Αγροτικής Τραπέζης ύψους € 8.099.779,90. Η υποθήκη αυτή παραχωρήθηκε σε 

εξασφάλιση των απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κατάστηµα Ιστιαίας) 

από την σύµβαση πιστώσεως µέχρι του ποσού των € 8.099.799,90 µε ανοικτό αλληλόχρεο 

λογαριασµό που κατήρτισε µε την Εταιρεία. Οι κ.κ. Νικόλαος ∆ενδρινός, Ιωάννης Κατσιβέλης 

και Nigel Lewis έχουν συµβληθεί στην ίδια σύµβαση ως συνοφειλέτες. Σε εξασφάλιση των 

απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας από την ίδια σύµβαση η Εταιρεία συνέστησε ειδικό 

ενέχυρο επί του µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, επί αυτοκινήτων και επί ιχθυδίων, 

ενώ ενεχυροφύλαξ των ενεχυρασθέντων πραγµάτων διορίστηκε ο κ. Ιωάννης Κατσιβέλης. 

Το υπόλοιπο των δανείων στην εν λόγω τράπεζα την 31/12/2003 ήταν € 1.500.000. 

 

Σηµειώνεται ότι η Εκδότρια δεν έχει δώσει άλλες εγγυήσεις και δεν έχει λάβει εγγυήσεις από 

άλλες εταιρείες. 

 

2.6.5 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 

 

Η Εταιρεία έχει συνάψει για το τρέχον έτος 2004, τα εξής ασφαλιστήρια συµβόλαια µε την 

Αγροτική Ασφαλιστική: 

 

Στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Κανατάδικα Ιστιαίας, το κτίριο και ο εξοπλισµός είναι 

ασφαλισµένα για φωτιά για συνολικό ύψος € 761.074,10   και € 517.528,98 αντιστοίχως 

(αριθµός ασφαλιστηρίου 10217009731), µε ισχύ από 22/3/2003 µέχρι 22/3/2004). 

 

Στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Γιάλτρα Ευβοίας, ο ιχθυοπληθυσµός για το στάδιο της 

πάχυνσης είναι συνολικά ασφαλισµένος µε ανώτατο όριο ευθύνης της ασφαλιστικής € 

3.500.000 (αρ. ασφαλιστηρίου 10385000043 µε ισχύ από 1/1/2004 µέχρι 31/12/2004). 

 

Επίσης, η Εταιρεία έχει συνάψει το υπ’ αριθµόν 189/2000 συµβόλαιο ασφάλισης πιστώσεων 

µε την εταιρεία ΦΟΙΝΙΚΑΣ Α.Ε. για τις πωλήσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό. 
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2.7 Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίoυ 

 

Η εξέλιξη του Mετοχικού Kεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. από 

την ίδρυσή της µέχρι σήµερα, έχει ως εξής: 

 

To αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε 10.000.000 δρχ. (€29.347,03 

περίπου)διαιρούµενο σε 1.000 ανώνυµες µετοχές, εκ των οποίων 760 κοινές ανώνυµες και 

240 προνοµιούχες ανώνυµες άνευ ψήφου, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. (€ 29,347 

περίπου) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 256/18-3-87 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).  

 

Με την από 26/10/1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε την έκδοση 1.000 νέων κοινών ανώνυµων και 

5.000 ανώνυµων προνοµιούχων άνευ ψήφου µετοχών κατά το ποσό των 60.000.000 δρχ. 

(€176.082,17 περίπου), ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. (€ 29,347 περίπου) η κάθε µία. Η 

αύξηση έγινε κατά 50.000.000 δρχ. (€146.735,14 περίπου) µε καταβολή µετρητών και κατά 

10.000.000 δρχ. (€29.347,03 περίπου) µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κερδών 

παρελθουσών χρήσεων. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 70.000.000 

δρχ. (€205.429,20 περίπου) διαιρούµενο σε 7.000 ανώνυµες µετοχές, εκ των οποίων 1.760 

κοινές ανώνυµες και 5.240 προνοµιούχες ανώνυµες άνευ ψήφου, ονοµαστικής αξίας 10.000 

δρχ. (€ 29,347 περίπου) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 3552/19-6-96 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

 

Με την από 27/11/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Εταιρείας αποφασίζεται µετατροπή όλων των µετοχών σε κοινές µετά ψήφου, ονοµαστικής 

αξίας από 10.000 δρχ. (€ 29,347 περίπου) σε 100 δρχ. (€ 0,2934 περίπου) η κάθε µία. Έτσι 

το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 70.000.000 δρχ. (€ 205.429,20 περίπου) διαιρούµενο σε 

700.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. (€ 0,2934 περίπου) η κάθε 

µία. (Φ.Ε.Κ. 2609/20-5-98 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

 

Με την από 31/7/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Εταιρείας, αποφασίστηκε η µετατροπή όλων των µετοχών σε κοινές ονοµαστικές. Ακόµα, η 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή 

µετρητών κατά το ποσό των 260.000.000 δρχ. (€ 763.022,74 περίπου) µε την έκδοση 

2.600.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100δρχ. η κάθε µία. Έτσι 

το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 330.000.000 δρχ. (€ 968.451,94 περίπου) 

διαιρούµενο σε 3.300.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. (€ 

0,2934 περίπου) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 2072/20-4-99 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

 

Με την από 30/10/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κατά το ποσό 

των 70.000.000 δρχ. (€ 205.429,20 περίπου) µε την έκδοση 700.000 νέων κοινών 

ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. (€ 0,2934 περίπου) η κάθε µία. Η 

αύξηση προήλθε κατά 53.270.000 δρχ. (€ 156.331,62 περίπου) από κεφαλαιοποίηση 

αποθεµατικών αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων, 7.030.000 δρχ. (€ 20.630,96 

περίπου) από κεφαλαιοποίηση κερδών έτους 1991-1992 και κατά 9.700.000 δρχ. (€ 

28.466,62 περίπου) από κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεµατικών που 

σχηµατίσθηκαν στις 31.12.96. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 

400.000.000 δρχ. (€ 1.173.881,14 περίπου) διαιρούµενο σε 4.000.000 κοινές ονοµαστικές, 
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ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. (€ 0,2934 περίπου) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 2072/20-4-99 Τεύχος 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

 

Με την από 05/05/2000 (Φ.Ε.Κ. 7265/2-8-2000 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε οµόφωνα η 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε την έκδοση 1.065.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών 

κατά το ποσό των 106.500.000 δρχ., (€ 312.545,85 περίπου)  ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. 

(€ 0,2934 περίπου) η κάθε µία, η παραίτηση των παλαιών µετόχων της Εταιρείας από το 

δικαίωµα προτίµησης επί της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και η εισαγωγή των 

µετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η 

διαφορά από την έκδοση των νέων µετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του 

λογαριασµού “Ειδικό αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο”. Οι 1.014.500 

νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό µέσω ∆ηµόσιας 

Εγγραφής και οι 50.500 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές διατέθηκαν µε ιδιωτική 

τοποθέτηση. Τέλος, µε το από 29/6/2000 Πρακτικό της συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε, µετά από εισήγηση του Κυρίου Αναδόχου, όπως 

η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών να είναι 7.700 δρχ. (€ 22,60 περίπου) ανά µετοχή.  

Μετά την υλοποίηση της παραπάνω αύξησης, το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 506.500.000 δρχ. (€ 1.486.427,00 περίπου) διαιρούµενο σε 

5.065.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. (€ 0,29 περίπου) η κάθε 

µία.  

 

Με την από 29/6/2002 (Φ.Ε.Κ. 6973/10-7-2002) απόφαση της Γενκής Συνέλευσης των 

µετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η κεφαλοποίηση  διαφορών αναπροσαρµογής 

(Ν.2065/92) και µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Με την υλοποίηση της 

παραπάνω απόφασης, το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. αυξήθηκε κατά €  83.723,00 και ανήλθε στο ποσό των € 

1.570.150,00 διαιρούµενο σε 5.065.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 

0,31 η κάθε µία.  

 

Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την σύσταση 

της µέχρι σήµερα, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Ηµεροµηνία 

Γενικής 

Συνέλευσης 

Αριθµός 

ΦΕΚ 

Καταβολή 

Μετρητών 

(δρχ/€) 

Κεφαλαιο- 

ποίηση 

Αποθ/τικών 

(δρχ/€) 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο µετά 

την αύξηση  

(δρχ/€) 

Σύνολο 

µετοχών* 

Ονοµαστι

κή Αξία 

Μετοχής 

(δρχ/€) 

Αρχικό 

κεφάλαιο 
256/18-3-87 

10.000.000 

(29.347,03 €) 
 

10.000.000 

(29.347,03 €) 
1.000 

10.000 

(29,35 €) 

26/10/93 3552/19-6-96 
50.000.000 

(146.735,14 €) 

10.000.000 

(29.347,03 €) 

70.000.000 

(205 429,20 €) 
7.000 

10.000 

(29,35 €) 

27/11/97 2609/20-5-98   
70.000.000 

(205.429,20 €) 
700.000 

100 

(0,29 €) 

31/7/98 2072/20-4-99 
260.000.000

(763.022,74 €)
 

330.000.000 

(968.451,94 €) 
3.300.000 

100 

(0,29 €) 

30/10/98 2072/20-4-99  

70.000.000 

(205.429,20 

€) 

400.000.000 

(1.173.881,14€) 
4.000.000 

100 

(0,29 €) 

5/5/2000 7265/2-8-00  
106.500.000

(312.545,85 €)
 

506.500.000 

(1.486.427,00€) 
5.065.000 

100 

(0,29 €) 

29/6/2002 6973/10-7-02 € 83.723** € 1.570.150 5.065.000 € 0,31 

*     Κοινές ονοµαστικές, εκτός: του αρχικού κεφαλαίου (760 κοινές ανώνυµες και 240 προνοµιούχες ανώνυµες) 

και του κεφαλαίου ΦΕΚ 3552/19-6-96 (1.760 κοινές ανώνυµες και 5.240 προνοµιούχες ανώνυµες) 

** Κεφαλοποίηση  διαφορών αναπροσαρµογής (Ν.2065/92) και µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. 

 

2.8 Μέτοχοι 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 10/05/2004: 

Ονοµατεπώνυµο Μετόχου Αριθµός µετοχών Ποσοστό 

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 1.572.400 31,04% 

Ιωάννης Κατσιβέλης 1.297.119 25,61% 

Nigel D. Lewis 1.023.290 20,20% 

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Α.Ε. 181.000 3,57% 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕΒΕ 127.000 2,51% 

Λοιποί - Επενδυτικό Κοινό 864.191 17,07% 

Σύνολο 5.065.000 100% 

 

Σηµειώνεται ότι, σε εγγύηση δανείων οι κ. Ι. Κατσιβέλης, L. Nigel, και η ΝΕΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ 

ΧΙΟΥ ΑΕ, έχουν δεσµεύσει στην ALPHA BANK 342.920, 188.890 και 332.000 µετοχές 

αντίχτοιχα. Οι εν λόγω µετοχές των κ.κ. Κατσιβέλη και Nigel έχουν δεσµευθεί µε ταυτόχρονη 

εκχώρηση του δικαιώµατος ψήφου. 



ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΙΙΙΧΧΧΘΘΘΥΥΥΟΟΟΚΚΚΑΑΑΛΛΛΛΛΛΙΙΙΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΙΙΙ    ΑΑΑ...ΒΒΒ...ΕΕΕ...ΕΕΕ...          

ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΟΟΟ    ∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ    222000000333   34 

2.9 ∆ιοίκηση - ∆ιεύθυνση της Εταιρείας 

 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε 

ορίζεται εξαετής και λήγει την 4η ∆εκεµβρίου 2008. Εκλέχθηκε δυνάµει της από 

5.12.2002 Επαναληπτικής Ε.Γ.Σ. των µετόχων (Φ.Ε.Κ. 322/17.1.2003 Τεύχος Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε), την 6η.2.2004 αναπληρώθηκαν δύο µέλη που παραιτήθηκαν και 

συγκροτήθηκε σε σώµα δυνάµει της από 6.2.2004 αποφάσεως του ∆.Σ.   

Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, έχει ως εξής: 

 

• Κατσιβέλης Ιωάννης του Αριστείδη, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

(Εκτελεστικός). 

• Lewis Nigel του Dyfet, Αντιπρόεδρος & Συµπράττων Σύµβουλος (Εκτελεστικός). 

• Abbs David του Graham, Μέλος του ∆.Σ. (Μη Εκτελεστικός). 

• Κωνσταντίνος Σταµατίου του Φωκίωνος, Μέλος του ∆.Σ. (Μη Εκτελεστικός). 

• Πραχάλης Αθανάσιος του Αναστασίου, Μέλος του ∆.Σ. (Μη Εκτελεστικός). 

• Χατζηδάκης Γεώργιος του Γεωργίου, Μέλος του ∆.Σ. (Ανεξάρτητος Μη 

Εκτελεστικός). 

• Πέτρου Γεώργιος του Θεοδώρου, Μέλος του ∆.Σ. (Ανεξάρτητος Μη 

Εκτελεστικός). 

 

 

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον 

Πρόεδρο του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο - Εκτελεστικό κ. Ιωάννη Κατσιβέλη του 

Αριστείδη και τον Αντιπρόεδρο και Συµπράττοντα Σύµβουλο - Εκτελεστικό κ. Lewis 

Nigel του Dyfet, οι οποίοι ενεργώντας ο καθένας χωριστά δεσµεύουν απεριόριστα 

την Εταιρεία χωρίς τη σύµπραξη οποιουδήποτε άλλου µε µόνη την υπογραφή τους 

κάτω από την εταιρική επωνυµία. 

 

Από τα µέλη του ∆.Σ. για τη χρήση 2003 κανένας δεν έλαβε αµοιβή για την ιδιότητά 

του ως µέλος.   

 

Το σύνολο των αµοιβών των µελών του σηµερινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε., οι οποίοι απασχολούνταν µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας για την χρήση 2002 ανήλθε σε € 212.298,39. Η µέγιστη 

αµοιβή που δόθηκε κατά την ίδια χρήση ανήλθε σε € 64.961,88, ενώ η ελάχιστη 

ανήλθε σε € 28.889,49. 

 

Εκτός των παραπάνω δεν υπάρχει καµία άλλη αµοιβή σε χρήµα ή σε είδος των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 

Α.Β.Ε.Ε 

 

Αναλυτικότερα για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

• Κατσιβέλης Ιωάννης του Αριστείδη : Γεννήθηκε στο Πειραιά το 1951. 

Πτυχιούχος οικονοµικών και διοίκησης επιχειρήσεων του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (1973). Εργάστηκε ως αναπληρωτής 
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προϊστάµενος λογιστηρίου στην ΑΝΚΟ Α.Ε. (1978-1982). ∆ιατέλεσε Οικονοµικός 

∆ιευθυντής στις εταιρείες Reychem Hellas Ε.Π.Ε. (1982-1989) και Alfa Laval Α.Ε. 

(1989-1990). Στέλεχος της εταιρείας από το 1990. Είναι σήµερα πρόεδρος & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 

καθώς και Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος στις περισσότερες εταιρείες του 

Οµίλου. 

 

• Lewis Nigel του Dyfet: Γεννήθηκε στο Cambridge το 1955. BSc. Biology - 

Ichthiology , Lancaster University (1976). Εργάστηκε στη Fishfarm Development 

Group από το 1976 έως το 1988. Έχει πολύχρονη εµπειρία σε θέµατα έρευνας 

και ανάπτυξης µεσογειακών ειδών καθώς και στο σχεδιασµό ιχθυογεννητικών 

σταθµών. Στέλεχος της εταιρείας από το 1988, είναι σήµερα Συµπράττων 

Σύµβουλος, Προϊστάµενος Τεχνικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης Παραγωγής και 

Έρευνας του Οµίλου. 

 

• Abbs David του Graham: Γεννήθηκε το 1968 στο Mansfield της Αγγλίας. B.Sc. 

Biology – Ichthyology, University of Plymouth (1989). Εργάστηκε στη Fishfarm 

Development Group από το 1987 έως το 1989. Στέλεχος της εταιρείας από το 

1989, έχει µεγάλη εµπειρία σε θέµατα ανάπτυξης και παραγωγής µεσογειακών 

ειδών καθώς και στο σχεδιασµό ιχθυοτροφικών σταθµών. Είναι σήµερα 

διευθυντής παραγωγής του Ιχθυογεννητικού σταθµού και µέλος του ∆.Σ. του 

Οµίλου. 

 

• Κωνσταντίνος Σταµατίου του Φωκίωνος: Είναι πτυχιούχος της Νοµικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου Master of 

Laws από COLLEGE UNIVERSITY του Λονδίνου. ∆ικηγόρος (παρ’ Αρείο Πάγω) 

από το 1985. Εργάζεται ως Εσωτερικός Νοµικός Σύµβουλος στην Εταιρίας Γρ. 

Σαράντης ΑΒΕΕ και από τον Φεβρουάριο του 2004 αποτελεί µη εκτελεστικό 

µέλος του ∆.Σ. στην ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ.    

 

• Πραχάλης Αθανάσιος του Αναστασίου: Γεννήθηκε το 1969 στους Μολάους 

Λακωνίας και σπούδασε λογιστική στο ΤΕΙ Πατρών (1992). Εργάστηκε ως 

λογιστής στην Φώτοµαξ Α.Ε. (1992 – 1993) και σε λογιστικό γραφείο (1993 – 

1995). ∆ιοικητικό στέλεχος της εταιρείας από το 1996, µε σηµαντική συµβολή 

στην ανάπτυξη και καθιέρωση της Εταιρίας και του Οµίλου είναι σήµερα ενεργό 

µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας και Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

Οµίλου.  

