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ΜΗΝΥΜΑ  του  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Η εταιρεία µας το 2006 συµπληρώνει 20 χρόνια επιχειρηµατικής ύπαρξης και 
πορείας στον κλάδο. 
Η πορεία αυτή χαρακτηρίζεται από συνεχή ανάπτυξη-ιδιαίτερα µετά την 
εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 2000-θέτοντας της εταιρεία και τον 
Όµιλο στους πρωτοπόρους του κλάδου Πανευρωπαικά. 
Η συνεχής εφαρµογή συνδυαστικών στρατηγικών ανάλογα µε τις εγχώριες- 
διεθνείς προκλήσεις και συνθήκες , η σωστή και άρτια διαχείριση των 
οικονοµικών και µη πόρων µε σεβασµό στις ανθρώπινες αξίες και το 
περιβάλλον , η στρατηγική σχέσεων  συνέπειας  µε πελάτες και προµηθευτές   
οδήγησαν σε υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας και κερδοφορίας εις όφελος των 
µετόχων και όλων των οµάδων ενδιαφεροµένων. 
 
Μέσα στις δύσκολες συνθήκες της ελληνικής και διεθνούς οικονοµικής 
κοινωνίας βαδίζουµε µε σταθερότητα και µε πίστη στις αξίες, τις στρατηγικές 
ηγεσίας και επιχειρηµατικών σχεδίων για να επιτύχουµε το όραµα µας, να 
γίνει ο Όµιλος ο ίδιος διαχρονική αξία για όλους τους ενδιαφερόµενους . 
 
Στη συνέχεια παραθέτουµε οικονοµικά και µη στοιχεία για την διαχείριση της 
χρήσης του 2005 και την έκθεση διαχείρισης αυτού για την πληρέστερη 
ενηµέρωση όλων των οµάδων ενδιαφεροµένων . 
  
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
Κατσιβέλης Ιωάννης 
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1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
   
  1.1.Ισολογισµός 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  14.821.920,38 12.512.264,33 13.045.292,18 3.168.348,44

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 26.872,39 22.453,41 26.872,39 20.864,86

Συµµετοχές  483.723,64 583.719,64 446.686,98 17.981.619,46

Αναβαλλόµενοι φόροι  0,00 1.091.609,02 0,00 1.062.133,41

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 83.637,39 556.054,81 53.700,26 528.821,85

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού 15.416.153,80 14.766.101,21 13.572.551,81 22.761.788,02

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα  27.418.232,06 21.049.211,88 27.418.232,06 8.657.725,41

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  27.539.814,38 37.312.789,12 27.251.601,37 36.759.815,34

Λοιπες απαιτήσεις  5.200.743,98 9.469.587,82 6.251.961,00 7.071.531,27

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 73.169,34 671.458,57 65.247,81 43.484,74

Ταµειακά διαθέσιµα 363.749,41 860.675,88 362.189,57 735.200,32

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 60.595.709,17 69.363.723,27 61.349.231,81 53.267.757,08
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 76.011.862,97 84.129.824,48 74.921.783,62 76.029.545,10

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕ? ΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο         1.570.150,00 1.570.150,00 1.570.150,00 1.570.150,00

Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                23.753.484,96 23.753.484,96 23.753.484,96 23.753.484,96

Αποθεµατικά 4.352.302,70 4.750.137,31 4.352.302,70 3.863.329,74

Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον -1.234.527,01 -102.076,35 -619.265,00 2.268.527,92

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 3.308.165,68 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  28.441.410,65 33.279.861,60 29.056.672,66 31.455.492,62

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕ? ΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 5.576.597,04 4.077.730,11 5.576.597,04 4.077.730,11

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 113.106,75 89.029,00 105.626,00 76.584,00

Αναβαλλόµενοι φόροι                      438.758,08 1.177.846,78 278.260,58 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 80.000,00 62.728,17 80.000,00 62.728,17

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  6.208.461,87 5.407.334,06 6.040.483,62 4.217.042,28

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕ? ΣΕΙΣ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22.122.360,05 23.549.480,02 21.616.495,76 20.257.050,81

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 16.850.548,44 18.822.347,54 16.070.548,44 18.822.347,54

Φόροι πληρωτέοι 387.538,70 1.170.095,58 384.627,76 1.116.121,44

Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 1.771.352,78 1.720.903,27 1.524.164,90 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 230.190,48 179.802,41 228.790,48 161.490,41

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  41.361.990,45 45.442.628,82 39.824.627,34 40.357.010,20

Σύνολο Υποχρεώσεων 47.570.452,32 50.849.962,88 45.865.110,96 44.574.052,48

ΣΥΝΟΛΟ Ι?Ι? Ν ΚΕΦΑΛΑΙ? Ν ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕ? ΣΕ? Ν 76.011.862,97 84.129.824,48 74.921.783,62 76.029.545,10
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1.2.Αποτελέσµατα χρήσεως-κατά λειτουργία 

 

 

 

1.3.Κατάσταση ταµειακών ροών 

 

                          Ο ΟΜΙΛΟΣ                             Η ΕΤΑΙΡIΑ 

1/1 -- 31/12/2005 1/1 -- 31/12/2004 1/1 -- 31/12/2005 1/1 -- 31/12/2004

Κύκλος εργασιών 45.614.897,90 56.882.372,34 45.300.714,45 62.107.003,78

Κόστος πωλήσεων -37.094.465,94 -47.288.410,94 -36.896.759,94 -54.391.343,38

Μικτά αποτελέσµατα 8.520.431,96 9.593.961,40 8.403.954,51 7.715.660,40

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -1.284.240,20 -1.279.274,43 -1.260.233,70 -1.314.643,21

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -4.699.367,94 -4.554.267,58 -4.699.367,94 -4.439.826,32

 2.536.823,82 3.760.419,39 2.444.352,87 1.961.190,87

Λοιπά έσοδα-έξοδα   168.414,71 210.899,30 185.461,03 79.701,91

Αποτελεσµα ενοποίησης -- ∆ιαφορές 

συγχώνευσης Ν.2166/93 --Αποµείωση συµ/χων 316.190,52 0,00 990.505,35 0,00

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα  -1.241.058,02 -1.618.400,67 -1.218.570,37 -1.613.638,32

Κέρδη προ φόρων 1.780.371,03 2.352.918,02 2.401.748,88 427.254,46

Φόρος εισοδήµατος  -562.366,90 -484.326,84 -531.446,08 -308.722,66

Καθαρά κέρδη (µετά από φόρους)  1.218.004,13 1.868.591,18 1.870.302,80 118.531,80

Αναλογία µετόχων µειοψηφίας 0,00 -336.038,19 0,00 0,00

Κέρδη (µετά από φόρους) που

αναλογούν στον Όµιλο 1.218.004,13 1.532.552,99 1.870.302,80 118.531,80

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –

βασικά (σε Ευρώ) 0,24 0,30 0,37 0,02

                    Ο Οµιλος                    Η Εταιρεία
1.01-31.12.2005 1.01-31.12.2004 1.01-31.12.2005 1.01-31.12.2004

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων 1.780.371,03 2.352.918,02 2.401.748,88 427.254,46
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 1.315.141,02 1.399.821,69 1.208.726,78 457.393,33
Προβλέψεις 212.450,50 1.016.069,00 212.450,50 1.012.212,00
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -154.830,98 -146.017,03 -150.879,59 0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα,'εξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας -572.187,02 613.015,76 -1.246.501,85 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.578.366,99 1.620.127,94 1.555.878,85 1.615.169,67
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -6.369.020,18 7.200.310,46 -6.703.128,23 2.746.053,33
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 13.538.081,68 -14.594.352,17 11.833.929,33 -5.817.067,25
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -3.204.481,98 1.389.981,26 -934.617,02 -433.512,01
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.576.036,99 -1.616.674,94 -1.553.548,85 -1.612.126,67
Καταβεβληµένοι φόροι -1.248.998,95 -423.572,47 -1.159.065,64 -373.581,81
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστιριότητες (α) 5.298.855,12 -1.188.372,48 5.464.993,16 -1.978.204,95