 

• Πέτρου Θ. Γεώργιος: Γεννήθηκε στο Λουτράκι το 1949. Απόφοιτος της 

Α.Σ.Ο.Ε.Ε.(1972) και του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1975) και κατέχει M.A. 

Economics από το York University (1978). Κατείχε διευθυντικές θέσεις στο 

Dealing Room της Τράπεζας της Ελλάδος, εργάσθηκε ως Executive Advisor της 

Κτηµατικής Τράπεζας Ελλάδος (93-99) και της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος 

(1999-2000). Από το 2002 κατέχει τη θέση του ∆ιευθυντή Corporate finance της 

εταιρείας Portfolio Solution Investment Services A.E. και από το 2003 τη θέση του 

Γενικού ∆/ντή & µετόχου της εταιρίας Συµβούλων Επιχειρήσεων Q.ΜΑΝ ΕΠΕ. 

Από τον ∆εκέµβριο του 2002 είναι µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας. 
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• Χατζηδάκης Γεώργιος του Γεωργίου: Γεννήθηκε το 1947 στα Χανιά Κρήτης. 

Σπούδασε οικονοµικά στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά (1976). 

Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από το 1965 έως το 2002 και 

διετέλεσε ∆ιευθυντής καταστήµατος επί 15ετία και Περιφεριακός ∆ιευθυντής επί 

2ετία. ∆ιαθέτει εµπειρία σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα και είναι σήµερα µέλος του 

∆.Σ. της Εταιρείας. 

 

Εκτός από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι: 

 

� Πραχάλης Αθανάσιος του Αναστασίου: Προϊστάµενος ∆ιοικητικών & 

Οικονοµικών Υπηρεσιών, και όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, διατελεί 

µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας.  

 

� Συγκούνας Βασίλειος του Ηλία: Γεννήθηκε στη Πρέβεζα το 1963. Σπούδασε 

Βιολογία και Ιχθυολογία στο Πανεπιστήµιο Γαλατσίου της Ρουµανίας (1986). 

Εργάστηκε στην Παληόβαρκα Α.Ε. (1989-1993) και στην Εύριπος Α.Ε. (1993-

1997). Έχει εµπειρία σε θέµατα παραγωγής ιχθυογεννητικών σταθµών. Στέλεχος 

της Εταιρείας από το 1997, είναι σήµερα προϊστάµενος του Τεχνικού Τµήµατος. 

 

� Πολίτης Κων/νος του Ευάγγελου: Γεννήθηκε στην Απιδέα Λακωνίας το 1969. 

Είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Λογιστικής Χαλκίδας (1996). Από του 1994 εως το 

1997 εργάσθηκε σε λογιστικό γραφείο. Στην εταιρεία ξεκίνησε το 1998 και από 

τον Ιούνιο του 2001 κατέχει τη θέση του Υπευθύνου Λογιστηρίου του Οµίλου. 

 

� Σπανόπουλος Αθανάσιος του ∆ηµητρίου: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. 

Πτυχιούχος του ΤΕΙ Ιχθυοκοµίας Μεσολογγίου (1987) και κάτοχος Master of 

Science in Applied Fish Biology από το University of Plymouth (1989). Έχει 

εργαστεί στους Ιχθυογεννητικούς σταθµούς των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, 

ΕΚΘ, για την Sea Fish Industry Authority στο Ardtoe της Σκωτίας, ως υπεύθυνος 

παραγωγής και εµπορικών τµηµάτων, καθώς και στη διοίκηση εταιρειών στο 

Κλάδο των Εκδόσεων, Εκτυπώσεων, Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 

Παραγωγής Λογισµικού και στην εταιρεία εµπορίας ψαριών Superfish του οµίλου 

Sea Farm Ionian. Από τον Ιανουάριο του 2003 κατέχει στη Εταιρεία τη θέση του 

Εµπορικού ∆ιευθυντή.  

 

� Παπαλουκά Γεωργία του Χαράλαµπου: Γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας το 

1974. Εργάζεται στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών από το 1992. Μέχρι το 1995 

εργαζόταν στην Αγία Σωτήρα κατέχοντας θέση πωλήσεων και γραµ. 

υποστήριξης. Το διάστηµα 1995-1999, ως ελεύθερος επαγγελµατίας, έκανε 

εισαγωγές νωπών ψαριών από την Αφρική και την Ευρώπη και εξαγωγές για 

λογαριασµό της ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Α.Ε. Στην Εταιρεία ξεκίνησε το 1999 και σήµερα 

κατέχει τη θέση Administration Manager. 

 

� Κουτίβα Αθανασία του Παναγιώτη: Γεννήθηκε στην Καλαµάτα Μεσσηνίας το 

1975. Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς (1998) και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου MBA από το 

Kingston University (2002). Στο παρελθόν έχει εργασθεί σε εταιρείες ως 
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Σύµβουλος Επιχειρήσεων και ως Υπεύθυνη Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης. 

Στην Εταιρεία εργάζεται από τον Απρίλιο του 2003 στη θέση του Εσωτερικού 

Ελεγκτή. 

 

Το σύνολο των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών (πλην των αµοιβών των µελών 

του ∆.Σ.) οι οποίοι ήταν εν ενεργεία κατά τη χρήση 2003 ανήλθε σε € 172.392,99. Η 

µέγιστη αµοιβή που δόθηκε σε διευθυντικό στέλεχος κατά την ίδια χρήση ανήλθε σε € 

45.704,75 και η ελάχιστη σε € 13.987,97.  

 

Όλα τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν ελληνική 

ιθαγένεια, εκτός του Lewis Nigel και του Abbs David που έχουν την Βρετανική. 

 

Σηµειώνεται ότι πέρα των συναλλαγών που αναφέρονται παραπάνω, ουδεµία άλλη 

επιχειρηµατική σχέση ή συναλλαγή υπήρξε κατά την τρέχουσα χρήση µεταξύ των 

διοικητικών οργάνων, των οργάνων διεύθυνσης και εποπτείας της Εταιρείας, µε την 

ίδια την Εταιρεία καθώς και µε το σύνολο των επιχειρήσεων που εξαρτώνται από 

αυτή και µε τις οποίες αποτελεί όµιλο. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα στελέχη της διεύθυνσής της 

δεν έχουν καταδικαστεί για πράξεις ατιµωτικές, ούτε για οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε 

είναι αναµεµειγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, 

εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης: 

• επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

• χρηµατιστηριακών συναλλαγών, 

• επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος 

τραπεζών 

• ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών 

εταιριών κ.λ.π. 

 

Μεταξύ των µελών του ∆.Σ. της Εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών της, δεν 

υπάρχουν οικογενειακές σχέσεις. 
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2.10 Συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των κύριων µετόχων στο κεφάλαιο ή 

/και  στη ∆ιοίκηση άλλων εταιρειών 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει τις συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των 

κύριων µετόχων (ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο ή ίσο του 10%) της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε., στη ∆ιοίκηση ή /και στο κεφάλαιο (ποσοστό 

συµµετοχής µεγαλύτερο ή ίσο του 10%) άλλων εταιριών, καθώς και τυχόν ποσοστό 

συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών αυτών: 

 

 

Μέλη του ∆.Σ. ή  
Κύριοι Μέτοχοι 

Εταιρεία που συµµετέχουν 
Θέση στη ∆ιοίκηση της 
εταιρείας συµµετοχής 

% 
συµµετοχής 

Κατσιβέλης Ιωάννης του 
Αριστείδη 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

 
 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ  ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ∆ιαχειριστής - 

 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

 DOLFIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ Μέλος - 

 ECOFEED ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ – ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΒΕΕ  Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 65% 

 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

 ∆ΕΛΦΙΝΙ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

 Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε. 
Αντιπρόεδρος & Εντεταλµένος 

Σύµβουλος 
- 

Lewis Nigel του Dyfet ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. 
Αντιπρόεδρος & ∆/νων 

Σύµβουλος 
- 

 
 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ∆ιαχειριστής - 

 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. 
Αντιπρόεδρος & ∆/νων 

Σύµβουλος 
- 

 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 
Αντιπρόεδρος & ∆/νων 

Σύµβουλος 
- 

 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. Αντιπρόεδρος - 

 ECOFEED ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ – ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΒΕΕ  
Αντιπρόεδρος & ∆/νων 

Σύµβουλος 
35% 

 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 
Αντιπρόεδρος & ∆/νων 

Σύµβουλος 
- 

 Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 
Αντιπρόεδρος & ∆/νων 

Σύµβουλος 
- 

 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΕ Αντιπρόεδρος - 

 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 
Αντιπρόεδρος& ∆/νων 

Σύµβουλος 
- 

Abbs David του Graham ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. Μέλος - 

 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. Μέλος - 
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(συνέχεια) 

Μέλη του ∆.Σ. ή  
Κύριοι Μέτοχοι 

Εταιρεία που συµµετέχουν 
Θέση στη ∆ιοίκηση της 
εταιρείας συµµετοχής 

% 
συµµετοχής 

Πραχάλης Αθανάσιος του ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΕ Μέλος - 

Αναστασίου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ Μέλος - 

Σταµατίου Κων/νος του ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ Μέλος  

Φωκίωνος MULTIRAMA AE Μέλος  

 P.A. GIANNAS ABEE Μέλος  

 PET LEADERS AE Μέλος  

 SANITAS SANITAS AE Μέλος  

 SARKK AE Μέλος  

 ΡΟΞΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ Αντιπρόεδρος  

 VENTURES AE Μέλος  

 Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΕ Μέλος  

 MHXANOBIOMHXANIA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ Μέλος  

 ΜΙΤΕΜ ΑΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μέλος  

 ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ Μέλος   

 ΖΕΤΑ ΑΕ Μέλος  

Πέτρου Γεώργιος του 
Θεοδώρου  

QMAN Ε.Π.Ε. ∆ιαχειριστής 50% 

ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΧΙΟΥ Α.Ε. 

∆ιάγραµµα κεφ. 5.4   
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2.11 Οργανόγραµµα 

 

Η οργανωτική διάρθρωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο οργανόγραµµα: 

 

Γενικό Οργανόγραµµα Εταιρείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικός Ελεγκτής 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Νοµικός Σύµβουλος 

Συµπράτων Σύµβουλος 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Γενικός ∆ιευθυντής 

Τµήµα Μετόχων & I.R. 

Γραµµατεία 

∆ιεύθυνση Ποιότητας  
&Περιβαλλοντολογικής  

∆ιαχείρισης 

Οικονοµική & 
∆ιοικητική 
∆ιεύθυνση 

Εµπορική ∆ιεύθυνση 
(Πωλήσεις µεγάλου 

ψαριού) 

∆ιεύθυνση 
Παραγωγής 

Μεγάλου Ψαριού 

∆ιεύθυνση Γόνου 
(Παραγωγή-
Πωλήσεις) 
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2.12 Προσωπικό Εταιρείας 

 

Η Εταιρεία ενσωµατώνει τη διοίκηση των ανθρώπων µέσα το εργασιακό χώρο στη 

διαδικασία στρατηγικής διοίκησης και στοχεύει στην αποτελεσµατικότητά της, ώστε 

να ωφελείται o εργαζόµενος και η επιχείρηση. Επενδύει στη δηµιουργία και στη 

διατήρηση άριστων εργασιακών σχέσεων µε το απασχολούµενο προσωπικό της, 

δεδοµένου ότι θεωρεί το ανθρώπινο δυναµικό έναν από τους κυριότερους πόρους 

της. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη, σύµφωνα µε τα Προσαρτήµατα 

των οικονοµικών καταστάσεων, του µέσου όρου του απασχοληθέντος προσωπικού 

της Εταιρείας κατά την πενταετία 1999 – 2003: 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Προσωπικό 1999 2000 2001 2002 2003 

∆ιοίκηση (υπαλληλικό) προσωπικό 24 37 49 48 59 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 73 94 98 94 69 

Σύνολο 101 131 147 142 128 

 

 

2.13 Επενδύσεις 1999 - 2003 

 

Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης, η Εταιρία έχει προχωρήσει τα τελευταία έτη 

σε σηµαντικές επενδύσεις παγίων, έρευνας και ανάπτυξης, εξαγορών και ιδρύσεων 

νέων επιχειρήσεων. 

  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε., κατά την πενταετία 1999 – 2003 έχει 

πραγµατοποιήσει τις παρακάτω επενδύσεις: 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. (σε χιλ. € ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 1999 2000 2001 2002 2003 ΣΥΝΟΛΟ 

Έξοδα εγκαταστάσεως 440 1.103 -346 -104 22 1.115 

Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως - - - 453 392 845 

Γήπεδα Οικόπεδα 103 101 44 21 - 269 

Κτίρια & Τεχνικά Έργα 70 454 70 6 202 802 

Μηχανήµατα-Τεχνικές 
εγκαταστάσεις & λοιπός 
µηχανολογικός εξοπλισµός 

-487 622 663 943 494 
2.235 

Μεταφορικά Μέσα 123 167 173 51 27 541 

Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 59 129 62 49 42 341 

Ακινητοποιήσεις 41 393 -238 199 632 1.027 

ΣΥΝΟΛΟ 349 2.969 428 1.736 1.811 7.175 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ∆ραστηριότητα 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά τοµέα 

δραστηριότητας κατά την τελευταία πενταετία, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για 

την τελευταία τριετία (2001-03). 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ                    

  (ποσά σε χιλ. €) 

 1999  % 2000 % 2001  % 2002  % 2003 % 

Α. Κύκλος εργασιών Εσωτερικού 

- Βιοµηχανική 
δραστηριότητα 

11.008 87,3% 8.763 57,1%   10.107 49,7%   9.629 29,2% 11.561 21,6% 

- Εµπορική 
δραστηριότητα 

848 6,7% 1.863 12,1%   3.123 15,4%   14.471 44,0% 21.650 
(1)

 40,6% 

Σύνολο Εσωτερικού 11.866 94,0% 10.626 69,2% 13.230 65,1% 24.100 73,2% 33.211 62,2% 

Β. Κύκλος εργασιών Εξωτερικού 

- Βιοµηχανική 
δραστηριότητα 

751 6,0% 2.222 14,5% 1.470 7,2%   2.290 7,0% 4.926 9,2% 

--  Εµπορική 
δραστηριότητα  

0 0,0% 2.500 16,3%     5.631 27,7%   6.506 19,8% 15.256
(1

 28,6% 

Σύνολο Εξωτερικού 751 6,0% 4.722 30,8% 7.101 34,9%   8.796 26,8% 20.182 37,8% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

12.607 100,0% 15.348 100,0%   20.331 100,0%   32.896 100,0% 53.393 100,0% 

(1) Περιλαµβάνονται πωλήσεις νωπών ψαριών συν/κής αξίας €13.191 παραγωγής των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου  

 

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά ∆ραστηριότητα & 

Γεωγραφική Αγορά (2003)

Βιοµηχανική δραστ. εσωτ. Βιοµηχανική δραστ. εξωτ.

Εµπορική δραστ. εσωτ. Εµπορική δραστ. εξωτ.
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Το µεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρίας καλύπτεται από 

πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, αν και η εξαγωγική της δραστηριότητα έχει 

παρουσιάσει σηµαντική διαχρονική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Επίσης, η Εταιρεία 
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έχει εφαρµόσει πολιτική ανάπτυξης της εµπορική της δραστηριότητας (κυρίως στην 

πώληση µεγάλου ψαριού και τροφών, που περιλαµβάνονται προϊόντα των 

θυγατρικών της εταιριών), η οποία και κάλυψε το µεγαλύτερο ποσοστό του 

συνολικού κύκλου εργασιών τη διετία 2002-03, έναντι ποσοστού µόλις 6,7% το 1999.   
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3.2 Εξέλιξη κύκλου εργασιών – αποτελεσµάτων χρήσεων 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη λογαριασµών της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης της Εταιρείας, για την τριετία 2001 – 2003. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 
(ποσά σε χιλ. €) 

2001 
 

2002 
 

2003 

Κύκλος εργασιών από :    

 - εµπορική δραστηριότητα (1)
 

8.754 20.977 36.906 
 - βιοµηχανική δραστηριότητα 11.577 11.919 16.487 

Σύνολο κύκλου εργασιών 20.331 32.896 53.393 

Μείον: Κόστος πωληθέντων (προ αποσβ.) 13.400 26.251 44.494 

Μικτό κέρδος 6.931 6.645 8.899 

% επί κύκλου εργασιών 34,1% 20,2% 16,7% 

Πλέον: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 13 175 109 

Σύνολο 6.944 6.820 9.008 

Μείον: Έξοδα διοικήσεως (προ αποσβ.) 930 807 1.027 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (προ αποσβ.) 0 83 23 

Έξοδα διαθέσεως (προ αποσβ.) 1.600 2.032 4.239 

Σύνολο εξόδων 2.530 2.922 5.243 

% επί κύκλου εργασιών 12,4% 8,9% 9,8% 

Λειτουργικό αποτέλεσµα  4.414 3.898 3.765 

% επί κύκλου εργασιών 21,7% 11,8% 7,1% 

Πλέον: Έσοδα συµµετοχών & χρεογράφων 262 37 9 

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 319 70 57 

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 589 318 324 

Μείον: Έξοδα & ζηµιές και πρόβλεψη υποτίµησης 
συµµετοχών και χρεογράφων 7 0 0 

Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων 4.399 3.687 3.507 

% επί κύκλου εργασιών 21,6% 11,2% 6,6% 

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι 26 3 3 

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι 610 842 1.150 

Κέρδη προ αποσβέσεων 3.815    2.848    2.360    

% επί κύκλου εργασιών 18,8% 8,7% 4,4% 

Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) 1.084 1.213 1.268 

Κέρδη προ φόρων  2.731 1.635 1.092 

% επί κύκλου εργασιών 13,4% 5,0% 2,0% 

Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 896 574 482 

Μείον: Αµοιβές ∆.Σ. (2) 0 0 0 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές ∆.Σ. 
1.835 1.061 610 

% επί κύκλου εργασιών 9,0% 3,2% 1,1% 

Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου  0 0 99 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ και 
φόρους φορολογικού ελέγχου 1.835 1.061 511 

% επί κύκλου εργασιών 9,0% 3,2% 1,0% 
(1) : Η εµπορική δραστηριότητα αφορά κυρίως την πώληση του µεγάλου ψαριού των θυγατρικών µέσω του δικτύου 
της µητρικής. 