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων -1.951,38 -101.947,38 -194.266,36 -101.947,38
Αγορά ενσώµατων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.131.855,40 -1.743.201,56 -2.023.300,60 -956.343,26
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 246.355,00 3.116.501,63 246.355,00 3.051.311,74
Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00 0,00 0,00
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστιριότητες (β) -1.887.451,78 1.271.352,69 -1.971.211,96 1.993.021,10

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 216.931,24 0,00 216.931,24
Εξοφλήσεις δανείων -1.252.932,17 0,00 -1.252.932,17 0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) -29.916,22 0,00 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -2.625.481,42 -698.181,03 -2.613.859,78 -698.181,03
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστιριότητες (γ) -3.908.329,81 -481.249,79 -3.866.791,95 -481.249,79

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -496.926,47 -398.269,58 -373.010,75 -466.433,64

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 860.675,88 1.258.945,46 735.200,32 1.201.633,96
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 363.749,41 860.675,88 362.189,57 735.200,32
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1.4.Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
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1.5.Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2003-2004 2004-2005 

Εξέλιξης (%)   

Κύκλου εργασιών 25,8% -19,8% 

Κερδών προ φόρων - -24,4% 

Κερδών µετά από φόρους  - -34,8% 

Συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων (1) - -9,6% 
Αποδοτικότητας (%)   

Περιθώριο µικτού κέρδους 16,9% 18,7% 
Περιθώριο καθαρού κέρδους 4,1% 3,9% 

Ιδίων κεφαλαίων (ROE) (2) 7,1% 6,3% 

Απασχολούµενων κεφαλαίων (ROCE) (3) 4,7% 4,0% 
∆ραστηριότητας     

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) (4) 162 270 

Περίοδος παρεχόµενης πίστωσης (ηµέρες) (5) 239 220 

Περίοδος λαµβανόµενης πίστωσης (ηµέρες) (6) 151 177 
∆ιαρθρωτικής Ισορροπίας     

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 1,5 1,7 

∆ανειακή επιβάρυνση (7) 0,2 0,2 

Ρευστότητας      

Σχετική (Γενική) ρευστότητα (8) 1,5 1,5 
Ειδική ρευστότητα (9) 0,02 0,01 

Αµεση ρευστότητα (10) 1,1 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) ∆ανειακές Υποχρεώσεις / Απασχολούµενα κεφάλαια 

(8) Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

(9) ∆ιαθέσιµα/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

(10) Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέµατα /Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
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 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2003-2004 2004-2005 

Εξέλιξης (%)   

Κύκλου εργασιών 16,3% -27,1% 

Κερδών προ φόρων - 462,1% 

Κερδών µετά από φόρους  - 1.571,4% 

Συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων (1) - -1,5% 
Αποδοτικότητας (%)     
Περιθώριο µικτού κέρδους 12,4% 18,6% 
Περιθώριο καθαρού κέρδους 0,7% 5,3% 

Ιδίων κεφαλαίων (ROE) (2) 1,4% 8,3% 

Απασχολούµενων κεφαλαίων (ROCE) (3) 2,7% 4,8% 
∆ραστηριότητας     

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) (4) 58 271 

Περίοδος παρεχόµενης πίστωσης (ηµέρες) (5) 216 220 

Περίοδος λαµβανόµενης πίστωσης (ηµέρες) (6) 119 174 
∆ιαρθρωτικής Ισορροπίας     

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 1,4 1,6 

∆ανειακή επιβάρυνση (7) 0,2 0,2 

Ρευστότητας      

Σχετική (Γενική) ρευστότητα (8) 1,3 1,5 
Ειδική ρευστότητα (9) 0,02 0,01 

Αµεση ρευστότητα (10) 1,1 0,9 
 

(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) ∆ανειακές Υποχρεώσεις / Απασχολούµενα κεφάλαια 

(8) Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

(9) ∆ιαθέσιµα/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

(10) Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέµατα /Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
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 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ  
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 2.1.Γενικές Πληροφορίες  
 
  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)    
               6131666(υπεύθυνοι οι κ.κ.Κατσιβέλης Ιωάννης, Πραχάλης Αθανάσιος και Πολίτης Κων/νος. 
 

•               Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http:/www.helfish.gr) 
 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14-
11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 7/372/15.2.2006 του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

 
Η εταιρεία συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2003,2004 και 2005. Οι 
καταστάσεις του 2005 παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος.  
 

2.2.Υπεύθυνοι Σύνταξης  

 
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 
Ο κ Αγγελακόπουλος ∆ηµοσθένης, 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. 
 

2.3.Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές  
 
Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας , καθώς και των ενοποιηµένων οικονοµικών 
για τις χρήσεις 2004-2005 διενέργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Κωνσταντίνος Σακκής της 
ελεγκτικής εταιρείας  ΩΡΙΩΝ Α.Ε. µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 14601. (∆ιεύθυνση εργασίας: Μαυροµµατέων 29, 
Αθήνα τηλ: (210) 8846374, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16541).  
 
Το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων παρατίθεται στο 
παράρτηµα του παρόντος. 
 
Το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή επί των εξαµηνιαίων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
παρατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.helfish.gr 
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

 

3.1.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 ονάδων 
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 διχτυών. 
 

3.2.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 εταιριών. Συγκεκριµένα: 
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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. 
 
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 . 
 
Τον Αύγουστο του 2004 εκχώρησε τις εγκαταστάσεις της στην Εύβοια καθώς και την θυγατρική της 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΕ στην εταιρεία <<Νηρεύς Ιχθ/γειες Χίου Α.Ε>>. 
 
Τον Μάρτιο του 2005 απορρόφησε µε Ισολογισµό µετασχηµατισµού 31/12/2004 τις  εταιρείες 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε., 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.  
 
Τον Μάιο του 2005 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της εταιρείας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε-
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
 
Τον Αύγουστο του 2005 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά του υπολοίπου 50% της εταιρείας Ωκεανίς 
Α.Ε στην οποία πλέον κατέχει ποσοστό 100%. 
 
Τον Σεπτέµβριο του 2005 η εταιρεία απορρόφησε και την ‘’ Ι.Αναγνώστου-Ιχθ.Αττικής Α.Ε ’’ . 

 

3.3.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.). 
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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, 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. 
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3.4.Μέτοχοι 
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 
Α.Β.Ε.Ε, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 31/5/2006: 
 
 

 
 

 

 

Ονοµατεπώνυµο Μετόχου Αριθµός µετοχών Ποσοστό 

Ιωάννης Κατσιβέλης 1.647.119 32,52% 

Nigel D. Lewis 1.273.290 25,14% 

ECOFEED A.E 424.500 8,38% 

ΙΧΘ ΛΙΧΑ∆Α Α.Ε 250.000 4,94% 

ΙΧΘ ΚΑΛΑΜΑ Α.Ε 250.000 4,94% 

ΙΧΘ ΝΕΤΤΟΥΝΟ Α.Ε 250.000 4,94% 

ΛΟΙΠΟΙ 970.091 19,14% 

Σύνολο 5.065.000 100,00% 

 
Σηµειώνεται ότι, σε εγγύηση δανείων οι κ. Ι. Κατσιβέλης και L. Nigel  έχουν δεσµεύσει στην ALPHA 
BANK 655.000 και 475.000 µετοχές αντίστοιχα. Οι εν λόγω µετοχές των κ.κ. Κατσιβέλη και Nigel έχουν 
δεσµευθεί µε ταυτόχρονη εκχώρηση του δικαιώµατος ψήφου. 
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3.5.Συµµετέχουσες στην ενοποίηση εταιρείες 
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31.12.2004 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. , 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε. ΙΧΘ/ΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. (µόνο για την χρήση 2004) ,ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.   
 
Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση την 31/12/2005 είναι  οι : 
 
Θαλάσσιο Πάρκο ΑΕ                                 (Συµµετοχή 100%)    
Αστερίας ΑΕ                                              (Συµµετοχή 50%  )    
Ωκεανίς ΑΕ                                                (Συµµετοχή 100%)    
 

3.6.Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004. 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.). 
 
Οι συγχωνευθείσες θυγατρικές δεν έχουν ελεχθεί για τις χρήσεις : "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 
ΠΡΕΒEΖΑΣ Α.Ε.", (2003 - 2004),   "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε." (2003 - 2004),   
"ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε." (2003 - 2004),   "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (2003 - 2004) "Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ" (2003 – 30.6.2005). 
 
   Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις : Οι θυγατρικές 
εταιρείες "ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε" µε έδρα, ανέλεγκτες χρήσεις και ποσοστό συµµετοχής αντίστοιχα :  
Βριλήσσια -- (2003 - 2005) -- (100,00%), "ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ" Κάντζα Παλλήνης --  (2003 - 2005) -- 
(100,00%). 
 
Η  συγγενής εταιρεία "ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ "  µε έδρα, ανέλεγκτες χρήσεις και ποσοστό συµµετοχής αντίστοιχα 
:  Αστακός Αιτωλ/νίας -- (2003 - 2005) -- (50,00%)  
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 

 

4.1.Γενικά 
 
Η οργανωµένη ενασχόληση µε τις ιχθυοκαλλιέργειες άρχισε ουσιαστικά από την δεκαετία του 
1980.Μέχρι τότε η ζήτηση για νωπά ιχθυρά καλυπτόταν κυρίως από την παράκτια και µεσογειακή αλιεία 
καθώς επίσης από την καλλιέργεια κάποιων ειδών σε λιµνοθάλασσες και διβάρια.Παρά την σχετικά 
πρόσφατη δραστηριότητα της εντατικής µορφής καλλιέργειας ευρύαλων ψαριών στην Eλλάδα ο κλάδος 
παρουσιάζει δυναµική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 
 
Η µη δυνατότητα κάλυψης της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης νωπών ιχθυρών ,κυρίως 
µακροπρόθεσµα οδήγησε στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας σαν οργανωµένη επιχειρηµατική 
δραστηριότητα βασιζόµενη σε νέα τεχνογνωσία. Οι εξελίξεις εµφανίσθηκαν µε µεγαλύτερη ένταση στην 
Ελλάδα ,µε συνέπεια να αποτελεί την κορυφαία παραγωγική χώρα στην Ευρωπαική Ενωση και την 
Μεσόγειο και αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο καθώς ελάχιστοι είναι οι τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας που πρωτοστατούν σε επίπεδο Ε.Ε εγχώριες επιχειρήσεις. 
 
Επίσης βοήθησαν οι ευνοικές κλιµατολογικές συνθήκες και η µορφολογία των ελληνικών ακτών ,καθώς 
και τα χορηγηθέντα κίνητρα για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας (π.χ. επιχορηγήσεις 
,επιδοτήσεις, χρηµατοδοτήσεις) 
Τα είδη που εκτρέφονται σε εµπορική κλίµακα στην Ελλάδα και τις άλλες Μεσογειακές χώρες είναι 
κυρίως τσιπούρα (sparus aurata) και το λαβράκι (disentrachus labrax),τα οποία είναι ευρύαλα ψάρια 
,δηλαδή που µπορούν να αναπτυχθούν σε µεγάλο εύρος αλµυρότητας νερού.Εκτός από τα 
αναφερόµενα είδη  τα τελευταία χρόνια παράγονται επίσης συναγρίδα, µυτάκι, σαργός, κέφαλος και 
φαγγρί.  
 
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας σήµερα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη βιοµηχανία τροφίµων 
παγκοσµίως µε ρυθµό ετήσιας αύξησης 8% περίπου. Με βάση εκτιµήσεις, ο κλάδος στο µέλλον  (έως 
και το 2030) θα παρέχει το 50% της κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων, λόγω συνεχούς 
ποσοτικής και ποιοτικής µείωσης των ιχθυοαποθεµάτων στη θάλασσα. Ειδικότερα στη Μεσόγειο, στο 
συγκεκριµένο κλάδο, η Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία παραγωγό χώρα, την τελευταία δεκαετία, µε 
ανοδική συνεχώς πορεία. Έως και το 2010, η παραγωγή γόνου και έτοιµου µεγάλου ψαριού θα 
αναπτύσσεται µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως του 10% έως 15%.  
Οι παραδοσιακές αγορές που έως σήµερα «στήριξαν» την ανάπτυξη του κλάδου είναι των Μεσογειακών 
Ευρωπαικών χωρών(Ισπανία,Γαλλία,Ιταλία κ.α.) 
 
Η αυξητική εξαγωγική πορεία του κλάδου θα συνεχιστεί µε εντονότερο ρυθµό, την επόµενη πενταετία, 
λόγω και της διείσδυσης στις αγορές των νεοεισερχοµένων στην Ευρωζώνη χωρών που θα αυξήσει τη 
ζήτηση για τα µεσογειακά είδη.  
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4.2.Η θέση της εταιρείας  
 
Η εταιρία Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι Α.Β.Ε.Ε. φέτος συµπληρώνει 20 χρόνια επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών(παραγωγή γόνου και µεγάλου ψαριού).  
 
Ο Όµιλος χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρό σύγχρονο και καθετοποιηµένο σχήµα επιχειρηµατικής 
εκµετάλλευσης µε δέκα κέντρα παραγωγής για το µεγάλο ψάρι-Πρέβεζα, Ηγουµενίτσα, Άνδρος, 
Αστακός Αιτ/νίας, Βουρλιά Βοιωτίας, Αγ Ανδρέα Κυνουρίας, Ναύπλιο  και Μαραθώνας Αττικής, δύο  
ιχθυογεννητικούς σταθµούς-Λάρυµνα Λοκρίδας και Αταλάντη Φθιώτιδας-και δύο συσκευαστήρια σε 
Αταλάντη Φθιώτιδας και Αστακό Αιτ/νίας. 
 
Επίσης  διακρίνεται για την άριστη ποιότητα του γόνου που διαθέτει στην Ελληνική και µόνο αγορά  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.  
 
Η Εταιρεία εξάγει το 35-45% 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. 
 