(2) : Οι αµοιβές ∆.Σ. κατά την εξεταζόµενη περίοδο περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης.  
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Κύκλος Εργασιών 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε σηµαντική διαχρονική 

αύξηση κατά την περίοδο 2001-2003. Τη χρήση 2003 διαµορφώθηκε σε  € 53.393 

χιλ έναντι € 32.896 χιλ.  τη χρήση 2002 (αύξηση κατά 62,3%) και € 20.331 χιλ. το 

2001 (αύξηση 2002/01:61,8%).  Η εν λόγω αυξητική πορεία, παρά τις πτωτικές τιµές 

οι οποίες επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις του συγκεκριµένου κλάδου, είναι 

αποτέλεσµα της διεύρυνσης της πελατειακής βάσης, του µεγάλου ψαριού. 

Ειδικότερα, οι πωλήσεις από την εµπορική δραστηριότητα υπερ-τετραπλασιάσθηκαν 

το 2003 σε σχέση µε το 2001, συµβάλλοντας κατά τα 2/3 περίπου στη διαµόρφωση 

του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρίας. Οι πωλήσεις από τη βιοµηχανική 

δραστηριότητα παρουσίασαν επίσης ανοδική πορεία κατά την εξεταζόµενη περίοδο, 

της τάξεως του 42,4% το 2003/2001.   

 

Περιθώριο µικτού κέρδους 

Το περιθώριο µικτού κέρδους (προ αποσβέσεων) της Εταιρείας, ως ποσοστό επί του 

κύκλου εργασιών, παρουσίασε σταδιακή µείωση κατά την εξεταζόµενη περίοδο και 

διαµορφώθηκε σε 16,7% το 2003 έναντι 20,2% τη χρήση 2002 και 34,1% το 2001. Η 

µείωση αυτή οφείλεται σε ένα µέρος στον αυξανόµενο ανταγωνισµό που διέπει τον 

κλάδο του µεγάλου κυρίως ψαριού αλλά κυρίως στην διαφοροποίηση της σύνθεσης 

µε την αύξηση των πωλήσεων του µεγάλου ψαριού έναντι του γόνου σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια.  

 

 

Έξοδα διοίκησης - διάθεσης 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας (προ αποσβέσεων), παρουσίασαν 

διαχρονική αύξηση κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίς. Η αύξηση των εν λόγω 

εξόδων (κατά €2,3 εκατ.) οφείλεται στην πρόσληψη πρόσθετου προσωπικούλόγω 

της διεύρυνσης, στην αύξηση των µισθών,  την οργάνωση του δικτύου εξωτερικού 

(νέες συµφωνίες για πωλήσεις) και στα αυξηµένα µεταβλητά έξοδα συσκευασίας και 

µεταφοράς των προϊόντων και εµπορευµάτων στο εξωτερικό.  

 

 

Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης  

Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (προ αποσβέσεων) αφορά ποσά τα οποία 

διατίθενται για την ανάπτυξη καλλιέργειας νέων ειδών. Το είδος που αυτή την στιγµή 

η Εταιρεία έχει εστιάσει την προσοχή της, είναι η γλώσσα (SOLEA – SOLEA).  

 

 

Αποσβέσεις  

Οι αποσβέσεις της Εταιρείας τη χρήση 2003 ανήλθαν σε € 1.268 χιλ. έναντι € 1.213 

χιλ το 2002 και € 1.084 χιλ. το 2001. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον 

επιµερισµό των αποσβέσεων στο κόστος παραγωγής και στα έξοδα διοίκησης, 

διάθεσης και ερευνών. 
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ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ. €) 

Λογαριασµός 

 

2001 2002 2003 

Κόστους Παραγωγής 720 714 680 

Εξόδων διοίκησης 286 406 303 

Εξόδων έρευνας και ανάπτυξης 0 8 192 

Έξοδα διάθεσης 69 78 91 

Μη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 9 7 2 

ΣΥΝΟΛΟ 1.084 1.213 1.268 

 

Κέρδη προ φόρων 

Η Εταιρία παρουσίασε σηµαντικά κέρδη καθόλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου. Συγκεκριµένα, τα κέρδη προ φόρων κατά τη χρήση 2003 διαµορφώθηκαν 

σε €1.092 χιλ. σε €1.635 χιλ. το 2002 και σε €2.731 χιλ. το 2001. Η µείωση των 

καθαρών κερδών κατά την τελευταία τριετία (παρά τη σηµαντική αύξηση των 

πωλήσεων), οφείλεται σε λόγους που αναλύθηκαν και παραπάνω. Η πτώση της 

τιµής πώλησης του µεγάλου ψαριού, τοµέα που βασίζεται πλέον η εταιρεία, αλλά και 

η πτώση στην τιµή του γόνου συνέβαλαν στη µείωση των περιθωρίων κέρδους, ενώ 

τα έξοδα διαθέσεως της Εταιρίας αυξήθηκαν λόγω της ανάπτυξης της βιοµηχανικής 

και κυρίως της εµπορικής της δραστηριότητας. 

 

 

3.3 Χρηµατοοικονοµικές ∆απάνες 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε., 

κατά την διάρκεια της τριετίας 2001 – 2003, σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών της, 

διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2000-2002 

(ποσά σε χιλ. € ) 
2001 2002 2003 

Τόκοι µακροπρόθεσµων 

δανείων 
436 401 271 

Τόκοι βραχυπρόθεσµων 

δανείων 
136 364 675 

Λοιπά έξοδα Τραπεζών 38 77 204 

ΣΥΝΟΛΟ 610 842 1.150 

% επί του κύκλου 

εργασιών 
3,0% 2,6% 2,2% 

Το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών δαπανών της Εταιρείας αφορά 

τόκους βραχυπροθέσµων δανείων. Ο δανεισµός για το 2003 παρέµεινε σε 

ελεγχόµενα επίπεδα και σύµφωνα µε τις ανάγκες ρευστότητας λόγω της στρατηγικής 

της απόφασης για διακράτηση των προϊόντων της για πώληση εντατικά την ‘Ανοιξη 

µε υψηλότερες τιµές.Πάντως σαν ποσοστό συνεχίζει µειούµενο. 
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3.4 Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης 

Στον πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζονται τα στοιχεία των Ισολογισµών της 

Eταιρίας για την περίοδο 2001 – 2003, ενώ στη συνέχεια αναλύονται ορισµένοι εκ 

των κυριοτέρων λογαριασµών του ισολογισµού:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ            
2001 - 2003 (ποσά σε χιλ. €) 

2001 2002 2003 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης  879 513 267 

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις  - 363 585 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  6.249 7.517 8.703 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 3.894 4.754 5.584 

Αναπόσβεστα πάγια 2.354 3.126 3.119 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 17.434 17.435 17.435 

Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 1.145 886 887 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 367 84 538 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 21.300 21.531 22.564 

Αποθέµατα  8.712 11.018 13.523 

Πελάτες - Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες 14.321 22.165 33.389 

Λοιπές απαιτήσεις  2.261 12.146 4.919 

Χρεόγραφα 1.045 1.045 67 

∆ιαθέσιµα  634 1.390 1.202 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 26.972 47.765 53.100 

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 43 164 169 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 49.194 69.972 76.100 

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 

Μετοχικό κεφάλαιο 1.486 1.570 1.570 

∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 23.753 23.753 23.753 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής & επιχορηγήσεις 123 39 40 

Αποθεµατικά κεφάλαια 4.813 4.867 3.258 

Αποτελέσµατα εις νέο 402 1.055 2.096 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 30.579 31.285 30.717 

Προβλέψεις - 1 403 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 10.228 8.825 3.705 

Προµηθευτές - Γραµµάτια & Επιταγές πληρωτέες 4.100 14.875 18.492 

Τράπεζες 6 9.751 19.183 

Προκαταβολές πελατών 940 3.135 505 

Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικά ταµεία 1.105 552 829 

Μερίσµατα πληρωτέα 987 955 757 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεδ επιχ/σεις 691 - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 470 497 1.473 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 8.298 29.766 41.239 

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 89 95 36 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 49.194 69.972 76.100 
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Έξοδα Εγκατάστασης 

Ειδικά όσον αφορά στη χρήση 2003 η αξία κτήσεως των εξόδων εγκατάστασης 

ανήλθε σε € 21,9 χιλ. και αναλύεται ως εξής: 

 

Ανάλυση του Λογ/σµού ‘‘Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων’’ για τη χρήση 2003 

Περιγραφή Αξία Κτήσης χιλ. € 

Λογισµικά προγράµµατα 4,2 

Άδειες επέκτασης κτιρίων 7,5 

Εξοδα διαµόρφωσης χώρων 10,2 

Σύνολο 21,9 

 

Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Η µείωση του λογαριασµού κατά € 541 χιλ. το 2002 έναντι του 2001 οφείλεται σε 

µείωση των επιταγών εισπρακτέων µακροπρόθεσµης λήξεως και µεταβίβαση των 

µετοχών της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ Α.Ε. Το 2003 οι µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις αυξήθηκαν λόγω αύξησης των επιταγών µακροπρόθεσµης λήξεως. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές της Εταιρείας σε άλλες 

εταιρείες και η διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης και της εσωτερικής λογιστικής τους 

αξίας στις 31.12.03: 

 

Αξία κτήσης 

Εσωτερική 
Λογιστική Αξία 
31.12.2003 

Εταιρεία 
Ποσοστό 

συµµετοχής € € 

∆ιαφορά 
µεταξύ αξίας 
κτήσης & 
εσωτερικής 
αξίας € 

Έτος 
Κτήσης 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. 100,00% 8.057.500 7.802.816,54 -254.683,46 1998 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 100,00% 3.279.530,45 3.161.894,11 -117.636,34 1999 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε 100,00% 1.553.250,18 1.562.213,80 8.963,62 1999 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α.ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. 81,818% 1.320.229,71 1.414.378,80 94.149,09 2001 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. 53,087% 2.490.260,15 2.679.044,64 188.784,49 2001 

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε. 50,00% 440.205,43 147.482,26 -292.723,17 2001 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. 50,00% 387.380,78 471.976,07 84.595,29 2001 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
∆.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 45,46% 733.839,14 710.292,77 -23.546,37 2001 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ 5,714% 58.694,06 8.777,67 -49.916,39 2001 

ΣΥΝΟΛΟ   18.320.889,90 17.958.876,65 -362.013,25   
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Αποθέµατα 

Η αξία των Αποθεµάτων της Εταιρείας παρουσίασαν διαχρονική αύξηση κατά την 

εξεταζόµενη τριετία και ανήλθαν σε € 13.523 χιλ. το 2003 έναντι € 11.018 χιλ. το 

2002 και € 6.046 χιλ. το 2001. Το παραπάνω γεγονός οφείλεται στην αύξηση της 

παραγωγής του µεγάλου ψαριού προκειµένου να καλυφθούν οι προβλεπόµενες 

αυξηµένες πωλήσεις και της πολιτικής της διακράτησης αποθέµατος για πώληση την 

Άνοιξη µε καλύτερες τιµές. 

 

Πελάτες – Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Πελάτες - Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες’’ κατά 

την 31.12.03 ανήλθε σε €33.389 χιλ. έναντι € 22.165 χιλ. την 31.12.2002 και € 14.321 

χιλ  την 31.12.2000. 

 

Σύνολο Ενεργητικού 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε 

€ 76.100 χιλ. το 2003 έναντι € 69.972 χιλ. το 2002 και € 49.194 χιλ. το 2001. 

 

Ίδια Κεφάλαια 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31.12.03 ανήλθε σε €30.717 χιλ. 

έναντι € 31.285 χιλ. το 2002 και σε € 30.579 το 2001. Το µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας αυξήθηκε το 2002/01 κατά € 84 χιλ. περίπου από κεφαλοποίηση διαφορών 

αναπροσαρµογής και µετατροπής του από δρχ. σε ευρώ.  

 

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 

Στις 31.12.02 οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν στα € 8.825 χιλ. λόγω 

καταβολής της πρώτης δόσης του οµολογιακού δανείου. Η περαιτέρω µείωση κατά 

το 2003 κατά €5.120 χιλ. οφείλεται στην αποπληρωµή µέρους του κοινοπρακτικού 

δανείου και στη µεταφορά σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ του ληξιπρόθεσµου µέρους τόσο 

του κοινοπρακτικού αλλά και του µεσοπρόθεσµου δανείου.  

 

Φόροι – Τέλη – Ασφαλιστικά ταµεία 

Ο Λογαριασµός ‘‘Φόροι – Τέλη – Ασφαλιστικά ταµεία’’ διαµορφώθηκε στις 31.12.03 

σε € 829 χιλ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των υποχρεώσεων 

της Εταιρείας ειδικά για Φόρους και Τέλη την 31.12.2003: 

 

Ανάλυση του λογ/σµού ‘‘ Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη’’ 
την 31.12.2003  χιλ. € 

ΦΜΥ 31 

Φόρος αµοιβών ελευθέρων επαγγελµατιών 2 

Φόρος εργολάβων 3 

Φόρος τέλη προηγούµενων χρήσεων 248 

Φόρος εισοδήµατος 432 

Σύνολο 716 
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Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας διαµορφώθηκε στις 

31.12.03 σε € 41.239 χιλ. έναντι € 29.766 χιλ. στις 31.12.2002 και € 8.298 χιλ. στις 

31.12. Η αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων το οφείλεται κυρίως σε 

αύξηση της δυναµικότητας της Εταιρείας και αύξησης των προµηθευτών – 

γραµµατίων πληρωτέων και των τραπεζικών υποχρεώσεων αλλά και στους λόγους 

που αναφέρθηκαν στις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

 

Σύνολο Παθητικού 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, το σύνολο του παθητικού της Εταιρείας ανήλθε σε € 

76.100 χιλ. το 2003 έναντι € 69.972 χιλ. το 2002 και € 49.194 χιλ. το 2001. 
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3.5 Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι  βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για 

τις χρήσεις 2001-2003: 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

ΧΡΗΣΗ 2001 2002 2003 

Εξέλιξης (%)    

Κύκλου εργασιών 32,4% 61,8% 62,3% 

Κερδών προ φόρων -19,2% -40,1% -33,2% 

Κερδών µετά από φόρους & αµοιβές ∆.Σ. -26,5% -42,2% -42,5% 

Συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων (1) 4,9% 42,2% 8,8% 

Αποδοτικότητας (%)       

Ιδίων κεφαλαίων (ROE) (2) 8,9% 5,2% 3,6% 

Απασχολούµενων κεφαλαίων (ROCE) (3) 6,8% 3,5% 2,9% 

∆ραστηριότητας       

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) (4) 224 149 109 

Περίοδος παρεχόµενης πίστωσης (ηµέρες) (5) 257 246 228 

Περίοδος λαµβανόµενης πίστωσης (ηµέρες) (6) 74 165 126 

∆ιαρθρωτικής Ισορροπίας       

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 0,6 1,2 1,5 

Κάλυψη τόκων (φορές) (7) 5,5 2,9 1,9 

∆ανειακή επιβάρυνση (8) 0,2 0,3 0,3 

Ρευστότητας        

Σχετική (Γενική) ρευστότητα (9) 3,2 1,6 1,3 

Ειδική ρευστότητα (10) 0,07 0,05 0,03 

Αµεση ρευστότητα (11) 2,2 1,2 1,0 

 

(1) Μεταβολή Ενεργητικού 

(2) Καθαρά κέρδη προ Φόρων / Ιδια κεφάλαια 

(3) Καθαρά κέρδη προ φόρων & τόκων / Απασχολούµενα κεφάλαια 

(4) Αποθέµατα/Κόστος πωληθέντων * 365 

(5) Πελάτες+επιταγές+γραµµάτια/Πωλήσεις * 365 

(6) Προµηθευτές+επιταγές+γραµµάτια/Πωλήσεις * 365 

(7) Καθαρά κέρδη προ φόρων & τόκων / τόκους 

(8) ∆ανειακές Υποχρεώσεις / Απασχολούµενα κεφάλαια 

(9) Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

(10) ∆ιαθέσιµα/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

(11) Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέµατα /Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Η µέθοδος ενοποίησης που ακολουθεί η Εταιρεία είναι αυτή της ολικής 

ενσωµάτωσης και εφάρµοσε ολική απάλειψη των διεταιρικών κερδών και ζηµιών.  