 

 
Ο Όµιλος µας, σήµερα, είναι ένα από τα τρία µεγάλα επιχειρηµατικά σχήµατα στην Ελλάδα και από τα 
µεγαλύτερα στην Ε.Ε. κατέχοντας περίπου το 8,5-9% της ελληνικής παραγωγής και αντίστοιχα το 3%-
4% της ευρωπαϊκής στα ευρύαλα είδη. Στις πωλήσεις, κατέχει µερίδιο αγοράς περίπου 12% τόσο ως 
προς το έτοιµο προϊόν όσο και προς το γόνο. Η θέση µας πιστεύουµε πως θα παραµείνει σταθερή όσον 
αφορά το µερίδιο ενώ προσδοκούµε πως θα ενισχυθεί όσον αφορά το τονάζ κατά 5-7%.  
Κύριος πάντως στόχος για την επόµενη πενταετία αποτελεί το να παραµείνουµε στα τρία αναφερόµενα 
επιχειρηµατικά σχήµατα τα οποία αναπόφευκτα οδηγούν τις εξελίξεις και καθορίζουν την πορεία του 
κλάδου πανευρωπαϊκά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρήση 2005                                                                                 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

σε εκατ. € ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA

ΚΕΡ∆Η προ 

ΦΟΡΩΝ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 138.1 19.7 11.2 110.2
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΕΣ Α.Ε. 45.6 4.0 1.8 28.4

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. 44.3 7.8 5.5 68.5
∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΕΣ Α.Ε. 21.6 4.9 3.1 13.1
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι Α.Ε. 17.9 2.5 1.5 11.0
INTERFISH Α.Ε. 17.3 2.4 0.5 5.8
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

5.1. Αντικείµενο εργασιών-Κατηγορίες προϊόντων 
 
Το αντικείµενο εργασιών της εταιρείας , σύµφωνα και 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. 
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 διχτυών. 
 
Η εταιρεία πιο συγκεκριµένα 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.  
 
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.  
Επίσης παράλληλα µε την κύρια δραστηριότητά της ασκεί και εµπορική δραστηριότητα αναλόγων ειδών 
που παράγει καθώς επίσης και ιχθυοτροφών ,διχτυών και λοιπών    
 
Η διάρθρωση του κύκλου εργασιών του Οµίλου ανά επιχειρηµατική λειτουργία έχει ως εξής: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ.ευρώ) 

 2004 % 2005 % 

Α.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

- Βιοµηχανική δραστηριότητα 16.377 26,4% 11.405 25,2% 

- Εµπορική δραστηριότητα (1)24.595 39,6% 13.414 29,6% 

-Παροχή υπηρεσιών 281 0,4% 57 0,1% 

Σύνολο Εσωτερικού 
41.253 66,4% 24.876 54,9% 

B.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

- Βιοµηχανική δραστηριότητα 7.377 11,9% 6.505 14,4% 

--  Εµπορική δραστηριότητα  (1)13.477 21,7% 13.920 30,7% 

Σύνολο Εξωτερικού 
20.854 33,6% 20.425 45,1% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

62.107 100,0% 45.301 100,0% 

(1) Περιλαµβάνονται πωλήσεις νωπών ψαριών συν/κής αξίας €13.438 παραγωγής των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου 
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Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά ∆ραστηριότητα & Γεωγραφική Αγορά 

(2005)

Βιοµηχανική δραστ. εσωτ. Βιοµηχανική δραστ. εξωτ. Εµπορική δραστ. εσωτ.

Εµπορική δραστ. εξωτ. Παροχή υπηρεσιών

 

 

 
 
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 έχει εφαρµόσει πολιτική ανάπτυξης της εµπορική της 
δραστηριότητας (κυρίως στην πώληση µεγάλου ψαριού και τροφών, προιόντα των θυγατρικών και 
συγγενών της εταιριών), η οποία και κάλυψε το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών 
την περιόδο 2004. 
 
Οι κυριότεροι προµηθευτές της Εταιρείας είναι η DIBAQ HELLAS ΥΠΟΚ.ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ, η INVE HELLAS 
Α.Ε., η ΠΡΟΒΙΜΙ  A.E.B.E. και η BIOMAR Α.Β.Ε.Ε. Η Εταιρεία προµηθεύεται από τις παραπάνω 
ζωντανή τροφή γόνου και 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. 
 

5.2.Παραγωγική διαδικασία 
 
5.2.1.Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας γόνου 
 
Οι ιχθυογεννητικοί σταθµοί του Οµίλου βρίσκονται στην Αταλάντη Φθιώτιδας και στην Λάρυµνα 
Φθιώτιδας  . Πρόκειται για το “εργοστάσια” όπου συντελείται η παραγωγή της πρώτης  ύλης της 
ιχθυοκαλλιέργειας, ο γόνος. Ο κάθε 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 
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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. 

 

 

• 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.. 
 
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. 
 

5.2.2. 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. 
 
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.  
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Αξιοσηµείωτο είναι το γέγονος ότι στο 2005 ανανεώθηκε για τρία χρόνια το πιστοποιητικό ποιότητας 
HACCP που αφορά τις εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου της συγγενούς εταιρείας ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε 
στον Αστακό , ενώ εκδόθηκε για πρώτη φορά το ίδιο πιστοποιητικό ποιότητας 3 ετούς διάρκειας για τις 
εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου της εταιρείας στην Αταλάντη. 
 

5.3.∆ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 

 

5.3.1. 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, εγκατεστηµένο στην Λάρυµνα Λοκρίδος, 
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. 
 

5.3.2. Μεγάλο Ψάρι 

 
Η Εταιρεία εξάγει το 35-45% 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 µία απότιςπρώτες 
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. 
 

5.4.Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας 
Στον πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζονται τα στοιχεία των Ισολογισµών της Eταιρίας για την περίοδο 
2004 – 2005 µε ανάλυση  των κυριοτέρων λογαριασµών του ισολογισµού:  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ            2004 - 2005 
(ποσά σε χιλ. €) 

2004 2005 

Αναπόσβεστες ασώµατες 
ακινητοποιήσεις  

21 27 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  4.741 20.734 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 1.573 7.689 

Αναπόσβεστα πάγια 3.168 13.045 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 

17.435 0 

Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 547 447 

Αναβαλλόµενοι φόροι 1.062 0 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 529 54 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 22.762 13.573 

Αποθέµατα  8.658 27.418 

Πελάτες - Γραµµάτια & Επιταγές 
εισπρακτέες 

36.760 27.252 

Λοιπές απαιτήσεις  7.112 6.316 

Χρεόγραφα 3 1 

∆ιαθέσιµα  735 362 

Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

53.268 61.349 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 76.030 74.922 

Μετοχικό κεφάλαιο 1.570 1.570 

∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

23.753 23.753 

Αποθεµατικά κεφάλαια 3.863 4.352 

Αποτελέσµατα εις νέο 2.269 -619 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.455 29.056 

Προβλέψεις 77 106 

Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 

4.140 5.934 

Προµηθευτές - Γραµµάτια & Επιταγές 
πληρωτέες 

18.692 19.078 

Τράπεζες 18.822 16.071 

Προκαταβολές πελατών 1.407 2.046 

Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικά ταµεία 1.216 799 

Μερίσµατα πληρωτέα 59 79 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς 
συνδεδ επιχ/σεις 

- - 

Επιχορηγήσεις παγίων 0 1.524 

Λοιπές υποχρεώσεις 162 229 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 

40.358 39.826 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 76.030 74.922 
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5.5.Εξέλιξη κύκλου εργασιών – αποτελεσµάτων χρήσεων εταιρείας 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη λογαριασµών της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 
της Εταιρείας, για την  διετία 2004 – 2005. 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 
(ποσά σε χιλ. €) 

2004 
 

2005 

Κύκλος εργασιών από :   

 - εµπορική δραστηριότητα (1) 38.072 27.334 
 - βιοµηχανική δραστηριότητα 23.754 17.910 

 - παροχή υπηρεσιών 281 57 

Σύνολο κύκλου εργασιών 62.107 45.301 

Μείον: Κόστος πωληθέντων  54.391 36.897 

Μικτό κέρδος 7.716 8.404 

% επί κύκλου εργασιών 12,4% 18,6% 

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.315 1.260 

            Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.440 4.700 

Σύνολο εξόδων 5.755 5.960 

% επί κύκλου εργασιών 9,3% 13,2% 

Λειτουργικό αποτέλεσµα  1.961 2.444 

% επί κύκλου εργασιών 3,2% 5,4% 

Πλέον: Λοιπά έσοδα-έξοδα 80 185 
Πλέον: Αποτέλεσµα ενοποίησης 0 991 

Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα -1.614 -1.219 

Κέρδη προ φόρων 427 2.401 

% επί κύκλου εργασιών 0,7% 5,3% 

Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 308 531 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης  119 1.870 

% επί κύκλου εργασιών 0,2% 4,1% 
(1) : Η εµπορική δραστηριότητα αφορά κυρίως την πώληση του µεγάλου ψαριού των θυγατρικών µέσω του δικτύου 
της µητρικής. 

 

5.6.Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζονται τα στοιχεία των Ισολογισµών του Οµίλου για την περίοδο 
2004 – 2005 µε ανάλυση  των κυριοτέρων λογαριασµών του ισολογισµού:  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2004 - 2005 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ            2004 - 2004 
(ποσά σε χιλ. €) 

2004 2005 

Αναπόσβεστες ασώµατες 
ακινητοποιήσεις  

22 27 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  18.949 23.320 

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις 6.437 8.498 

Αναπόσβεστα πάγια 12.512 14.822 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 

0 0 

Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 584 484 

Αναβαλλόµενοι φόροι 1.092 0 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 556 83 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 14.766 15.416 

Αποθέµατα  21.049 27.418 

Πελάτες - Γραµµάτια & Επιταγές 
εισπρακτέες 

37.313 27.540 

Λοιπές απαιτήσεις  9.525 5.273 

Χρεόγραφα 616 1 

∆ιαθέσιµα  861 364 

Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

69.364 60.596 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.130 76.012 

Μετοχικό κεφάλαιο 1.570 1.570 

∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

23.753 23.753 

Αποθεµατικά κεφάλαια 4.751 4.352 

Αποτελέσµατα εις νέο -102 -1.234 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.308 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33.280 28.441 

Προβλέψεις 89 113 

Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 

5.318 6.096 

Προµηθευτές - Γραµµάτια & Επιταγές 
πληρωτέες 

21.783 19.610 

Τράπεζες 18.822 16.850 

Προκαταβολές πελατών 1.407 1.986 

Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικά ταµεία 1.460 836 

Μερίσµατα πληρωτέα 70 79 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς 
συνδεδ επιχ/σεις 

- - 

Επιχορηγήσεις παγίων 1.721 1.771 

Λοιπές υποχρεώσεις 180 230 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 

45.443 41.362 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.130 76.012 
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5.7. Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών – Αποτελέσµατα Οµίλου 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών και των 
αντίστοιχων αποτελεσµάτων, κατά την τελευταία διετία: 
 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2004 – 2005 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 
(ποσά σε χιλ. €) 

2004 
 

2005 

Κύκλος εργασιών 56.882 45.615 

Μείον: Κόστος πωληθέντων  47.288 37.095 

Μικτό κέρδος 9.594 8.520 

% επί κύκλου εργασιών 16,9% 18,7% 

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.279 1.284 

            Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.554 4.700 

Σύνολο εξόδων 5.833 5.984 

% επί κύκλου εργασιών 9,3% 13,1% 

Λειτουργικό αποτέλεσµα  3.761 2.536 

% επί κύκλου εργασιών 6,6% 5,6% 

Πλέον: Λοιπά έσοδα-έξοδα 211 169 
Πλέον: Αποτέλεσµα ενοποίησης 0 316 

Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα -1.618 -1.241 

Κέρδη προ φόρων 2.353 1.780 

% επί κύκλου εργασιών 4,1% 3,9% 

Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 484 562 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης  1.869 1.218 

% επί κύκλου εργασιών 3,3% 2,7% 

Μείον:Αναλογία µετόχων µειοψηφίας 336 0 

Κέρδη µετά απο φόρους που αναλογούν στον 
όµιλο 

1.533 1.218 

% επί κύκλου εργασιών 2,7% 2,7% 
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5.8.Πάγια περιουσιακά στοιχεία – Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
 

5.8.1.Γήπεδα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

 

- Ιδιόκτητα Γήπεδα  

 
Η Εταιρεία έχει στην κυριότητά της τα ακόλουθα γήπεδα-οικόπεδα 
 
Γήπεδο (αγροτεµάχιο) εκτάσεως 3.016,95 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΣΧΙΝΟ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ» της 
κτηµατικής περιφέρειας Βαθέος του ∆ήµου Αυλίδος. 
 
Γήπεδο (αγροτεµάχιο) εκτάσεως 8.876 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. 
 
Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) εκτάσεως 10.013 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Γαιδουρονήσι » Αταλάντης. 
 
Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) εκτάσεως 4.484 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Ιµπλέρµι » Λάρυµνας. 
 
Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) εκτάσεως 4.300 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Ιµπλέρµι » Λάρυµνας. 
 
Οικόπεδο (αγροτεµάχιο) εκτάσεως 5.096,85 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΜΑΚΡΥΒΟΥΝΙ» του 
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Λευκακίων του ∆ήµου Ναυπλίου Αργολίδος 
 
 

- Μισθωµένες Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

 
Η Εταιρεία µισθώνει τα παρακάτω ακίνητα για κάλυψη των αναγκών της σε χώρους γραφείων, 
αποθηκών  και κατοικιών εργαζοµένων 
 
Γραφείο 115 τµ, που βρίσκεται στον 3ο όροφο κτιρίου ευρισκοµένου επί της Λεωφ. Πεντέλης αριθ. 48 
στα Βριλήσσια και το οποίο µισθώθηκε µε ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 10/12/1996. Η 
µίσθωση ξεκίνησε την 01/02/1997 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε για 3 έτη ήτοι 
µέχρι την 31/01/1999. Βεβαίως, επειδή πρόκειται για επαγγελµατική µίσθωση, η µίσθωση παρατείνεται 
αυτοµάτως εκ του νόµου και υπό τους όρους του νόµου για 12 έτη (ήτοι µέχρι τις 31/01/2009).  
Γραφείο 80 τµ, που βρίσκεται στον 2ο όροφο κτιρίου ευρισκοµένου επί της Λεωφ. Πεντέλης αριθ. 48 στα 
Βριλήσσια και το οποίο µισθώθηκε µε ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 10/07/1998. Η 
µίσθωση ξεκίνησε την 01/02/2000 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε για 3 έτη ήτοι 
µέχρι την 31/01/2003. Βεβαίως, επειδή πρόκειται για επαγγελµατική µίσθωση παρατείνεται αυτοµάτως 
εκ του νόµου και υπό τους όρους του νόµου για 12 έτη (ήτοι µέχρι τις 31/01/2012).  
Γραφείο 85 τµ, που βρίσκεται στον 1ο όροφο κτιρίου ευρισκοµένου επί της Λεωφ. Πεντέλης αριθ. 48 στα 
Βριλήσσια και το οποίο µισθώθηκε µε ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 19/01/2000. Η 
µίσθωση ξεκίνησε την 01/02/2000 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε για 3 έτη ήτοι 
µέχρι την 31/01/2003. Βεβαίως, επειδή πρόκειται για επαγγελµατική µίσθωση παρατείνεται αυτοµάτως 
εκ του νόµου και υπό τους όρους του νόµου για 12 έτη (ήτοι µέχρι τις 31/01/2012).  
Γραφείο 80 τµ, που βρίσκεται στον 3ο όροφο κτιρίου ευρισκοµένου επί της Λεωφ. Πεντέλης αριθ. 48 στα 
Βριλήσσια και το οποίο µισθώθηκε µε ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 31/10/2002. Η 
µίσθωση ξεκίνησε την 01/11/2002 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε για 3 έτη ήτοι 
µέχρι την 31/10/2005. Βεβαίως, επειδή πρόκειται για επαγγελµατική µίσθωση παρατείνεται αυτοµάτως 
εκ του νόµου και υπό τους όρους του νόµου για 12 έτη (ήτοι µέχρι τις 31/10/2014).  
Γραφείο 22 τµ, που βρίσκεται στον 1ο όροφο κτιρίου ευρισκοµένου επί της οδού Γράµµου αριθ. 38 στα 
Βριλήσσια το οποίο µισθώθηκε µε ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 01/04/2006. Η µίσθωση 
ξεκίνησε την 01/04/2006 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε µέχρι την 31/01/2009. 
Βεβαίως, επειδή πρόκειται για επαγγελµατική µίσθωση παρατείνεται αυτοµάτως εκ του νόµου και υπό 
τους όρους του νόµου για 12 έτη.  
Η Εταιρία κατά το έτος 2005 µίσθωνε τους παρακάτω χώρους  αποθηκών: 
Αποθήκη 30 τ.µ. που βρίσκεται στην Ιχθυόσκαλα Πρέβεζας και η οποία µισθώθηκε µε ιδιωτικό 
συµφωνητικό που υπογράφηκε στις  22/04/2005. Η µίσθωση συµφωνήθηκε να ξεκινά την 01/05/2005 
και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε µέχρι την 31/12/2005.  
Η Εταιρία κατά το έτος 2006 µισθώνει τους παρακάτω χώρους αποθηκών: 
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Αποθήκη 30 τ.µ. που βρίσκεται στην Ιχθυόσκαλα Πρέβεζας και η οποία µισθώθηκε µε ιδιωτικό 
συµφωνητικό που υπογράφηκε στις  16/01/2006. Η µίσθωση συµφωνήθηκε να ξεκινά την 01/01/2006 
και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε µέχρι την 31/12/2006.  
 