 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις 31.12.2001, εκτός από την µητρική 

εταιρεία (ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ) περιλαµβάνονται και οι εταιρείες: 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε., ενώ στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις 31.12.2002 και 31.12.2003 επιπλέον των 

προαναφερθέντων περιλαµβάνονται οι εταιρείες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε. ΙΧΘ/ΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. και ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για την τριετία 2001-2003.  
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4.1 Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών – Αποτελέσµατα Οµίλου 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών 

και των αντίστοιχων αποτελεσµάτων, κατά την τελευταία τριετία: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001 - 2003 

ΧΡΗΣΗ (ποσά σε χιλ. €) 2001 2002 2003 

Κύκλος εργασιών 18.209 25.550 45.234 

Μείον: Κόστος πωληθέντων (προ αποσβ.) 10.861 17.958 34.772 

Μικτό κέρδος 7.348 7.592 10.462 

% επί κύκλου εργασιών 40,4% 29,7% 23,1% 

Πλέον: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 36 383 306 

Σύνολο 7.384 7.975 10.768 

Μείον: Έξοδα διοικήσεως  (προ αποσβ.) 1.103 1.030 1.089 

           Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης  (προ αποσβ.) - 83 23 

           Έξοδα διαθέσεως  (προ αποσβ.) 1.649 2.079 4.395 

Σύνολο εξόδων 2.752 3.192 

 
5.461 

% επί κύκλου εργασιών 15,1% 12,5% 12,1% 

Λειτουργικό αποτέλεσµα  4.634 4.783 5.307 

% επί κύκλου εργασιών 25,4% 18,7% 11,7% 

Πλέον: Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων 280 40 91 

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 424 827 326 

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 611 396 349 

Μείον: Έξοδα και ζηµιές και πρόβλεψη για υποτίµηση 

συµµετοχών και χρεογράφων 
26 0 

0 

Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων 4.701 5.254 5.375 

% επί κύκλου εργασιών 25,8% 20,6% 11,9% 

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι 28 5 3 

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι 613 919 1165 

Κέρδη προ αποσβέσεων 4.115 4.340 4.213 

% επί κύκλου εργασιών 22,6% 17,0% 9,3% 

Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) 2.221 3.045 2.969 

Κέρδη προ φόρων  1.894 1.295 1.244 

% επί κύκλου εργασιών 10,4% 5,1% 2,8% 

Μείον: Αναλογία µετοχών µειοψηφίας -0,2 +2 -18 

Κέρδη Οµίλου προ φόρων και µετά από δικαιώµατα 

µειοψηφίας 
1.894 1.297 

1.262 

Μείον: Αµοιβές ∆.Σ. (1)    0,00 (1)    0,00 (1)    0,0 

Μείον: Φόροι χρήσης  900 674 521 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. και 

δικαιώµατα µειοψηφίας 
994 623 

741 

% επί κύκλου εργασιών 5,5% 2,4% 1,6% 

Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου 152 3 139 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ και 

φόρους φορολογικού ελέγχου 
842 620 

602 

% επί κύκλου εργασιών 4,6% 2,4% 1,3% 

(1) Οι αµοιβές ∆.Σ. κατά την εξεταζόµενη περίοδο περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης. 
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Όσον αφορά τα επιµέρους µεγέθη της κατάστασης ενοποιηµένων αποτελεσµάτων 

χρήσεως, παρατηρούνται τα ακόλουθα:  

 

Κύκλος Εργασιών   

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου παρουσίασε σηµαντική διαχρονική αύξηση κατά την 

εξεταζόµενη τριετία. Συγκεκριµένα, τη χρήση 2003 ανήλθε σε €45.234 χιλ. έναντι € 

25.550 χιλ. το 2002 (αύξηση 2003/02: 77%) και € 18.209 χιλ. τη χρήση 2001 (αύξηση 

2002/01: 40,3%). Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση πωλήσεων του µεγάλου ψαριού, 

κυρίως του εξωτερικού, τοµέα στον οποίο έχει στραφεί ο Όµιλος και στην αύξηση των 

πωλήσεων γόνου τόσο της µητρικής αλλά και της θυγατρικής Ι ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε. 

  

Περιθώριο µικτού κέρδους 

Το περιθώριο µικτού κέρδους (προ αποσβέσεων) του Οµίλου, ως ποσοστό επί του 

κύκλου εργασιών, παρουσίασε σταδιακή µείωση κατά τις εξεταζόµενες περιόδους και 

διαµορφώθηκε σε 23,1% το 2003 έναντι 29,7% τη χρήση 2002 και 40,4% το 2001. Η 

µείωση αυτή οφείλεται, στη σηµαντική αύξηση της σύνθεσης των πωλήσεων από 

γλονο σε µεγάλο ψάρι σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις. 

 

Έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιάθεσης 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (προ αποσβέσεων) του Οµίλου, παρουσίασαν 

αύξηση κατά την εξεταζόµενη τριετία.  Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην αντίστοιχη 

αύξηση των συνολικών λειτουργικών εξόδων του Οµίλου, κυρίως της σηµαντικής 

προσπάθειας που καταβάλει ο Όµιλος να εδραιωθεί στην «δύσκολη» αγορά του 

εξωτερικού για το µεγάλο ψάρι. 

 

Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης  

Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (προ αποσβέσεων) αφορά έξοδα της µητρικής 

εταιρείας για την ανάπτυξη καλλιέργειας νέων ειδών. Το είδος που αυτή την στιγµή η 

Εταιρεία έχει εστιάσει την προσοχή της, είναι η γλώσσα (SOLEA – SOLEA).  

 

ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς  

Το σύνολο των αποσβέσεων του Οµίλου κατά τη χρήση 2003 ανήλθε σε € 2.969 χιλ. 

έναντι € 3.045 χιλ. τη χρήση 2002 και € 2.221 χιλ. τη χρήση 2001. Ο επιµερισµός των 

αποσβέσεων του Οµίλου στις αντίστοιχες περιόδους παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 
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Επιµερισµός Αποσβέσεων (ποσά σε χιλ. €) 

Λογαριασµός 2001 2002 2003 

Κόστους Παραγωγής 
      

1.802 
2.472 2.250 

Εξόδων διοίκησης 
         

340 
348 368 

Εξόδων έρευνας και ανάπτυξης - 8 192 

Έξοδα διάθεσης          70 210 157 

Μη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος            9 7 2 

Σύνολο      2.221    3.045 2.969 

 

Κέρδη προ φόρων 

Tα αποτελέσµατα του Οµίλου ήταν κερδοφόρα καθ’ όλες τις εξεταζόµενες περιόδους. 

Συγκεκριµένα, τα κέρδη προ φόρων κατά τη χρήση 2003 διαµορφώθηκαν σε € 1.244 

χιλ., σε € 1.295 χιλ. το 2002 και σε € 1.894 χιλ. το 2001. Η µείωση αυτή οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην αντίστοιχη αύξηση των εξόδων ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης όπως 

προαναφέρθηκε και στη χαµηλή τιµή των προϊόντων (κυρίως του µεγάλου ψαριού) 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας. 
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4.2 Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των ενοποιηµένων ισολογισµών, 

κατά την περίοδο 2001 – 2003: 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001 - 2003 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (ποσά σε € χιλ.) 

2001 2002 2003 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης  973 680 392 

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις  0 363 585 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  13.209 19.952 22.348 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 7.396 10.534 12.981 

Αναπόσβεστα πάγια 5.813 9.418 9.367 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0 0 0 

Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 1.145 886 887 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 379 110 275 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 7.337 10.777 11.114 

Αποθέµατα  21.354 29.708 30.647 

Πελάτες - Γραµµάτια & επιταγές εισπρακτέες 14.318 18.091 26.520 

Λοιπές απαιτήσεις  5.248 8.641 7.347 

Χρεόγραφα 1.463 1.209 67 

∆ιαθέσιµα  985 1.725 1.259 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 43.368 59.374 65.840 

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 50 176 187 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51.728 71.007 71.533 

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 
 Μετοχικό κεφάλαιο 1.486 4.090 4.090 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 23.753 23.753 23.753 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής & επιχορηγήσεις 123 957 779 

Αποθεµατικά κεφάλαια 4.461 4.358 3.102 

Αποτελέσµατα εις νέο -1.491 -1.734 -1.023 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 22 43 4 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 28.354 31.467 30.705 

Προβλέψεις 0 1 404 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 10.228 8.825 3.705 

Προµηθευτές - Γραµµάτια & επιταγές πληρωτέες 10.144 16.445 19.148 

Τράπεζες 6 9.753 19.183 

Προκαταβολές Πελατών 48 1.660 505 

Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικά ταµεία 1.209 767 1.077 

Μερίσµατα πληρωτέα 987 967 768 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 619 953 1.942 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 13.013 30.545 42.623 

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 133 169 96 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 51.728 71.007 77.533 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

Αποθέµατα 

Η αξία των Αποθεµάτων του Οµίλου παρουσίασαν διαχρονική αύξηση κατά την 

εξεταζόµενη τριετία και ανήλθαν σε € 30.647 χιλ. το 2003 (67,8% ως ποσοστό του 

κύκλου εργασιών, σε € 29.708 χιλ. το 2002 (116,3% ως ποσοστό του κύκλου 

εργασιών) και σε € 21.354 χιλ. το 2001  (117,3% ως ποσοστό του κύκλου εργασιών) 

και.). Η αύξηση των αποθεµάτων οφείλεται στην αύξηση των συµµετεχουσών 

εταιρειών του Οµίλου το 2002, καθώς και στην πολιτική διακράτησης των 

αποθεµάτων για πώληση την άνοιξη σε καλύτερες τιµές. 

 

Πελάτες – Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού ‘‘Πελάτες - Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες’’ κατά 

την 31.12.03, ανήλθε σε € 26.520 χιλ. έναντι € 18.091 χιλ. την 31.12.2002. Ως 

ποσοστό όµως του κύκλου εργασιών, παρουσίασε µείωση και διαµορφώθηκε σε 

58,6% το 2003 έναντι 70,8% το 2002. 

 

Σύνολο Ενεργητικού 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω το σύνολο του Ενεργητικού του Οµίλου της 

Εταιρείας ανήλθε σε € 71.533 χιλ. το 2003 έναντι € 71.007 χιλ. το 2002 και € 51.728 

χιλ. το 2001.   

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

 

Ίδια Κεφάλαια 

Το Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου (προ δικαιωµάτων µειοψηφίας) το 2003 ανήλθαν σε € 

30.701 χιλ. έναντι € 31.424 χιλ στις 31.12.02 και € 28.332 χιλ. το 2001.  

 

Μακροπρόθεσµος Τραπεζικός ∆ανεισµός 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου παρουσίασαν διαχρονική µείωση κατά 

την εξεταζόµενη τριετία και διαµορφώθηκαν σε € 3.705 χιλ. στις 31.12.03, έναντι € 

8.825 χιλ. στις 31.12.02 και €10.228 χιλ. στις 31.12.01. Η µείωση των 

µακροπροθέσµων υποχρεώσεων του Οµίλου οφείλεται στην αποπληρωµή µέρους 

του κοινοπρακτικού δανείου και στη µεταφορά σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ του 

ληξιπρόθεσµου µέρους τόσο του κοινοπρακτικού αλλά και του µεσοπρόθεσµου 

δανείου.  

 

 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων του Οµίλου διαµορφώθηκε και € 

42.623 χιλ. στις 31.12.03, έναντι € 30.545 χιλ στις 31.12.02 και € 13.013 χιλ. στις 

31.12.01. Η αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως σε 

αύξηση της δυναµικότητας παραγωγής και αύξησης των προµηθευτών – γραµµατίων 
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πληρωτέων και των τραπεζικών υποχρεώσεων και στους λόγους που αναφέρθηκαν 

στο Μακροπρόθεσµο δανεισµό.  

 

 

Σύνολο Παθητικού 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, το σύνολο του παθητικού του Οµίλου της Εταιρείας 

ανήλθε σε € 71.533 χιλ. το 2003 έναντι € 71.007 χιλ. το 2002 και € 51.728 χιλ. το 

2001.   
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4.3 Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ενοποιηµένου 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του 

Οµίλου για τις χρήσεις 2001-2003:  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 

ΧΡΗΣΗ 2001 2002 2003 

Εξέλιξης (%)    

Κύκλου εργασιών 10,8% 40,3% 77,0% 

Κερδών προ φόρων -53,9% -31,6% -3,9% 

Κερδών µετά από φόρους & αµοιβές ∆.Σ. -68,5% -37,3% 18,9% 

Συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων (1) 0,6% 37,3% 9,2% 

Αποδοτικότητας (%)       

Ιδίων κεφαλαίων (ROE) (2) 6,7% 4,1% 4,1% 

Απασχολούµενων κεφαλαίων (ROCE) (3) 4,8% 3,1% 3,1% 

∆ραστηριότητας       

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) (4) 616 531 548 

Περίοδος παρεχόµενης πίστωσης (ηµέρες) (5) 287 258 214 

Περίοδος λαµβανόµενης πίστωσης (ηµέρες) (6) 203 235 155 

∆ιαρθρωτικής Ισορροπίας - Μόχλευσης       

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 0,8 1,3 1,5 

Κάλυψη τόκων (φορές) (7) 3,1 2,1 1,0 

∆ανειακή επιβάρυνση (8) 0,2 0,3 0,3 

Ρευστότητας        

Σχετική (Γενική) ρευστότητα (9) 3,3 1,9 1,5 

Ειδική ρευστότητα (10) 0,1 0,1 0,0 

Αµεση ρευστότητα (11) 1,7 1,0 0,8 

 

(1) Μεταβολή Ενεργητικού 

(2) Καθαρά κέρδη προ Φόρων / Ιδια κεφάλαια 

(3) Καθαρά κέρδη προ φόρων & τόκων / Απασχολούµενα κεφάλαια 

(4) Αποθέµατα/Κόστος πωληθέντων * 365 

(5) Πελάτες+επιταγές+γραµµάτια/Πωλήσεις * 365 

(6) Προµηθευτές+επιταγές+γραµµάτια/Πωλήσεις * 365 

(7) Καθαρά κέρδη προ φόρων & τόκων / τόκους 

(8) ∆ανειακές Υποχρεώσεις / Απασχολούµενα κεφάλαια 

(9) Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

(10) ∆ιαθέσιµα/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

(11) Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέµατα /Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

5.1 Συνδεδεµένες εταιρείες µε την ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.  

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει 

σε στρατηγικές κινήσεις εξαγορών και ιδρύσεως εταιριών που δραστηριοποιούνται 

στον ευρύτερο κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. Μέσω της οριζόντιας και κάθετης 

ολοκλήρωσης έχει επιτευχθεί η συγκρότηση ενός Οµίλου εταιριών που κατέχει τη 

δεύτερη θέση στον κλάδο. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά της άµεσης συµµετοχής της 

Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, την 31/12/2003: 
 

ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 
ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2003 

Εταιρεία 
% 

Συµµετοχής 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. 100,0% 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 100,0% 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.  
(πρώην Σ. Αθανασίου & Σια Ο.Ε.) 

100,0% 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α. ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. 81,818% 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. 53,087% 

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε. 50,00% 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. 50,00% 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 45,46% 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ 5,714% 

 

Επίσης, η Εταιρεία συµµετέχει έµµεσα, µέσω της θυγατρικής της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ 

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών που 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 
Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2003 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Άµεση συµµετοχή 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. 

Έµµεση και άµεση συµµετοχή 
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 
Α.Β.Ε.Ε. 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 

54,54% 100,00% 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. 

18,182% 100,00% 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. 

46,913% 100,00% 

 

Η διαγραµµατική απεικόνιση του Οµίλου επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ κατά την 30/02/2004 ήταν η ακόλουθη:                                           
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εντός του έτους 2002 υπεγράφη προσύµφωνο 

συµβόλαιο εξαγοράς της εταιρείας I. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ ΙΧΘ/ΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

και το 2003 προσύµφωνο εξαγοράς του 99% του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κοινή διοίκηση κατέχει στις 

εταιρείες: I. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ ΙΧΘ/ΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 

ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ και ECOFEED ABEE.  

Επίσης, η εταιρία ∆ΕΛΦΙΝΙ Α.Ε. στην οποία συµµετείχε η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, απορροφήθηκε στις 6/10/2003 από την 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 

ΑΒΕΕ 

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε. 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Α.Ε. 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ 
ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α. ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 
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5.2 Πληροφορικά στοιχεία Θυγατρικών εταιρειών 

 

Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία για τις θυγατρικές εταιρείες της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. στις οποίες συµµετείχε την 31/12/2003 µε ποσοστό 

µεγαλύτερο από 50%. 

 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. 

 

Η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992.  

Έχει έδρα στο δήµο Βριλησσίων, Νοµού Αττικής – Λεωφ. Πεντέλης 48 (κατόπιν 

αλλαγής το 2002 από τον Άγιο Θωµά Πρέβεζας). 

 

Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι :  

Η δηµιουργία ιχθυοτροφείου για την πάχυνση ιχθυδίων τσιπούρας και ιχθυδίων  

λαβρακίου και ιχθύων εν γένει καθώς και η εµπορία αυτών . 

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί ,να συµµετέχει σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση παρεµφερούς σκοπού υπό οποιαδήποτε εταιρική µορφή και να 

συγχωνεύεται µε άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή ατοµική η εταιρική 

επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου. Επίσης να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο. 

 

Το σηµερινό διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους κάτωθι : 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Κατσιβέλης Ιωάννης Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 

Nigel Lewis Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 

Φλώρη Κατσιβέλη Μέλος 

Ηµεροµηνία λήξης θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 24/9/2006 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 8.057.500 € και διαιρείται σε 

2.750.000 κοινές ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας 2,93 €  η κάθε µία.  

 

Μοναδικός µέτοχος της Εταιρείας, είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ, 

η οποία κατέχει το 100% των µετοχών της: 

 

Παρούσα Μετοχική Σύνθεση 

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 2.750.000 100% 

 

Το ∆εκέµβριο του 2001 η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

της κατά 945.593.125 δρχ. (2.775.034,85 €) ποσό το οποίο καταβλήθηκε εξ’ 

ολοκλήρου από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ .  

 

Η εταιρεία επίσης κατά το ∆εκέµβριο του 2001 συµµετείχε στην αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 
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καταβάλλοντας ποσό 200.000.000 δρχ. (586.940,57 €) και στην εταιρεία 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. καταβάλλοντας ποσό 700.000.000 

δρχ. (2.054.292 €)  

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι εταιρίες που συµµετέχει η 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. 