Η Εταιρία κατά το έτος 2005 είχε µισθώσει τους παρακάτω υπαίθριους χώρους: 
Υπαίθριος χώρος 100 τ.µ. που βρίσκεται στην Ιχθυόσκαλα Πρέβεζας και ο οποίος µισθώθηκε µε 
ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφηκε στις  22/04/2005. Η µίσθωση συµφωνήθηκε να ξεκινά την 
01/05/2005 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε µέχρι την 31/12/2005.  
 
Η Εταιρία κατά το έτος 2006 µισθώνει τους παρακάτω υπαίθριους χώρους: 
Υπαίθριος χώρος 100 τ.µ. που βρίσκεται στην Ιχθυόσκαλα Πρέβεζας και ο οποίος µισθώθηκε µε 
ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφηκε στις  16/01/2006. Η µίσθωση συµφωνήθηκε να ξεκινά την 
01/01/2006 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε για 1 έτος ήτοι µέχρι την 31/12/2006.  
 
 

5.8.2 Μισθώσεις Κατοικιών 
 
Η Εταιρία µισθώνει (για χρήση των υπαλλήλων της) τα παρακάτω διαµερίσµατα - κατοικίες: 
∆ιαµέρισµα τριάρι, που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου Μαρτίνο Λοκρίδος το οποίο µισθώθηκε µε ιδιωτικό 
συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 10/09/2002, για χρήση κατοικίας. Η µίσθωση ξεκίνησε την 
10/09/2002 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε για 3 έτη µέχρι την 10/09/2002, 
παραταθείσα για 1 επιπλέον έτος ήτοι µέχρι την 10/09/2006 µε ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης που 
υπογράφηκε την 04/03/2005.  
∆ιαµέρισµα τριάρι, που βρίσκεται στη Νέα Σελεύκεια Ηγουµενίτσας το οποίο µισθώθηκε µε ιδιωτικό 
συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 21/11/2005, για χρήση κατοικίας. Η µίσθωση ξεκίνησε την 
22/11/2005 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε για 2 έτη µέχρι την 21/11/2007, ενώ 
σε κάθε περίπτωση, ως µίσθωση κατοικίας παρατείνεται αυτοµάτως εκ του νόµου και υπό τους όρους 
του νόµου για 3 έτη συνολικώς (ήτοι µέχρι την 21/11/2008).  
∆ιαµέρισµα 99 τµ, που βρίσκεται στον 1ο όροφο κτιρίου στην οδό Βιδίου αριθ. 3, στην Τακτικούπολη 
Τροιζηνίας το οποίο µισθώθηκε µε ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 10/02/2006, για χρήση 
κατοικίας. Η µίσθωση ξεκίνησε την 10/02/2006 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε 
για 1 έτος µέχρι την 09/02/2007, ενώ σε κάθε περίπτωση, ως µίσθωση κατοικίας παρατείνεται 
αυτοµάτως εκ του νόµου και υπό τους όρους του νόµου για 3 έτη συνολικώς (ήτοι µέχρι την 
09/02/2009).  
∆ιαµέρισµα δυάρι, που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας το οποίο µισθώθηκε 
µε ιδιωτικό συµφωνητικό που υπογράφηκε στις 16/02/2006, για χρήση κατοικίας. Η µίσθωση ξεκίνησε 
την 16/02/2006 και η συµβατική διάρκεια της µίσθωσης συµφωνήθηκε για 1 έτος µέχρι την 15/02/2007, 
ενώ σε κάθε περίπτωση, ως µίσθωση κατοικίας παρατείνεται αυτοµάτως εκ του νόµου και υπό τους 
όρους του νόµου για 3 έτη συνολικώς (ήτοι µέχρι την 15/02/2009).  
 

 

5.8.3.Μισθωµένοι Θαλάσσιοι χώροι  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικότερα µισθώµατα θαλασσίων χώρων της εταιρείας: 

 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Α/Α ΘΕΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

1ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 10341 2.820,00 15/10/2002 15/10/2012

2ΠΑΖΑΡΑΚΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

1268 1.500 (2004-2008)                      
1.650 (2009-2011)                   
1.800 (2012-2014)

1/7/2004 30/6/2014

3ΟΡΜΟΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ  
ΝΗΣΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥ 

453 6.000,00 31/10/2002 30/10/2012

4ΟΡΜΟΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ  
ΝΗΣΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥ 

5731 1.520,00 20/5/1999 19/5/2009

5ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ∆Α ΠΕΤΡΟΣ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

11117 3.450,00 1/5/2002 30/4/2012
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6ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ∆Α ΠΕΤΡΟΣ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

11118 3.301,50 29/5/2000 28/5/2010

7ΣΚΟΠΟΥΛΑ ΑΓ. ΘΩΜΑ, 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

6010 1.416,82 15/7/2002 14/7/2012

8ΣΚΟΠΟΥΛΑ ΑΓ. ΘΩΜΑ, 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

4864 1.309,00 26/4/2000 25/4/2010

9ΒΟΥΡΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ 

11371 4.417,50 4/5/2001 30/10/2011

10ΟΡΜΟΣ ΚΟΥΜΑΡΟΣ 7773, 188/28-1-02 1600,00 21/1/2002 20/1/2011

11ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

7363 1.630,00 1/3/2001 28/2/2011

12ΚΟΡΩΝΙΕΣ 3075 1.936,90 13/6/1997 12/6/2007

13ΚΡΑΣΟΠΑΝΑΓΙΑ 
ΜΕΘΑΝΩΝ 

15318/2000 1.496,7 (2004-2007)                                   
1.643,40 (2008-

2010)

1/3/2000 28/2/2010

14ΚΡΑΣΟΠΑΝΑΓΙΑ 
ΜΕΘΑΝΩΝ 

19330/15-02-06 3.300 (2006-2010)                        
3.600 (2011-2013)                                   
3.900 (2013-2016)

    

15ΚΑΫΜΕΝΗ ΧΩΡΑ 
ΜΕΘΑΝΩΝ 

15317/2000 898,02 (2004-2007)                                   
986,06 (2008-2010)

1/3/2000 28/2/2010

16ΚΑΫΜΕΝΗ ΧΩΡΑ 
ΜΕΘΑΝΩΝ 

19273/15-12-2005 3.300 (2006-2010)                                       
3.600 (2011-2013)                                   
3.900 (2013-2016)

15/12/2005 14/12/2015

 

5.9.Μηχανολογικός εξοπλισµός 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο βασικότερος µηχανολογικός εξοπλισµός της Εταιρείας που 
αποκτήθηκε τα έτη 2004,2005 και 2006(µέχρι 31/05/2006): 

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

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜ. 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨ.ΜΗΧΑΝΗΜΑ NISSAN YL02A25 1  20.000,00 2004 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ 50 ΜΕΤΡΩΝ 1 113.410,40 2004 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ 2 109.300,00 2005 

ΣΥΣΤΟΙΧ.ΑΠΟΤ.ΑΠΟ 16 ΚΛ.∆ΙΑΣ 10*10 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 1 141.380,20 2005 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ∆ΙΑΣ 12,8 *12,8 ΜΕ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ 1 124.000,00 2005 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ∆ΙΑΣ 15*15        ΜΕ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ 1 66.000,00 2005 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ΙΚΑΝ. 3.500/24Η 1 20.000,00 2005 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ 14 178.805,72 2005 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΛΑΡΚ LINDE 2,5 ΤΟΝΝΩΝ  1 20.000,00 2006 

∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ CORELSA 1 25.000,00 2006 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΥΒΟΤΤΑ (7,5 KWA) 1 15.000,00 2006 

CLARK LINDE  (1,5 ΤΟΝ) 1 15.000,00 2006 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ∆ΙΧΤΥΩΝ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ 1 
28.000,00

2006 

ΚΛΩΒΟΙ ∆ΙΑΜ Φ 19 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 1 120.000,00 2006 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΡΕΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ 1 62.961,36 2006 
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 Η Εταιρεία επίσης κατέχει σύστηµα πλήρους µηχανογράφησης των τµηµάτων της και σύγχρονο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 
 

 

5.10.Μεταφορικά Μέσα 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικότερα µεταφορικά µέσα της εταιρείας: 
 
 

 

α 
/ 
α   

Μάρκα 
Αυτοκινήτου Αριθµός Καύσιµο 

Κίνηση 
τροχών Ωφέλιµο Φορτίο Τύπος 

1   MERCEDES 2538 ZYH 5963 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 15.460 ΦΟΡΤ. ΓΟΝΟΥ-ΓΕΡΑΝΟΣ 

2   MAN 26-414 ZHX 9832 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 15.982 ΦΟΡΤ. ΓΟΝΟΥ 

3   MAN 26-414 ZHX 9847 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 15.982 ΦΟΡΤ. ΓΟΝΟΥ -ΣΥΡΟΜΕΝΟ 

4   ΜΕRCEDES  ΙΕΖ 7195 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 14.540 ΦΟΡΤ. ΓΟΝΟΥ-ΓΕΡΑΝΟΣ 

5   TOYOTA 2,4D YMP 6854 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 835 ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

6   MERCEDES 2435 ZZT 2112 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 13.860/07.600/21.460 ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ 

7   TOYOTA ZZT 2017 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 835 ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

8   VOLVO ZKZ 5432 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2   ΑΝΟΙΧΤΟ 

9   WV CANDY 1,6i ZZK 6360 ΒΕΝΖΙΝΗ 4Χ2 480 ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

10   MITSUBISHI 2,4D MIZ 2195 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 1.200 ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

11   DAIHATSU TERIOS ΙΒΜ 7776 ΒΕΝΖΙΝΗ     ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

12   TOYTA 2,4 D ZZA 1499 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ4 955 ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

13   LADA 1,6i YXH 6043 ΒΕΝΖΙΝΗ 4Χ4   ΤΖΙΠ 

14   NISSAN 2,5D PZE 1996 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ4 1.125 ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

19   FIAT DOBLO ZMI 8674 ΒΕΝΖΙΝΗ     ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

27   MERCEDES 2435 PZE 4340 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6Χ2 11.760/09.200/20.960 ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ 

28   MERCEDES 2538 YMO 1073 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6Χ2 12.800 ΨΥΓΕΙΟ 

29   MERCED.ACTROS 1831 YHZ 9528 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ     ΦΙΧ  

30   PEUGEOT 106 ZEN 1,4i YHN 8826 ΒΕΝΖΙΝΗ 6X2   ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

32   MERCED.ACTROS 1831 MIZ 8727 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 9.400 ΨΥΓΕΙΟ 

33   MERCED.412D SPRIDER MIZ 7242 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 2.290 ΚΛΟΥΒΑ 

34   MERCEDES ZHΡ 9701 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ2 6.344 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΣ 

35   HYUNDAI KAH 7475 ΒΕΝΖΙΝΗ     ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ/9-ΘΕΣΙΟ 

36   MERCEDES IBX 1253 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   15.010/09.940 ΦΟΡΤ.-ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΡΟΜ. 

37   TOYOTA 2,4 D ΜΙΜ 4295 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4Χ4 835 ΦΙΧ  

38   ΜΕRCEDES 914 YHZ 9280 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ     ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΣ 
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5.11.Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Οι µεταβολές στα άυλα περιουσιακά στοιχεία για την περίοδο 2004 –2005 έχουν ως εξής   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνολο
Αξία Αξίας Σύνολο Αναπόσβεστο 

Κτήσεως Προσθήκες ∆ιαγραφές Κτήσεως Αποσβέσεις ∆ιαγραφές Αποσβέσεων Υπόλοιπο
1/1/2004 41.504,81 0,00 0,00 41.504,81 0,00 0,00 36.016,58 5.488,23

31/3/2004 41.504,81 1.102,85 0,00 42.607,66 986,76 0,00 37.003,34 5.604,32

30/6/2004 42.607,66 1.330,00 0,00 43.937,66 1.634,56 0,00 38.637,90 5.299,76

30/9/2004 43.937,66 22.500,00 0,00 66.437,66 2.392,02 0,00 41.029,92 25.407,74

31/12/2004 66.437,66 1.608,40 0,00 68.046,06 4.562,74 0,00 45.592,66 22.453,40

31/3/2005 68.046,06 615,00 0,00 68.661,06 3.321,78 0,00 48.092,74 20.568,32

30/6/2005 68.661,06 2.615,00 0,00 71.276,06 2.961,62 0,00 51.054,36 20.221,70

30/9/2005 71.276,06 618,95 0,00 71.895,01 3.207,98 0,00 54.262,34 17.632,67

31/12/2005 65.766,01 18.700,26 0,00 90.595,27 9.460,54 0,00 63.722,88 26.872,39

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 Η  ΕΤΑΙΡΙΑ
Ενοποίηση Ενοποίηση
Θυγατρικών Θυγατρικής
31/3/2005 30/9/2005 Σύνολο