 

Επωνυµία εταιρείας 
Ίδρυση ή 

εξαγορά 

Συµµετοχή 

31/3/2004 

% 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. 
2001 46,913% 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

∆.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 
2000 54,54% 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α.ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. 
2000 18,182% 

 

Οι συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. στο µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση άλλων 

εταιριών (µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%) παρουσιάζονται στον πίνακα του 

κεφ. 2.10.   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. για την τελευταία τριετία (σε χιλ. €): 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ.€) 2001 2002 2003 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης  30 44 27 

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις  - - - 

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 510 443 319 

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 4.511 4.511 4.526 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 4.695 4.697 4.879 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.058 8.058 8.058 

Ίδια Κεφάλαια 8.239 7.912 7.803 

Προβλέψεις - - - 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - - 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.510 1.776 1.947 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.510 1.776 1.947 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Κύκλος Εργασιών 1.343 1.375 1.129 

Μικτά Κέρδη 52 -231 -105 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 4 -248 -94 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. 4 -248 -94 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 1998. 
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Η µερισµατική πολιτική της εταιρείας είναι η µη διανοµή µερίσµατος για τον 

σχηµατισµό αποθεµατικών. Επισηµαίνεται ότι η µη διανοµή µερίσµατος πρέπει να 

εγκριθεί από το 100% του µετοχικού κεφαλαίου στην τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. 

 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, παρουσιάζονται στον 

πίνακα του κεφαλαίου 5.5.  

 

Η µονάδα αυτή βρίσκεται στρατηγικά τοποθετηµένη σε απόσταση  πέντε χιλιόµετρων 

από την πόλη της Πρέβεζας και κοντά στην είσοδο της θάλασσας του Ιονίου 

Πελάγους στον Αµβρακικό κόλπο. Τα προφανή πλεονεκτήµατα πού πηγάζουν από 

την γειτνίαση µε την Πρέβεζα είναι η χωρίς προβλήµατα γρήγορη µεταφορά των 

ανθρώπων και των πάσης φύσης υλικών από και προς την µονάδα, η εύκολη 

αστυνόµευση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων, η εύκολη µεταφορά του τελικού 

προϊόντος µετά την εξαλίευση προς τον τελικό προορισµό πώλησης µέσω του άρτιου 

οδικού δικτύου καθώς και η δυνατότητα εύρεσης εργατικού προσωπικού ( 

εξειδικευµένου και ανειδίκευτου ) από την πυκνοκατοικηµένη γύρω περιοχή. Τα 

πλεονεκτήµατα πού πηγάζουν από την θέση της µονάδας µέσα στον Αµβρακικό 

κόλπο αφορούν την ίδια την ποιότητα του ψαριού πού εκτρέφεται. Είναι κοινά 

παραδεκτό ότι λόγω της ιδιοµορφίας του συγκεκριµένου οικοσυστήµατος ( αφθονία 

φυσικής τροφής την οποία οι ιχθυοπληθυσµοί καταναλώνουν µαζί µε την 

χορηγούµενη τεχνητή ) τα ψάρια πού µεγαλώνουν στα νερά του ξεχωρίζουν ως προς 

την γεύση και ως προς την εµφάνιση από οποιαδήποτε άλλα εκτρεφόµενα ψάρια. 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της καλλιεργούµενης τσιπούρας Αµβρακικού είναι το 

έντονο κίτρινο χρώµα της κάτω από τα µάτια ( από όπου πήρε και το Αρχαίο όνοµα 

της σαν Χρυσόφρυς ) καθώς και το έντονο κόκκινο χρώµα των βραγχίων της. 

 

H εταιρεία έχει την υπ’αριθµόν 1492/9.10.00 άδεια λειτουργίας και τα υπ’άριθµόν 

4864/26-4-00 και 6010/15-7-02 µισθωτήρια συµβόλαια για συνολικά 20 στρέµµατα 

θαλάσσιας έκτασης µε δυνατότητα παραγωγής 230 τόνων ιχθύων ετησίως συνολικά 

(τσιπούρα, λαυράκι, µυτάκι, φαγκρί). 

 

 



ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

 

Η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1990.  

Το 2003 µεταφέρθηκε η έδρα της από τον ∆ήµο Περιστερίου στο δήµο Βριλησσίων Αττικής, 

Λεωφ. Πεντέλης 48. 

 

Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι η παραγωγή πάχυνση γόνου 

ιχθύων και γενικά προϊόντα θαλάσσης , η ίδρυση σχετικών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας , η 

εµπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θαλάσσης, η βιοµηχανική επεξεργασία των 

παραπάνω και η παραγωγή ιχθυοτροφών και η συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρείες ή η 

ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 

 

Το ∆εκέµβριο του 2001 η Εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της κατά 

554.800.000 δρχ. (1.628.173,15 €) ποσό το οποίο καταβλήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ. 

Το σηµερινό εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας, µετά την τελευταία αύξηση κατά τον Ιούνιο 

2003, ανέρχεται σε € 3.228.500 διαιρούµενο σε 110.000 εταιρικά µερίδια των € 29,35 

έκαστο. 

 

Οι  σηµερινοί εταίροι της εταιρείας, οι µετοχές και τα ποσοστά εξ αυτών έχουν ως εξής: 

 

Παρούσα Εταιρική Σύνθεση 

Εταίροι Μερίδια Ποσοστό 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 110.000 100% 

 

∆ιαχειριστές της εταιρείας είναι οι εξής : 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Κατσιβέλης Ιωάννης ∆ιαχειριστής - Εκπρόσωπος 

Nigel Lewis ∆ιαχειριστής - Εκπρόσωπος 

 

Οι συµµετοχές των διαχειριστών στο µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση άλλων εταιριών (µε 

ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%) παρουσιάζονται στον πίνακα του κεφ. 2.10.   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε για την τελευταία τριετία ( σε € 

χιλ.): 
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ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ. €) 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης  11 22 19 

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις  - - - 

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 505 410 436 

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1 7 7 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 4.358 5.387 4.852 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.228 3.228 3.229 

Ίδια Κεφάλαια 3.429 3.277 3.162 

Προβλέψεις - - - 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - - 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.443 1.443 2.144 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.443 1.443 2.144 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Κύκλος Εργασιών 1.123 1.326 2.350 

Μικτά Κέρδη 105 -66 -121 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 16 -51 -116 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. 15 -51 -116 

 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 1998. 

 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, παρουσιάζονται 

στον πίνακα του κεφαλαίου 5.5.  

 

Η πολιτική διανοµής κερδών στον µοναδικό εταίρο της Μονοπρόσωπης Εταιρείας 

Περιορισµένης Ευθύνης είναι να µη διανέµονται τα κέρδη µετά από φόρους ώστε να 

χρησιµοποιούνται για το σχηµατισµό αποθεµατικών. 

 

Η µονάδα αποτελεί πρότυπη απόδειξη εφαρµογής της άποψης ότι µία 

ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα µπορεί να συντελέσει στην αναβάθµιση της 

περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται. Εγκατεστηµένη στην  Βορειοδυτική πλευρά 

της νήσου Άνδρου και σε απόσταση µόλις 2 ωρών από το κεντρικό λιµάνι της 

Ραφήνας συνδυάζει τα οφέλη από την δραστηριοποίηση στα καθαρά νερά της 

θάλασσας του Αιγαίου µαζί µε την εύκολη πρόσβαση στην ηπειρωτική Ελλάδα, 

στοιχείο σηµαντικό για την απροβληµάτιστη διακίνηση των κάθε είδους αγαθών. Η 

περιοχή πού γίνεται η εκτροφή χαρακτηρίζεται από την καθαρότητα των νερών λόγω 

της συνεχούς κίνησης και ανανέωσής τους από τους επικρατούντες ανέµους και τα 

ρεύµατα καθώς και από το µεγάλο βάθος του  πυθµένα  στα σηµεία στα οποία 

βρίσκονται τοποθετηµένοι οι κλωβοί τελικής πάχυνσης του µεγάλου ψαριού. Αυτό σε 

συνδυασµό µε τις καλές θερµοκρασίες και τα  υψηλά επίπεδα οξυγόνου που 

επικρατούν καθόλη την διάρκεια του χρόνου συντελούν έτσι ώστε οι συνθήκες 

εκτροφής να είναι ιδανικές για την παραγωγή άριστων τελικών προϊόντων. Είναι η 
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µονάδα στην οποία υπάρχουν όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις 

έτσι ώστε να επιχειρηθεί να παραχθεί πιστοποιηµένο οργανικό ψάρι για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα.  

 

H εταιρεία έχει την υπ’αριθµό 1504/3.9.02 άδεια λειτουργίας και το  5731/19-5-99 

συµβόλαιο µίσθωσης για 10 στρέµµατα θαλάσσιας έκτασης και το 453/31.10.02 

συµβόλαιο µίθωσης για 20 στρέµµατα θαλάσσιας έκτασης, µε δυνατότητα 

παραγωγής 310 τονους ιχθύων ετησίως (τσιπούρα, λαυράκι, µυτάκι, φαγκρί). 
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ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 

 

Η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001. Η εταιρεία προήλθε 

από µετατροπή της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία Σ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. σε Ανώνυµη Εταιρεία βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993 

 

Έχει έδρα στο δήµο Βριλησσίων Αττικής στη διεύθυνση Λ. Πεντέλης 48.  

 

Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι  η παραγωγή – πάχυνση 

ιχθύων και γενικά προϊόντων θαλάσσης, ίδρυση σχετικών µονάδων 

ιχθυοκαλλιέργειας, εµπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θαλάσσης, βιοµηχανική 

επεξεργασία των παραπάνω . 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε οποιονδήποτε τρόπο, να συµµετέχει σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να 

ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή στην 

αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της προκύπτουσας εταιρείας ανερχόταν σε 100.000.000 δρχ.             

(293.470,29 €)  διαιρούµενο σε 10.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. 

(29,35 €) η καθεµία.  

Τον Ιούνιο του 2001 η Εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 

κατά 375.000.000 δρχ. (1.100.513,57 €), ποσό το οποίο καταβλήθηκε εξ΄ολοκλήρου 

από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ, και διαµορφώθηκε σε 

€1.393.983,86 διαιρούµενο σε 47.500 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 29,347 η κάθε 

µία. 

Τον Ιούνιο του 2003, µε απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε µείωση της 

αξίας των µετοχών σε €29,34 εκάστη και εξαγοράς του συνόλου των µετοχών από 

την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ που αποτελεί και τον µοναδικό 

σήµερα µέτοχο της Εταιρείας : 

 

Παρούσα Μετοχική Σύνθεση 

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 47.500 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 47.500 100% 

 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η εξής : 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Κατσιβέλης Ιωάννης Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

Nigel Lewis Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

David Abbs Μέλος 

Ηµεροµηνία λήξης θητείας ∆ιοικητικού Συµβουλίου 30/6/2008 
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Οι συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. στο µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση άλλων 

εταιριών (µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%) παρουσιάζονται στον πίνακα του 

κεφ. 2.10.   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας 

για την πρώτη υπερδωδεκάµηνη εταιρική της χρήση (1/2/2001 - 31/12/2002) και τη 

χρήση 2003: 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά.  

 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 

και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, παρουσιάζονται στον πίνακα του 

κεφαλαίου 5.5.  

 

Η αγορά της µονάδας της Βουρλιάς επιλέχθηκε λόγω της ιδιαίτερης θέσης της . 

Συγκεκριµένα η περιοχή του όρµου Βουρλιάς (και όλη η γύρω περιοχή) 

χαρακτηρίζεται από την παντελή απουσία οποιασδήποτε άλλης ανθρωπογενούς 

δραστηριότητας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η παρουσία µικρού αριθµού 

κτηνοτρόφων. Τα πλεονεκτήµατα πού πηγάζουν από αυτό το γεγονός είναι αφενός 

µεν η δραστηριοποίηση της εταιρείας στην περιοχή χωρίς προβλήµατα λόγω της 

έλλειψης άλλων ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων και αφετέρου η καθαρότητα των 

νερών λόγω της  απουσίας κάθε µορφής ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Ακόµα η 

συγκεκριµένη µονάδα πάχυνσης προστατεύεται από όλους τους ανέµους εκτός από 

τον Νοτιοανατολικό του οποίου η επίδραση είναι γενικά ασθενής. Αυτό εξασφαλίζει 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ.€) 

1/2/2001 -
31/12/2002 2003 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης  11 7 

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις  - - 

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 577 509 

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις - - 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3613 3198 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1394 1394 

Ίδια Κεφάλαια 1511 1562 

Προβλέψεις - - 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2682 2148 

Σύνολο υποχρεώσεων 2682 2148 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Κύκλος Εργασιών 2549 2237 

Μικτά Κέρδη 2 70 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 24 65 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. 16 64 
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την ασφάλεια, καθόλο τον χρόνο, του ιχθυοαποθέµατος και των θαλάσσιων 

εγκαταστάσεων.  

H εταιρεία έχει την υπ’αριθµό 273/8.5.03 άδεια λειτουργίας για 30 στρέµµατα 

θαλάσσιας έκτασης µε δυνατότητα παραγωγής 380 τονους (τσιπούρα, λαυράκι, 

µυτάκι, φαγκρί) ετησίως. 
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ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 

 

Η εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000.  

Η έδρα της βρίσκεται στον ∆ήµο Βριλλησίων – Λεωφ. Πεντέλης 48 (κατόπιν αλλαγής 

έδρας το 2002 από την Ηγουµενίτσα Θεσπρωτίας). 

 

Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι η παραγωγή – πάχυνση 

καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή γόνων ιχθύων και γενικά προϊόντων θαλάσσης, η 

βιοµηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή ιχθυοτροφών, η διεξαγωγή 

ερευνών και η εκποίηση µελετών σχετικά µε τα παραπάνω και η εκπαίδευση ( 

επιστηµονικά και εργατικά ) προσωπικού . 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να συµµετέχει σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση ίδιο ή παρεµφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να 

συγχωνεύεται µε άλλη επιχείρηση οποιουδήποτε ατοµικού τύπου, ή να απορροφά 

άλλη οποιουδήποτε ατοµικού ή εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήµατα ή 

πρακτορεία ή γραφείο οπουδήποτε, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση 

ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, να αγοράζει και να µισθώνει 

οποιαδήποτε µεταφορικά µέσα και να αγοράζει και να µισθώνει ακίνητα. 

 

Το ∆εκέµβριο του 2001 η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

της κατά € 1.320.779,71 ποσό το οποίο καταβλήθηκε κατά € 733.839,14 από την 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ και κατά € 586.940,57 από την 

θυγατρική εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.  

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε € 1.614.250 και διαιρείται σε 

55.000 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας € 29,35  η κάθε µία. 

 

Οι  σηµερινοί µέτοχοι της εταιρείας, οι µετοχές και τα ποσοστά εξ αυτών έχουν ως 

εξής: 

 

Παρούσα Μετοχική Σύνθεση 

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. 29.997 54,54% 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 25.003 45,46% 

ΣΥΝΟΛΟ 55.000 100% 

 

Το σηµερινό διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους κάτωθι: 

 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Ιωάννης Κατσιβέλης Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

Nigel Lewis Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

∆ηµήτριος Νικολάου Μέλος 

Ηµεροµηνία λήξης θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 30/6/2006 
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Οι συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. Ιωάννης Κατσιβέλης, Nigel Lewis, στο µετοχικό 

κεφάλαιο ή στη διοίκηση άλλων εταιριών (µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%) 

παρουσιάζονται στον πίνακα του κεφ. 2.10.   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. για την τελευταία τριετία (σε € χιλ): 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ. €) 2001 2002 2003 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης  11 18 15 

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις  - - - 

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 190 121 72 

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 191 122 1 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.276 2.115 1.960 

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.614 1.614 1.614 

Ίδια Κεφάλαια 1.661 1.616 1.562 

Προβλέψεις - - - 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - - 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 806 636 484 

Σύνολο υποχρεώσεων 806 636 484 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ       

Κύκλος Εργασιών 369 1.135 1.089 

Μικτά Αποτελέσµατα -9 -66 -31 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -7 -46 -53 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. -7 -46 -53 

 

 

Η µονάδα πάχυνσης βρίσκεται τοποθετηµένη Νοτιοδυτικά και σε απόσταση πέντε 

χιλιοµέτρων από την πόλη της Ηγουµενίτσας. Αυτή η θέση αποτελεί και ένα από τα 

µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης θέσης αν αναλογισθούµε ότι η 

Ηγουµενίτσα αποτελεί ( µαζί µε την Πάτρα ) την κυριότερη πύλη εξόδου των τελικών 

προϊόντων προς τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό το γεγονός µειώνει στο ελάχιστο το 

κόστος µεταφοράς κάτι πού συµβάλλει θετικά στην συνολική οικονοµία της µονάδας. 

Ένα άλλο µεγάλο πλεονέκτηµα της παρουσίας τη µονάδας στην συγκεκριµένη θέση 

είναι και η δραστηριοποίηση στην πόλη της Ηγουµενίτσας  ενός τµήµατος 

Ιχθυοκοµίας – Αλιείας σαν µέρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Αυτό δίνει την δυνατότητα 

στελέχωσης της µονάδας µε φοιτητές ή τελειόφοιτους οι οποίοι είτε προσλαµβάνονται 

µε σχέση εργασίας είτε απασχολούνται για κάποιο διάστηµα ολοκληρώνοντας την 

πρακτική εκπαίδευσή τους. Και στις δύο περιπτώσεις τα οφέλη από την παρουσία 

στην µονάδα εξειδικευµένων ατόµων είναι προφανή και συντελούν στην γενική πολύ 

καλή λειτουργία του συστήµατος εκτροφής.  

 

Η εταιρεία δεν έχει δικό της δίκτυο διότι οι πωλήσεις της έχουν αναληφθεί από το 

τµήµα πωλήσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ. 



ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΙΙΙΧΧΧΘΘΘΥΥΥΟΟΟΚΚΚΑΑΑΛΛΛΛΛΛΙΙΙΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΙΙΙ    ΑΑΑ...ΒΒΒ...ΕΕΕ...ΕΕΕ...          

ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΟΟΟ    ∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ    222000000333   73 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ και 

των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, παρουσιάζονται στον πίνακα του κεφαλαίου 

5.5.  

 

H εταιρεία έχει την υπ’αριθµό 7938/8-8-03 άδεια και 7363/27-8-02 µισθωτήριο 

συµβόλαιο για 10 στρέµµατα θαλάσσιας έκτασης µε δυνατότητα παραγωγής 120 

τονους ετησίως τσιπούρα-λαυράκι. 
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ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. 

 

Η εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000. 

Έχει έδρα στον ∆ήµο Βριλησσίων και συγκεκριµένα στην οδό Λ. Πεντέλης 48. 

 

Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι η παραγωγή, πάχυνση 

εµπορία (χονδρικώς) ιχθύων, η εµπορία νωπών και κατεψυγµένων θαλασσίων 

γενικά τροφίµων και ποτών, οι εισαγωγές – εξαγωγές ποτών, ιχθύων και 

θαλασσινών, τροφίµων γενικά νωπών ή κατεψυγµένων, η εισαγωγή και εµπορία 

πάσης φύσεως υλικά προοριζόµενα για τη συσκευασία νωπών και κατεψυγµένων 

ιχθύων και θαλασσινών, η αντιπροσώπευση οικών του εξωτερικού ή του εσωτερικού, 

οι οποίοι επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς και η συνεργασία µετ’ 

αυτών και η διεξαγωγή γενικά κάθε πράξεως θεωρείται ότι άµεσα ή έµµεσα θα 

προωθήσει τις εργασίες της εταιρείας. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να συµµετέχει σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που 

υπάρχουν ή θα συσταθούν, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό . 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (κατόπιν της αύξηση µε ποσό € 1.320.229,71 το 

οποίο καταβλήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ το ∆εκέµβριο του 2001) ανέρχεται σήµερα σε € 

1.613.700 διαιρούµενο σε 55.000 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας € 29,34 

εκάστη. 

 

Οι  σηµερινοί µέτοχοι της εταιρείας, οι µετοχές και τα ποσοστά εξ αυτών έχουν ως 

εξής: 

 

Παρούσα Μετοχική Σύνθεση 

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 45.000 81,818% 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. 10.000 18,182% 

ΣΥΝΟΛΟ 55.000 100% 

 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η εξής : 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Ιωάννης Κατσιβέλης Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

Nigel Lewis Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

Νικόλαος ∆ενδρινός Μέλος 

Βασίλειος Συγκούνας Μέλος 

David Abbs Μέλος 

Ηµεροµηνία λήξης θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 25/6/2006 

 

Οι συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. Ιωάννης Κατσιβέλης, Nigel Lewis και David Abbs, 

στο µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση άλλων εταιριών (µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο 
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του 10%) παρουσιάζονται στον πίνακα του κεφ. 2.10.  Οι συµµετοχές του µέλους του 

∆.Σ. κ. Β. Συγκούνα στη διοίκηση άλλων εταιριών, είναι: 

  

Εταιρία Ιδιότητα 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

ECOFEED ABEE Μέλος του ∆.Σ. 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

ΛΙΧΑ∆Α ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

NETTUNO Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. για την τελευταία τριετία (σε € χιλ.).  

 

2001 2002 2003 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΚΙΝΟΣ 
Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€ χιλ.)       

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης  - 12 9 

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις  - - - 

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 335 227 166 

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 0 0 0 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.217 2.159 2.092 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.614 1.614 1.614 

Ίδια Κεφάλαια 1.705 1.715 1.729 

Προβλέψεις - - - 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - - 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 841 678 533 

Σύνολο υποχρεώσεων 841 678 533 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Κύκλος Εργασιών 639 1.507 759 

Μικτά Κέρδη 119 131 2 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 94 108 14 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. 92 99 14 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά τις χρήσεις 1999-2003. 

 



ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΙΙΙΧΧΧΘΘΘΥΥΥΟΟΟΚΚΚΑΑΑΛΛΛΛΛΛΙΙΙΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΙΙΙ    ΑΑΑ...ΒΒΒ...ΕΕΕ...ΕΕΕ...          

ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΟΟΟ    ∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ    222000000333   76 

Οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν αναληφθεί από το τµήµα πωλήσεων της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ. 

 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. 

και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, παρουσιάζονται στον πίνακα του 

κεφαλαίου 5.5.  

 

Σε απόσταση µόλις 15 χιλιοµέτρων Νότια από την πόλη του Αστακού και σε µία 

περιοχή για την οποία έχει αναφερθεί ότι θα αποτελέσει µία από τις κύριες  

στρατηγικές περιοχές συγκέντρωσης της Ελληνικής ιχθυοκαλλιεργητικής 

προσπάθειας στο εγγύς µέλλον, η µονάδα βρίσκεται σχεδόν στο µέσο της διαδροµής 

ανάµεσα στην Πάτρα και την Ηγουµενίτσα, πόλεις που αποτελούν τα  δύο κύρια 

λιµάνια εξόδου των Ελληνικών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας προς τις χώρες της 

Ευρώπης. Εκτός από το παραπάνω προφανές πλεονέκτηµα οι κλωβοί βρίσκονται 

τοποθετηµένοι σε µία περιοχή που προστατεύεται από όλους τους δυνατούς ανέµους 

γεγονός πού διασφαλίζει την ασφάλεια και µακροζωία των θαλάσσιων 

εγκαταστάσεων καθώς και την ελαχιστοποίηση των διαφυγών των εκτρεφόµενων 

υδρόβιων οργανισµών λόγω της ανυπαρξίας έντονων καιρικών φαινοµένων.  

H εταιρεία έχει την υπ’αριθµό 1352/1.11.94 άδεια λειτουργίας και το 7773/21-1-02 

µισθωτήριο συµβόλαιο για 10 στρέµµατα θαλάσσιας έκτασης µε δυνατότητα 

παραγωγής 150 τόνους ετησίως τσιπούρα-λαβράκι. 
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 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. 

 

Η εταιρεία Ιχθυοτροφική Εµπορική Λάρυµνας Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985.  

 

Έχει έδρα στην Λάρυµνα Λοκρίδας του νοµού Φθιώτιδας.  

 

Σκοπός και αντικείµενο της εταιρείας είναι η ίδρυση σύγχρονης µονάδας 

ιχθυοκαλλιέργειας η παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση  και εµπορία ιχθύων και 

γενικότερα εκµετάλλευση προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Μπορεί να αντιπροσωπεύει 

οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού το αντικείµενο των οποίων είναι 

ιχθυοκαλλιέργεια. Η εταιρεία µπορεί να  συµµετέχει ή συνεργάζεται µε άλλες εταιρείες 

µε παρεµφερή σκοπό. 

 

Οι  σηµερινοί µέτοχοι της εταιρείας, οι µετοχές και τα ποσοστά εξ αυτών έχουν ως 

εξής: 

 

Παρούσα Μετοχική Σύνθεση 

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

Ιχθυοτροφείο Αγίου Θωµά Πρέβεζας ΑΕ 751.082 46,913% 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 849.918 53,087% 

Σύνολο  1.601.000 100% 

 
Το  σηµερινό διοικητικό  Συµβούλιο  της  εταιρείας αποτελείται από τους κάτωθι : 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Κατσιβέλης Ιωάννης του Αριστείδη Πρόεδρος & ∆νων Σύµβ 

Lewis Nigel του  Dyfet Αντιπρόεδρος  ∆.Σ. 

Στεφάνου Ιωάννης του Κων/νου Μέλος ∆.Σ. 

Ηµεροµηνία λήξης θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 21.12.2005 

 

Αρχικά, εξαγορά του 90,19%  έγινε από την θυγατρική της αγοράστριας Ιχθυοτροφείο 

Αγίου Θωµά Πρέβεζας ΑΕ την 22/12/2000 αντί του ποσού των 114.997.500 δρχ 

(337.483,49 €)  και  την 6/12/2001 εξαγόρασε το υπόλοιπο 9,81% αντί του ποσού 

των 50.000.000 δρχ. (146.735,14 €). 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ  συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου αποκτώντας  το 53,087 % των µετοχών της εταιρείας  σύµφωνα µε την 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 31/12/2001 έναντι τιµήµατος 848.556.146 δρχ 

(2.490.260,15 €). 
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Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας 

για την τελευταία τριετία (σε χιλ. €). 

 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ. €) 

2001 
  

2002 
  

2003 
  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης  27 49 35 

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις  0 0 0 

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 1.494 1.723 1.677 

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 11 11 11 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.393 6.586 6.026 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.691 4.691 4.691 

Ίδια Κεφάλαια 5.046 4.815 5.046 

Προβλέψεις 0 0 0 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0 0 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.865 3.537 2.688 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.865 3.537 2.688 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Κύκλος Εργασιών 2.297 1.510 4.312 

Μικτά Κέρδη 12 -253 148 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -1 154 290 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. -1 100 258 

 

Η εταιρεία ήδη έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 1998.  

 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Ιχθυοτροφική Εµπορική Λάρυµνας  Α.Ε και 

των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, παρουσιάζονται στον πίνακα του κεφαλαίου 

5.5.  

 

Όσον αφορά την µερισµατική πολιτική της Ιχθυοτροφική Εµπορική Λάρυµνας  Α.Ε,  η 

αγοράστρια  στις γενικές συνελεύσεις ψηφίζει υπέρ της µη διανοµής µερίσµατος για 

το σχηµατισµό αποθεµατικών.  Επισηµαίνεται ότι η µη διανοµή µερίσµατος πρέπει να 

εγκριθεί από το 100%  του µετοχικού κεφαλαίου στην τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων την οποία όµως κατέχει η εταιρεία . 

 

Μεταξύ της Ιχθυοτροφική Εµπορική Λάρυµνας ΑΕ και  της  εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ  

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. υπάρχει συµφωνία για την παροχή υπηρεσιών 

φασόν γόνου  προς τη δεύτερη.   

 

Η εξαγορά της εν λόγω εταιρείας εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής πολιτικής 

εξαγορών και συµµετοχών της µητρικής εταιρείας για τη διεύρυνση του µεριδίου 

αγοράς στον κλάδο του µεγάλου ψαριού αλλά και στην διεύρυνση του µεριδίου 

αγοράς στην παραγωγή γόνου.  

Επίσης διαθέτει εγκεκριµένο συσκευαστήριο. 
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Το σύνολο των ανωτέρω χερσαίων εγκαταστάσεων βρίσκονται επί ιδιόκτητου 

γηπέδου 10 στρεµµάτων.  

Επίσης κατέχει σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό και ιδιόκτητα µέσα µεταφοράς. 

 

 Η θέση που είναι τοποθετηµένη η µονάδα παραγωγής είναι προστατευµένη από τις 

καιρικές συνθήκες  και βρίσκεται κοντά στην εθνική οδό.  

 

Η  εταιρεία  δεν κατέχει δικό της δίκτυο πωλήσεων και  µετά την εξαγορά από την  

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. η αγοράστρια  έχει  αναλάβει την 

προώθηση και διανοµή των προϊόντων της µέσω του δικτύου πωλήσεων του Οµίλου. 

 

Η  εταιρεία έχει  την  υπ΄ αριθµό 457/7.4.03 άδεια λειτουργίας µε  δυνατότητα  

παραγωγής 230 τόνων ιχθύων το έτος (τσιπούρα –λαυράκι). 

H  µισθωµένη θαλάσσια έκταση είναι 20 στρέµµατα (µισθωτήριο συµβόλαιο 

10341/23-12-02) και ευρίσκεται  στη θέση Λαγονήσι του νοµού Φθιώτιδας. 
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5.3 Συγγενείς Εταιρείες 

 

Ακολουθούν, αναλυτικά στοιχεία για τις συγγενείς εταιρείες της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε., στις οποίες συµµετέχει µε ποσοστό από 20% έως 

και 50%. 

 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η εταιρεία Αστερίας Ανώνυµος Εταιρεία προήλθε από µετατροπή από ΕΠΕ σε ΑΕ  το 

1999. 

Έχει έδρα τον ∆ήµο Αστακού του νοµού Αιτολωακαρνανίας και τα γραφεία της 

στεγάζονται στην θέση Παλιόλογγος  του ιδίου δήµου. 

 

Σκοπός και αντικείµενο της εταιρείας είναι η παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία 

ιχθυρών  και γενικότερα εκµετάλλευση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Επίσης η 

ελεύθερη αλιεία –επεξεργασία - µεταποίηση-εµπορία αλιευµάτων. Μπορεί να 

αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού το αντικείµενο των οποίων 

είναι υδατοκαλλιέργεια. Η εταιρεία µπορεί να  συµµετέχει σε άλλες εταιρείες µε 

παρεµφερή σκοπό. 

 

Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 735.905,92 διαιρούµενο σε 249.968 

ονοµαστικές µετοχές αξίας € 2,94  η κάθε µία (τελευταία αύξηση λόγω συγχώνευσης 

δια απορρόφησης της εταιρίας ∆ΕΛΦΙΝΙ Α.Ε. το 2003). 

Οι  σηµερινοί µέτοχοι της εταιρείας, οι µετοχές και τα ποσοστά εξ αυτών έχουν ως 

εξής: 

 

 Παρούσα Μετοχική Σύνθεση  

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ  ΑΒΒΕ 124.984 50% 

Γράβος Γεώργιος του ∆ηµητρίου 51.266 20,51% 

Πέξος ∆ηµήτριος  του Βασιλείου 51.266 20,51% 

Γράβος ∆ηµήτριος του Στεφάνου 22.452 8,98% 

Σύνολο 249.968 100% 

 
Το  σηµερινό διοικητικό  Συµβούλιο  της  εταιρείας αποτελείται από τους κάτωθι : 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Κατσιβέλης Ιωάννης του Αριστείδη Πρόεδρος & ∆νων Σύµβ 

Πέξος ∆ηµήτριος του Βασιλείου Αντ/δρος & ∆νων Σύµβ 

Γράβος Γεώργιος του ∆ηµητρίου Μέλος ∆.Σ. 

Ηµεροµηνία λήξης θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 18/12/2006 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας 

για την τελευταία τριετία ( σε χιλ. €) 

 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ. €) 

2001 
  

2002 
  

2003 
  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης  9 10 8 

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις  0 0 0 

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 1.513 1.306 1.111 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.573 5.356 5.009 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 646 646 735 

Ίδια Κεφάλαια 1.212 1.005 944 

Προβλέψεις 0 0 0 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 232 179 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.882 5.428 4.987 

Σύνολο υποχρεώσεων 3.882 5.659 5.166 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Κύκλος Εργασιών 538 2.459 7.054 

Μικτά Κέρδη 289 63 314 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων 14 94 14 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. 9 79 9 

 

 

Όσον αφορά την µερισµατική πολιτική της Αστερίας Α.Ε,  η αγοράστρια  στις γενικές 

συνελεύσεις ψηφίζει υπέρ της µη διανοµής µερίσµατος για το σχηµατισµό 

αποθεµατικών.  Επισηµαίνεται ότι η µη διανοµή µερίσµατος πρέπει να εγκριθεί από 

το 100%  του µετοχικού κεφαλαίου στην τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

Μεταξύ της Αστερίας ΑΕ και  της  εταιρείας   ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 

Α.Β.Ε.Ε. έχει υπογραφθεί ιδιωτικό συµφωνητικό την 2/1/2002 για την παροχή 

υπηρεσιών συσκευασίας, παλλετοποίησης και φύλαξης των προϊόντων της δεύτερης.   

 

Η εξαγορά της Αστερίας Α.Ε. εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής πολιτικής 

εξαγορών και συµµετοχών της µητρικής εταιρείας για την διεύρυνση του µεριδίου 

αγοράς στον κλάδο του µεγάλου ψαριού.  

Κατέχει περίοπτη θέση σε σηµείο στρατηγικό για την πρόσβαση στην αγορά της 

Νότιας και Κεντρικής  Ιταλίας-µεγάλες αγορές. Η θέση που είναι τοποθετηµένη η 

µονάδα παραγωγής είναι προστατευµένη από τις καιρικές συνθήκες και η ποιότητα 

των νερών της είναι πολύ καλή, µε µεγάλα βάθη και η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι 

ιδανική για εκτροφή ψαριών χωρίς ακραία φαινόµενα (µεγάλο εύρος θερµοκρασία 

κατά εποχή). Ειδικά λόγω των πολλών γλυκών νερών που εκβάλλουν στην περιοχή 

προκαλώντας µείωση της αλατότητας του θαλασσινού νερού θεωρείται ιδανικός 

χώρος για την παραγωγή λαυρακιού.    

Η ύπαρξη του σύγχρονου συσκευαστηρίου που πρόσφατα πιστοποιήθηκε για την  

διαδικασία της συσκευασίας µε το σήµα  ποιότητας HACCP BRC και η παλαιότερη 
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πιστοποίηση µε ISO 9001 2000 και ISO 14000 1996 καθιστούν την εταιρεία µία 

σύγχρονη καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής και συσκευασίας µεγάλου ψαριού. 

Στο εν λόγω συσκευαστήριο η αγοράστρια συσκευάζει προϊόντα παραγωγής άλλων 

θυγατρικών που κατέχει και είναι εγκατεστηµένες στην ευρύτερη περιοχή 

(Ιχθ.Βάκρινος ΑΕ, Ιχθ.Νικολάου ΑΕ , Ιχθ.Αγίου Θωµά Πρέβεζας Α.Ε.) 

 

Η  εταιρεία επίσης κατέχει δικό της δίκτυο πωλήσεων στην Ιταλία και  µετά την 

εξαγορά από την  ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. η αγοράστρια  θα 

διοχετεύσει και προϊόντα του Οµίλου. Η µεταφορά στο εξωτερικό των προϊόντων 

συνήθως πραγµατοποιείται µε µεταφορικά µέσα της εταιρείας.  

 

Επιπλέον, η εταιρία στοχεύει στην αύξηση του κύκλου εργασιών της, µέσω της 

αύξησης της παραγωγικής δυνατότητας µε τις νέες επενδύσεις σε κτιριακό και 

µηχανολογικό εξοπλισµό και της αύξησης  παραγωγής που θα επιτευχθεί ως  

αποτέλεσµα της τοποθέτησης µεγάλου αριθµού γόνου για  πάχυνση µε απώτερο 

στόχο τα κέρδη και τη διανοµή µερισµάτων στους µετόχους στο µέλλον. 

 

Η  εταιρεία έχει  την  υπ’ αριθµό 258/31.12.01 άδεια λειτουργίας για 20 στρέµµατα 

θαλάσσιας έκτασης και δυνατότητα  παραγωγής 230  τόνων ιχθύων ανά έτος 

(τσιπούρα-λαυράκι) ενώ για το συσκευαστήριο διαθέτει την υπ’ αριθµό 810/10-9-99 

άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.  



ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΙΙΙΧΧΧΘΘΘΥΥΥΟΟΟΚΚΚΑΑΑΛΛΛΛΛΛΙΙΙΕΕΕΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΙΙΙ    ΑΑΑ...ΒΒΒ...ΕΕΕ...ΕΕΕ...          

ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΟΟΟ    ∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ    222000000333   83 

 

ΩΚΕΑΝΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η εταιρεία Ωκεανίς Εµπορική Βιοµηχανική & Μελετητική Ανώνυµη Εταιρεία 

Ιχθυοκαλλιέργειας ιδρύθηκε το 1990 . 

Έχει έδρα στο δήµο Παλλήνης του Νοµού Αττικής. 

 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας µε ιχθυογεννητικό 

σταθµό και πάχυνση, η εµπορία προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, η µελέτη και 

κατασκευή µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και η παροχή τεχνογνωσίας στον τοµέα της 

ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε € 638.222 διαιρούµενο σε 

98.188 ανώνυµες µετοχές (τελευταία µείωση 2003). 

 

Οι  σηµερινοί µέτοχοι της εταιρείας, οι µετοχές και τα ποσοστά εξ αυτών έχουν ως 

εξής: 

 

Παρούσα Μετοχική  Σύνθεση    

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ  ΑΒΕΕ 49.094 50% 

DEEP A Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ 49.094 50% 

Σύνολο  98.188 100% 

 
Το  σηµερινό διοικητικό  Συµβούλιο  της  εταιρείας αποτελείται από τους κάτωθι : 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Μπαζώτης Αγγελος του Γεωργίου Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβ 

Κατσιβέλης Ιωάννης του Αριστείδη 
Αντ/δρος & Εντεταλµένος 
Σύµβουλος 

Παπαδόπουλος Μιχαήλ του Γεωργίου Μέλος ∆.Σ. 

Ηµεροµηνία λήξης θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 30.6.2007 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας 

για την τελευταία τριετία (σε χιλ. €). 

 

ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χιλ. €) 2001 

 
2002 2003 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης  0    9    7    

Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις  0    0    0    

Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 803    598    540    

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 3    30    30    

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.719    3.784    2.697    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.438    1.440    638    

Ίδια Κεφάλαια 619    328    295    

Προβλέψεις 5    0    0    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0    0    0    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.901    4.093    2.975    

Σύνολο υποχρεώσεων 1.901    4.093    2.975    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Κύκλος Εργασιών 243    322    2.819    

Μικτά Κέρδη -109    -72    107    

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων -1.072    -106    4    

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ. -1.072  -106    4    

 

Μεταξύ της Ωκεανίς ΑΕ και  της  εταιρείας   ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 

Α.Β.Ε.Ε. υπάρχει συµφωνία για χρήση του εγκεκριµένου συσκευαστηρίου από την 

αγοράστρια.      

 

Η εξαγορά της Ωκεανίς Α.Ε. εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής πολιτικής 

εξαγορών και συµµετοχών  της Εταιρείας για την διεύρυνση του µεριδίου αγοράς 

στον κλάδο του µεγάλου ψαριού.  

Η θέση στα Γιάλτρα Αιδηψού που είναι τοποθετηµένη η µονάδα παραγωγής είναι 

προστατευµένη από τις καιρικές συνθήκες και η ποιότητα των νερών της είναι πολύ 

καλή, µε µεγάλα βάθη. Η καθαρότητα του νερού και η µεγάλη οξυγόνωση λόγω των 

ισχυρών ρευµάτων του Ευβοϊκού καθιστά την περιοχή σαν µια από τις καλύτερες 

τοποθεσίες παραγωγής τσιπούρας-λαυρακιού. 

 Η ύπαρξη επίσης του σύγχρονου συσκευαστηρίου επί ιδιόκτητου γηπέδου 4,5 

στρεµµάτων κατέστησε στρατηγικής σηµασίας την εξαγορά  της εταιρείας έτσι ώστε 

να καταστεί η αγοράστρια  µία σύγχρονη καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής και 

συσκευασίας µεγάλου ψαριού. Στο εν λόγω συσκευαστήριο η αγοράστρια συσκευάζει 

προϊόντα παραγωγής της µεγαλύτερης παραγωγικής της µονάδας, των Γιάλτρων 

Αιδηψού . 

Η  εταιρεία δεν κατέχει δικό της δίκτυο πωλήσεων και  µετά την εξαγορά από την  

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. η αγοράστρια  θα αναλάβει να 

διοχετεύσει τα προϊόντα της εταιρείας από το δίκτυο του Οµίλου.  
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Τέλος η  εταιρεία  στοχεύει στην αύξηση της αποδοτικότητάς της µέσω των 

συνεργιών µε την µητρική και τις οικονοµίες κλίµακας που θα επιτευχθούν. 

 

Η  εταιρεία έχει  την  υπ΄ αριθµό 1201/28.9.2001 άδεια λειτουργίας µε δυνατότητα  

παραγωγής 300 τόνων  ιχθύων το έτος (τσιπούρα, λαυράκι, µυτάκι, φαγκρί), και την 

υπ’αριθµό 1269/25.5.99 άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου και Ζ/6031/8-12-03 

κατόπιν αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.   

H  µισθωµένη θαλάσσια έκταση είναι 35 στρέµµατα και βρίσκεται  στην θέση γλώσσα 

Αιδηψού του Νοµού Ευβοίας. 
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5.4 Εταιρείες που συµµετέχουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 

 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. 

 

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 31,04% στο 

µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. µε τον διακριτικό τίτλο 

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1988. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον ∆ήµο 

Καρδάµυλων Χίου, ενώ διατηρεί γραφεία και παραγωγικές εγκαταστάσεις στο 

Κορωπί Αττικής, οδός ∆ηµοκρίτου. 

 

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας 

την παραγωγή γόνου και ιχθύων, την µεταποίηση αλιευµάτων και προµαγειρεµένων 

φαγητών και τέλος την εµπορία και διάθεση των διαφόρων προϊόντων της στην 

εσωτερική και διεθνή αγορά. 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις ανέρχεται σε € 46.989.187,02 και διαιρείται 

σε 29.005.671 ονοµαστικές. 

Οι µετοχές της εταιρείας ονοµαστικοποιήθηκαν δυνάµει σχετικής αποφάσεως της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 21/11/2001, η δε 

διαπραγµάτευση των ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α. ξεκίνησε από 

την 20/2/2002. 

 

Η µετοχική σύνθεση της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. την 3/5/2003 

έχει ως εξής: 

 

Μετοχική Σύνθεση της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. 

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

Μπελλές Αριστείδης    5.533.254  19,08 % 

Μπελλέ Σουλτάνα        589.510    2,03 % 

Χαβιάρας Νικόλαος     3.235.292  11,15 % 

Λαµπρινούδης Παντελής        687.710    2,37 % 

Λαµπρινούδη Γεωργία        434.380    1,50 % 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.     3.277.910   11,30 % 

SELONDA INTERNATIONAL LTD       380.360    1,31 % 

INTERINVEST ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.       942.700    3,25 % 

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.    1.129.280    3,89 % 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
Α.Ε. 

      674.820    2,33 % 

Χριστοδούλου Νικόλαος      297.486    1,03 % 

Επενδυτικό Κοινό  11.822.969  40,76 % 

Σύνολο 29.005.671 100,0% 
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∆εν υπάρχει κανείς µέτοχος, που να γνωρίζει η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. , πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω, που 

να κατέχει πάνω από το 3% του Μετοχικού Κεφαλαίου της. Επιπλέον , εκτός από 

τους κ.κ. Αριστείδη Μπελλέ, Νικολάου Χαβιάρα και Παντελή Λαµπρινούδη δεν 

υπάρχει άλλο µέλος του ∆.Σ. της εταιρείας ή/και ∆ιευθυντικό Στέλεχος το οποίο να 

κατέχει µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 0,2% του συνόλου των µετοχών 

της εταιρείας. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. για τις τρείς τελευταίες χρήσεις (σε € 

χιλ.):  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. 

 

 

2001 

(χιλ. €) 

 

2002 

(χιλ. €) 

 

2003 

(χιλ. €) 

Σύνολο Ενεργητικού 
 

155.795 
 

155.100 
 

153.565 

Μετοχικό κεφάλαιο 46.989 46.989 46.989 

Ίδια κεφάλαια 109.283 99.198 96.218 

Κύκλος εργασιών  49.343 55.787 63.288 

Κέρδη προ φόρων 3.211 1.248 3.041 

 

Η δοµή του Οµίλου της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. απεικονίζεται 

στο διάγραµµα που ακολουθεί: 
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ΘΕΤΙΣ Α.Ε. 

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓHΤΙΚΗ Α.Ε.. 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Α.Ε. 

ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε..   

 

 BLUE FIN TUNA A.E. 

ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

FISH OF AFRICA LTD 

NIREUS CONSULTANTS A.E. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 

EUROMARE INSURANCE AGENCY A.E. 

SOS ΑΙΓΑΙΟ (ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 

FFEDUS A.E.B.E. 

INTERNATIONAL FISH FARMING  

COMPANY IFFC 

EUROCATERERS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ  

(ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

PER MARE RESEARCH A.E. 

INTERPESCA A.E. 

INTERINVEST ∆ΙΕΘ. ΕΠΕΝ∆Υ. Α.Ε.Ε.Χ. 

A-SEA A.E. 

AQUACOM LTD 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. 

100% 

97,8% 

69,71% 

98,7% 

25% 

50% 

100% 

55% 

20% 

52,81% 

30,78% 

31,04% 

69% 

5% 

95,12% 

2,63% 

39% 

49% 

14,08% 

45% 

100% 

19,2%

% 

80% 

50% ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΝΟΣ 

5,7% ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 

2,51% 
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5.5 Ενδοεταιρικές Συναλλαγές – Ενδοεταιρικά Υπόλοιπα 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του έτους 2003 και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα 

απαιτήσεων / υποχρεώσεων της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες (οι οποίες 

εντάσσονται στην ενοποίηση), καθώς και των συνδεδεµένων εταιρειών µεταξύ τους, 

παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ 01/01/03-31/12/03) 

(αξία σε € χιλ.) ΠΩΛΗΣΕΙΣΠΩΛΗΣΕΙΣΠΩΛΗΣΕΙΣΠΩΛΗΣΕΙΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 
ΑΒΕΕ 

  579 2.346 2.228 4.089 3.806 501 745 126 63 14.483 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓ. 
ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ 

819   0 0 0 0 18 14 0 0 851 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ 
ΝΤΟΡΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

1.425 0   4 15 5 0 0 0 0 1.449 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ 

1.457 0 0  0 32 0 0 0 0 1.489 

Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε. 

1.184 0 0 0   312 0 0 0 0 1.496 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 
ΑΕ 2.368 0 0 4 0   0 0 0 0 2.372 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ 

641 0 0 0 0 0  0 0 0 641 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α. 
ΒΑΡΚΙΝΟΣ ΑΕ 

828 0 0 0 0 0 6  0 0 834 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. 

589 0 0 0 0 0 0 0  0 589 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε. 

139 0 0 0 0 0 0 0 0  139 

ΣΥΝΟΛΟ 

9.450 579 2.346 2.236 4.104 4.155 525 759 126 63 24.343 
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ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/03 

(αξία σε € χιλ.) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 
ΑΒΕΕ   -781 0 0 0 0 0 -63 -603 -27 -1.474 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓ. 
ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ 

611   2 5 0 0 270 42 0 0 930 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ 
ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ 

1624 0   0 15 34 0 0 0 0 1.673 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ 

1877 0 49   0 65 0 0 0 0 1.991 

Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε. 

1343 0 0 4   376 0 0 0 0 1.723 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 
ΑΕ 1959 290 0 0 0   0 0 0 0 2.249 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ 

466 0 0 0 0 0   0 0 0 466 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α. 
ΒΑΡΚΙΝΟΣ ΑΕ 

415 0 0 0 0 9 6   0 0 430 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. 

895 0 0 0 0 0 0 0   0 895 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε. 

81 0 0 0 0 0 0 0 0   81 

ΣΥΝΟΛΟ 

9.271 -491 51 9 15 484 276 -21 -603 -27 8.964 

 

 

Αναφέρεται ότι, εκτός των παραπάνω διεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων που 

περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες δεν υπήρξαν άλλες συναλλαγές κατά την 

χρήση 2003, ανάµεσα στην ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. και στις 

παραπάνω συνδεδεµένες (κατά την ίδια περίοδο) µε αυτήν εταιρείες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ –  ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

Κύρια επιδίωξη της Εταιρείας για τον κλάδο παραγωγής µεγάλου ψαριού είναι η 

ενίσχυση της θέσης της και των µεριδίων που κατέχει στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

αγορά. Ειδικότερα, οι επιχειρηµατικοί στόχοι της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 

 

⇒ Η µετατροπή του υφιστάµενου ιχθυογεννητικού σταθµού της Εταιρείας, στα 

Κανατάδικα Ευβοίας, που ασχολείται µε την παραγωγή τσιπούρας σε 

ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο για την περαιτέρω βελτίωση των 

υπαρχόντων ειδών τσιπούρας και λαβρακίου και κυρίως για την έρευνα και 

ανάπτυξη νέων ειδών µε έµφαση στην γλώσσα.  

 

⇒ Η εξειδίκευση της παραγωγής ανά ιχθυογεννητικό σταθµό, µε τους 

υπάρχοντες σταθµούς (στα κανατάδικα Ιστιαίας που ασχολείται µε την 

παραγωγή τσιπούρας) και του ιχθυογεννητικού σταθµού της θυγατρικής “Ι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ” (µε την παραγωγή του λαυρακίου).  

 

⇒ Η δηµιουργία µακροπρόθεσµα ενός συνόλου από 20 περίπου κέντρα 

παραγωγής (πάχυνσης) µε συνολική δυναµικότητα 8.000 ~ 10.000 τόνων, 

που θα αντιπροσωπεύει το 10% ~ 12% της ελληνικής παραγωγής και το 5% 

~ 6% της Ευρώπης και της Μεσογείου. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Εταιρεία βασίζεται και στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της όπως την καλή φήµη της, την καλή ποιότητα των προϊόντων , την 

άριστη εξυπηρέτηση των πελατών την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων , στο after 

sales service , την δυναµική ανάπτυξη των θυγατρικών και την αναπτυξιακή 

στρατηγική της όσον αφορά την ενδυνάµωση των υφιστάµενων αλλά και την έναρξη 

νέων δραστηριοτήτων. 

 

Η επενδυτική πολιτική που εφαρµόζει η Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για 

την υλοποίηση των παραπάνω στρατηγικών στόχων συνίσταται στην 

πραγµατοποίηση επενδύσεων σε Συσκευαστήρια της µητρικής και των θυγατρικών, 

και ιδιαίτερα στο νέο ιχθυογεννητικό σταθµό της θυγατρικής εταιρείας Ι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε., η δυναµικότητα του οποίου θα φθάνει τα 10 εκατ. ιχθύδια ανά 

έτος. Ακόµα, η Εταιρεία στοχεύει και σε συνεργασία µέσω παροχής υπηρεσιών 

Management µε άλλες µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών µε σκοπό την αύξηση του 

µεριδίου του Οµίλου στην αγορά εµπορεύσιµου ψαριού.  

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ήδη η Εταιρεία έχει προβεί σε πιστοποίηση των 

διαδικασιών της σε όλα τα στάδια της παραγωγικής της δραστηριότητας του µεγάλου 

ψαριού. Πιο συγκεκριµένα, για τις εγκαταστάσεις της στα Γιάλτρα Αιδηψού έλαβε για 

τη διαδικασία πάχυνσης, τον Απρίλιο του 2001, πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO 

9001:2000, ενώ το Μάιο του 2001 έλαβε πιστοποιητικό ποιότητας ISO 14001 1996 

(διοίκηση περιβαντολλογικών πόρων). 
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Επίσης προωθεί αντίστοιχες ενέργειες πιστοποίησης στις συµµετέχουσες εταιρείες 

και έχει ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό ποιότητας στη διαδικασία της συσκευασίας µε 

το σήµα HACCP BRC εντός του 2002 στην συµµετέχουσα ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.  

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η Εταιρεία εστιάζει και στην έρευνα για την 

ανάπτυξη γλώσσας, η οποία προβλέπεται να είναι το επόµενο είδος το οποίο για τις 

ιχθυοκαλλιέργειες θα έχει εξαιρετική οικονοµική δυναµική.  

Στην πρώτη δοκιµαστική εκτροφή κύκλου περίπου 3 ετών η εταιρεία ανέθρεψε 

περίπου 500.000 τεµάχια γόνου γλώσσας πειραµατικά και παρήγαγε τελικά 3.700 

περίπου κιλά τελικού προϊόντος το οποίο παρουσίασε µε τεράστια επιτυχία για 

πρώτη φορά παγκοσµίως στις εκθέσεις ΑΛΙΕΙΑ 2001 που έγινε τον Σεπτέµβριο του 

2001 στην Αθήνα και στην ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων των Βρυξελλών τον Απρίλιο του 

2002 και 2003. Το ενδιαφέρον που η παρουσίαση της γλώσσας προκάλεσε 

δηµιουργεί την υποχρέωση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ να συνεχίσουν 

περισσότερο εντατικά την έρευνα και ανάπτυξη για την γλώσσα, αλλά και για άλλα 

νέα είδη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η µερισµατική πολιτική που ακολούθησε η Εταιρεία κατά την εξεταζόµενη περίοδο 

2001 – 2003 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (σε χιλ. €) : 

  

(Ποσά σε χιλ. €) 2001 2002 2003 Σύνολο 

Κέρδη µετά από φόρους 

χρήσης και αµοιβές ∆.Σ. 
1.835 1.061 511 3.407 

Μερίσµατα από κέρδη 

Χρήσεως 
590 355 355 1.300 

(% επί των κερδών) 32,2% 33,5% 69,5% 38,2% 

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω πίνακα, η διοίκηση της Εταιρείας, κατά την 

προηγούµενη τριετία, συνολικά διένειµε το 38,2% των κερδών µετά από φόρους. 

 

Κατά την ελληνική νοµοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ελάχιστο µέρισµα 

που διατίθεται ετησίως στους µετόχους δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 35% 

των καθαρών της κερδών ή από το 6% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

(όποιο ποσό είναι µεγαλύτερο). Οι Εταιρείες απαγορεύεται να διανείµουν κέρδη όταν 

το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασης δεν καλύπτεται από 

προαιρετικά αποθεµατικά και από υπόλοιπα κερδών εις νέον. Πριν από την 

πληρωµή µερίσµατος η Εταιρεία πρέπει να διαθέτει το 5% των καθαρών κερδών της 

σε λογαριασµό τακτικού αποθεµατικού µέχρι αυτό το αποθεµατικό να φτάσει σε ύψος 

το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την τιµή (κλεισίµατος) 

της µετοχής της Εταιρείας και τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών για την περίοδο 

1/1/2003 – 30/4/2004 : 

 

 

Ηµεροµηνία Τιµή (σε €) 
Μηνιαίος Όγκος 
Συναλλαγών 

31/1/2003 4,90 29.200 

28/2/2003 4,08 10.820 

31/3/2003 4,18 10.290 

30/4/2003 4,76 56.430 

30/5/2003 4,40 82.490 

30/6/2003 4,54 31.900 

31/7/2003 5,80 55.270 

29/8/2003 5,92 5.010 

30/9/2003 5,20 60.350 

31/10/2003 4,08 225.840 

28/11/2003 4,40 74.010 

31/12/2003 4,10 535.910,00 

30/1/2004 3,96 73.430,00 

22/2/2004 3,78 40.610 

31/3/2004 3,32 112.420,00 

30/4/2004 3,50 20.550,00 

 

 

Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται η εξέλιξη (Ιαν. 2003 – Απρίλιος 2004) της 

χρηµατιστηριακής τιµής της Εταιρείας (σε €) σε σχέση µε την πορεία του κλάδου 

στον οποίο δραστηριοποιείται (δείκτης τροφίµων & ποτών - µονάδες)  και το γενικό 

δείκτη του Χ.Α.Α.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.M.A.E. 
14904/06/B/87/100 

Κατάσταση Ταµιακών Ροών της χρήσεως 2003 : από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2003 
  
  

        
                      
Ποσά σε ευρώ   

      Ανάλυση Κλειοµένης  Προηγουµένης 

  Α/Α     χρήσεως 2003 χρήσεως 2002 

      Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες     

  Α 100 Ταµιακές Εισροές      

    101 Πωλήσεις 53.393.196,80 32.895.967,27 

    102 Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 109.944,26 175.339,77 

    103 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 459.043,28 66.209,21 

    104 Εσοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 4.605,55 

    105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ) 2.680,72 2.846,38 

    106 Εσοδα χρεογράφων 8.714,71 37.400,29 

    107 Πώληση χρεογράφων 430.566,31 0,00 

    108 Μείωση απαιτήσεων 0,00 0,00 

      Αφαιρούνται :     

    109 Αγορά χρεογράφων  0,00 0,00 

    110 Αύξηση απαιτήσεων 3.996.924,60 17.892.391,14 

      Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100) 50.407.221,48 15.289.977,33 

  Α 200 Ταµιακές Εκροές      

    201 Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις) 44.493.381,50 26.250.978,81 

    202 Εξοδα λειτουργίας διοικήσεως 1.027.266,47 929.280,83 

    203 Εξοδα λειτουργίας ερευνών -- αναπτύξεως 168.997,09 0,00 

    204 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.239.119,33 2.031.872,72 

    205 Εξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας 0,00 0,00 

    206 Αλλα έξοδα 324.661,67 36.363,67 

    207 Αύξηση αποθεµάτων 2.505.349,92 2.306.314,12 

    208 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 4.571,77 121.380,97 

    209 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 59.789,38 0,00 

    210 Μείωση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 0,00 0,00 

      Αφαιρούνται :     

    211 Μείωση αποθεµάτων 0,00 0,00 

    212 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 0,00 0,00 

    213 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 0,00 6.097,81 

    214 Αύξηση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 1.958.501,66 12.304.869,97 

      Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200) 50.864.635,47 19.365.223,34 

  Α 300 Ταµιακές Εκροές φόρων     

    301 Φόροι εισοδήµατος 481.865,58 573.959,16 

    302 Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00 

    303 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 98.760,12 0,00 

    304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -- τέλη 0,00 550.984,63 

      Αφαιρείται :     

    305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -- τέλη 281.086,39 0,00 

      Σύνολο Ταµιακών Εκροών φόρων (Α300) 299.539,31 1.124.943,79 

      
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 
- Α200 - Α300)=Α -756.953,30 -5.200.189,80 
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  Β   Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες     

  Β 100 Ταµιακές Εισροές      

    101 Πώληση ασωµάτων ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 

    102 Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 6.422,97 1.963,93 

    103 Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 0,00 258.254,00 

    104 Μείωση µακροπροθέσµων απαιτήσεων 0,00 282.408,11 

    105 Εσοδα συµµετοχών και άλλων ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 

    106 Πιστωτικοί τόκοι (µακροπροθέσµων κλπ. απαιτήσεων) 0,00 0,00 

      Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Β100) 6.422,97 542.626,04 

  Β 200 Ταµιακές Εκροές      

    201 Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων 199.961,55 414.995,30 

    202 Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 1.192.621,79 1.269.945,92 

    203 Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 59.306,20 0,00 

    204 Αύξηση µακροπροθέσµων απαιτήσεων 454.165,11 0,00 

    205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 21.939,06 14.810,06 

      Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Β200) 1.927.993,71 1.699.751,28 

      
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (Β100 -- Β200) 
= Β -1.921.570,74 -1.157.125,24 

  Γ 100 Ταµιακές Εισροές      

  Γ 101 Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ άρτιο 0,00 0,00 

    102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων 0,00 0,00 

    103 Αύξηση µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00 

    104 Αύξηση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) 9.432.118,21 9.745.086,24 

      Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Γ100) 9.432.118,21 9.745.086,24 

  Γ 200 Ταµιακές Εκροές      

    201 Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 

    202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων 0,00 0,00 

    203 Μείωση µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 5.120.181,25 1.402.999,99 

    204 Μείωση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) 0,00 0,00 

    205 Τόκοι πληρωθέντες 1.149.593,03 842.100,47 

    206 Μερίσµατα πληρωθέντα 552.751,26 386.105,00 

    207 ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό 120.000,00 0,00 

    208 Αµοιβές ∆.Σ από κέρδη χρήσεως 0,00 0,00 

      Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Γ200) 6.942.525,54 2.631.205,46 

      
Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (Γ100 -- 
Γ200) = Γ 2.489.592,67 7.113.880,78 

      ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ) -188.931,37 756.565,74 

      ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 1.390.565,33 633.999,59 

      ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.201.633,96 1.390.565,33 

         

  
  O Πρόεδρος του ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                        Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & 
Συµπράττων Σύµβουλος Ο ∆ιευθυντής του Λογιστηρίου 

         

         

         

               IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ                                                                LEWIS NIGEL ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΧΑΛΗΣ   

  
             Α.∆.Τ. Φ 355271                                                                    Αρ.∆ιαβ. 
700590835 A.∆.Τ. Σ 183697   

                                                        Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή   
Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της χρήσεως 2003, η οποία έχει καταρτισθεί µε βάση τα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και 
στοιχεία ως και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως γιά τις οποίες έχει εκδοθεί το από 22 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποιητικό 
µας ελέγχου. Κατά την γνώµη µας η προαναφερόµενη Κατάσταση Ταµιακών Ροών απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις κατά 
την  χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας. 
 
Αθήνα  16 Απριλίου 2004 
 
 
                                                                                                                                             Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
                                                                                                                                              Κωνσταντίνος  Νιφορόπουλος 
                                                                                                                                              Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16541 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
A.M.A.E. 14904/06/B/87/100  

Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών της χρήσεως 2003 : από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 2003   

        
                  Ποσά 
σε ευρώ   

      Ανάλυση Κλειοµένης  Προηγουµένης 

  Α/Α     χρήσεως 2003 χρήσεως 2002 

      Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες     

  Α 100 Ταµιακές Εισροές      

    101 Πωλήσεις 45.233.860,36 25.549.518,05 

    102 Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 306.214,94 383.091,38 

    103 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 463.061,71 104.579,75 

    104 Εσοδα προηγουµένων χρήσεων 3.696,90 8.740,46 

    105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ) 3.036,57 5.023,96 

    106 Εσοδα χρεογράφων 12.312,85 40.179,51 

    107 Πώληση χρεογράφων 673.592,94 0,00 

    108 Μείωση απαιτήσεων 0,00 0,00 

      Αφαιρούνται :     

    109 Αγορά χρεογράφων 0,00 0,00 

    110 Αύξηση απαιτήσεων 7.133.726,60 7.333.208,19 

      Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100) 39.562.049,67 18.757.924,92 

  Α 200 Ταµιακές Εκροές      

    201 Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις) 34.771.926,61 17.849.081,98 

    202 Εξοδα λειτουργίας διοικήσεως 1.088.945,10 1.016.502,81 

    203 Εξοδα λειτουργίας ερευνών -- αναπτύξεως 168.997,09 0,00 

    204 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.394.940,86 2.078.297,22 

    205 Εξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας 0,00 0,00 

    206 Αλλα έξοδα 344.017,41 114.351,04 

    207 Αύξηση αποθεµάτων 939.588,40 8.354.203,11 

    208 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 11.430,82 125.128,83 

    209 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 71.981,38 0,00 

    210 Μείωση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 0,00 0,00 

      Αφαιρούνται :     

    211 Μείωση αποθεµάτων 0,00 0,00 

    212 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 0,00 0,00 

    213 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 0,00 35.021,25 

    214 Αύξηση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 2.637.949,82 8.247.101,30 

      Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200) 39.153.877,85 21.255.442,44 

  Α 300 Ταµιακές Εκροές φόρων     

    301 Φόροι εισοδήµατος 520.730,38 674.415,00 

    302 Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00 

    303 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 139.539,47 3.287,95 

    304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -- τέλη 0,00 442.360,96 

      Αφαιρείται :     

    305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -- τέλη 209.051,06 0,00 

      Σύνολο Ταµιακών Εκροών φόρων (Α300) 451.218,79 1.120.063,91 

      
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 
- Α200 - Α300)=Α -43.046,97 -3.617.581,43 
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  Β   Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες     

  Β 100 Ταµιακές Εισροές      

    101 Πώληση ασωµάτων ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 

    102 Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 24.065,10 28.789,55 

    103 Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 0,00 258.254,00 

    104 Μείωση µακροπροθέσµων απαιτήσεων 0,00 268.799,33 

    105 Εσοδα συµµετοχών και άλλων ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 

    106 Πιστωτικοί τόκοι (µακροπροθέσµων κλπ. απαιτήσεων) 0,00 0,00 

      Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Β100) 24.065,10 555.842,88 

  Β 200 Ταµιακές Εκροές      

    201 Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων  199.961,55 414.995,30 

    202 Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 2.457.733,94 6.273.825,01 

    203 Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων  59.306,20 0,00 

    204 Αύξηση µακροπροθέσµων απαιτήσεων 164.738,50 0,00 

    205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 37.668,06 138.788,56 

      Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Β200) 2.919.408,25 6.827.608,87 

      
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (Β100 -- Β200) = 
Β -2.895.343,15 -6.271.765,99 

  Γ 100 Ταµιακές Εισροές      

  Γ 101 Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ άρτιο 0,00 3.590.420,63 

    102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων 0,00 0,00 

    103 Αύξηση µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00 

    104 Αύξηση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) 9.430.081,28 9.747.123,17 

      Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Γ100) 9.430.081,28 13.337.543,80 

  Γ 200 Ταµιακές Εκροές      

    201 Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 

    202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων 0,00 0,00 

    203 Μείωση µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 5.120.181,25 1.402.999,99 

    204 Μείωση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) 0,00 0,00 

    205 Τόκοι πληρωθέντες 1.164.521,93 919.083,00 

    206 Μερίσµατα πληρωθέντα 552.751,26 386.105,00 

    207 ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό 120.000,00 0,00 

    208 Αµοιβές ∆.Σ από κέρδη χρήσεως 0,00 0,00 

      Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Γ200) 6.957.454,44 2.708.187,99 

      
Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (Γ100 -- Γ200) 
= Γ 2.472.626,84 10.629.355,81 

      ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ) -465.763,28 740.008,39 

      ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 1.724.708,74 984.700,35 

      ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.258.945,46 1.724.708,74 

        

  
  O Πρόεδρος του ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                        Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & Συµπράττων 
Σύµβουλος Ο ∆ιευθυντής του Λογιστηρίου 

         

         

         

               IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ                                                                LEWIS NIGEL ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΧΑΛΗΣ   

  
             Α.∆.Τ. Φ 355271                                                                    Αρ.∆ιαβ. 
700590835 A.∆.Τ. Σ 183697   

    
                                                    Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή    

Ελέγξαµε την ανωτέρω Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και των θυγατρικών  της χρήσεως 
2003, η οποία έχει καταρτισθεί µε βάση τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως γιά τις 
οποίες έχει εκδοθεί το από 22 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποιητικό µας ελέγχου. Κατά την γνώµη µας η 
προαναφερόµενη Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις κατά 
την  χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2003. 
                                                                                                                                             Αθήνα  16 Απριλίου2004 
 
 
 
                                                                                                                                            Ο Ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής 
                                                                                                                                            Κωνσταντίνος  
Νιφορόπουλος 
                                                                                                                                             Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16541 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ο κατάλογος των προσώπων σύµφωνα µε το 

άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14-11-2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Ιωάννης Κατσιβέλης του Αριστείδη α) Πρόεδρος και ∆/νων  Σύµβουλος     

    (σχέση αµοιβόµενης υπηρεσίας) 

β) Μέτοχος µε ποσοστό άνω του 20% 

γ) Υπεύθυνος Υπηρεσίας Εταιρικών 

 Ανακοινώσεων 

Lewis Nigel του Dyfet α) Αντιπρόεδρος & Συµπράττων 

Σύµβουλος (σχέση αµοιβόµενης 

υπηρεσίας) 

β) Μέτοχος µε ποσοστό άνω του 20% 

Πραχάλης Αθανάσιος του Αναστασίου α) Μέλος του ∆.Σ.  (σχέση αµοιβόµενης  

     υπηρεσίας) 

β) Προϊσταµένος Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Abbs David του Graham Μέλος του ∆.Σ.  (σχέση αµοιβόµενης 

υπηρεσίας) 

Πολίτης Κων/νος του Ευαγγέλου α) Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων 

β) Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος  Ορκωτός Ελεγκτής 

Κουτίβα Αθανασία του Παναγιώτη Εσωτερικός Ελεγκτής 

Μερκούρη Σοφία του ∆ηµητρίου Νοµικός Σύµβουλος 

ΝΗΡΕΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου Α.Ε. Μέτοχος µε ποσοστό άνω του 20% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

1.   Εκθεση ∆.Σ  

 

2.     Ενοποιηµένη έκθεση ∆.Σ 

 

3.   Προσάρτηµα Ισολογισµού 31.12.2003 

 

4.   Προσάρτηµα ενοποιηµένου Ισολογισµού 31.12.2003 

 

5.   Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων 

 

6.     Ετήσια οικονοµική κατάσταση Εταιρείας 31.12.2003 

 

7.     Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις Εταιρείας  1
ου
, 2

ου
 και 3

ου
 τριµήνου 2003.  

 

8.     Ετήσια ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση 31.12.2003 

 

9.   Ενοποιηµένες περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις 1
ου
, 2

ου 
και 3

ου
  

   τριµήνου 2003.    

 

10.   Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 31.12.2003 εταιριών που περιλαµβάνονται 

στην ενοποίηση 

 
 

 