Αξία Αξία Αξία Αξίας
Κτήσεως Προσθήκες ∆ιαγραφές Κτήσεως Κτήσεως Κτήσεως

1/1/2004 34.554,09 0,00 0,00 0,00 0,00 34.554,09

31/3/2004 34.554,09 1.102,85 0,00 0,00 0,00 35.656,94

30/6/2004 35.656,94 1.330,00 0,00 0,00 0,00 36.986,94

30/9/2004 36.986,94 22.500,00 0,00 0,00 0,00 59.486,94

31/12/2004 59.486,94 1.608,40 0,00 0,00 0,00 61.095,34

31/3/2005 61.095,34 615,00 0,00 821,72 0,00 62.532,06

30/6/2005 62.532,06 2.615,00 0,00 0,00 0,00 65.147,06

30/9/2005 65.147,06 618,95 0,00 0,00 0,00 65.766,01

31/12/2005 65.766,01 18.700,26 0,00 0,00 6.129,00 90.595,27

Ενοποίηση Ενοποίηση
Θυγατρικών Θυγατρικής
31/3/2005 30/9/2005

Συσωρευµένες Συσωρευµένες Σύνολο Αναπόσβεστο 
Αποσβέσεις ∆ιαγραφές Αποσβέσεις Αποσβέσεις Αποσβέσεων Υπόλοιπο

0,00 0,00 0,00 0,00 32.095,73 2.458,36

626,43 0,00 0,00 0,00 32.722,16 2.934,78

1.274,23 0,00 0,00 0,00 33.996,39 2.990,55

2.031,69 0,00 0,00 0,00 36.028,08 23.458,86

4.202,41 0,00 0,00 0,00 40.230,49 20.864,85

2.139,75 0,00 821,70 0,00 43.191,94 19.340,12

2.601,29 0,00 0,00 0,00 45.793,23 19.353,83

2.928,75 0,00 0,00 0,00 48.721,98 17.044,03

9.460,54 0,00 0,00 5.540,36 63.722,88 26.872,39



ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 32

5.12.Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι µεταβολές στα ενσώµατα  περιουσιακά στοιχεία για την περίοδο 2004 –2005 έχουν ως εξής   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/3/2005
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2005 383.544,94 4.526.136,51 6.552.751,38 617.165,96 202.327,10 230.338,44 12.512.264,33
Προσθήκες 0,00 19.560,07 228.835,89 25.108,28 63.615,55 191.162,85 528.282,64
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -2.934,70 -0,01 0,00 0,00 -2.934,71
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -45.958,23 -207.676,66 -35.694,79 -14.080,01 0,00 -303.409,69
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005 383.544,94 4.499.738,35 6.570.975,91 606.579,44 251.862,64 421.501,29 12.734.202,57

30/06/2005
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005 383.544,94 4.499.738,35 6.570.975,91 606.579,44 251.862,64 421.501,29 12.734.202,57
Προσθήκες 0,00 110.612,43 582.012,46 258.906,70 25.926,45 111.509,66 1.088.967,70
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 -15.009,87 0,00 0,00 -15.009,87
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.912,75 -103.912,75
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 11.257,23 0,00 0,00 11.257,23
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -47.031,88 -229.614,51 -38.185,78 -22.987,19 0,00 -337.819,35
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2005 383.544,94 4.563.318,91 6.923.373,86 823.547,72 254.801,90 429.098,20 13.377.685,53

30/09/2005
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2005 383.544,94 4.563.318,91 6.923.373,86 823.547,72 254.801,90 429.098,20 13.377.685,53
Προσθήκες 0,00 30.500,85 51.077,67 91.000,00 8.109,88 47.117,69 227.806,09
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων -51.842,72 0,00 0,00 -21.863,54 0,00 0,00 -73.706,26
Eνοποίησης θυγατρικής
                Αξίας Κτήσης 64.474,66 1.034.783,92 1.297.587,68 45.455,12 32.894,35 0,00 2.475.195,73
                Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -2.378,14 -601.268,19 -41.999,42 -29.998,91 0,00 -675.644,66
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.500,85 -19.500,85
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 7.297,35 0,00 0,00 7.297,35
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -50.085,30 -241.142,25 -39.249,97 -22.761,04 0,00 -353.238,57
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2005 396.176,88 5.576.140,24 7.429.628,77 864.187,25 243.046,18 456.715,04 14.965.894,36

31/12/2005
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2005 396.176,88 5.576.140,24 7.429.628,77 864.187,25 243.046,18 456.715,04 14.965.894,36
Προσθήκες 0,00 104.284,20 431.823,39 0,00 38.217,42 188.913,69 763.238,70
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -145.052,25 -2.729,27 0,00 0,00 -147.781,52
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350.026,13 -350.026,13
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 46.157,08 1.159,75 0,00 0,00 47.316,83
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -106.726,87 -261.480,94 -40.254,67 -48.259,38 0,00 -456.721,86
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 396.176,88 5.573.697,57 7.501.076,05 822.363,06 233.004,22 295.602,60 14.821.920,38

31/12/2005
Αξία κτήσης 396.176,88 6.029.682,85 13.717.538,93 1.877.605,36 1.002.928,07 295.602,60 23.319.534,69
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -455.985,28 -6.216.462,88 -1.055.242,30 -769.923,85 0,00 -8.497.614,31

396.176,88 5.573.697,57 7.501.076,05 822.363,06 233.004,22 295.602,60 14.821.920,38

Συµφωνία αποσβέσεων περιόδων 1.1.05 -- 31.12.05
Αποσβέσεις 1ου τριµήνου 2005 0,00 -45.958,23 -207.676,66 -35.694,79 -14.080,01 0,00 -303.409,69
Αποσβέσεις 2ου τριµήνου 2005 0,00 -47.031,88 -229.614,51 -38.185,78 -22.987,19 0,00 -337.819,35
Αποσβέσεις 3ου τριµήνου 2005 0,00 -50.085,30 -241.142,25 -39.249,97 -22.761,04 0,00 -353.238,57
Αποσβέσεις 4ου τριµήνου 2005 0,00 -106.726,87 -261.480,94 -40.254,67 -48.259,38 0,00 -456.721,86

0,00 -249.802,27 -939.914,36 -153.385,22 -108.087,61 0,00 -1.451.189,46

Μείον : Αποσβέσεις απορροφηθείσας εταιρείας µε 
           Ισολογισµό µετασχηµατισµού 30.6.05 οι οποίες
           περιλαµβάνονταν στις ενοποιηµένες αποσβέσεις 0,00 42.438,73 88.292,77 12.717,81 11.744,60 0,00 155.193,91

0,00 -207.363,54 -851.621,59 -140.667,41 -96.343,01 0,00 -1.295.995,55

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσ

εις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

01/01/2004
Αξία κτήσης 601.189,29 5.690.269,85 12.884.060,42 1.986.727,22 861.594,92 281.133,42 22.304.975,12
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -989.640,78 -4.842.710,18 -1.047.754,79 -669.515,57 0,00 -7.549.621,32
Αναπόσβεστη αξία 601.189,29 4.700.629,07 8.041.350,24 938.972,43 192.079,35 281.133,42 14.755.353,80

31/3/2004
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2004 601.189,29 4.700.629,07 8.041.350,24 938.972,43 192.079,35 281.133,42 14.755.353,80
Προσθήκες 0,00 326.456,38 143.623,44 21.200,57 7.225,53 332.018,76 830.524,68
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -37.239,94 0,00 0,00 0,00 -37.239,94
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 7.396,41 0,00 0,00 0,00 7.396,41
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -60.519,78 -261.040,66 -60.631,45 -10.292,93 0,00 -392.484,82
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004 601.189,29 4.966.565,67 7.894.089,49 899.541,55 189.011,95 613.152,18 15.163.550,13

30/06/2004
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004 601.189,29 4.966.565,67 7.894.089,49 899.541,55 189.011,95 613.152,18 15.163.550,13
Προσθήκες 0,00 108.722,95 166.718,10 3.646,61 9.617,08 0,00 288.704,74
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -403.581,93 0,00 0,00 0,00 -403.581,93
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -332.302,30 -332.302,30
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 87.365,40 0,00 0,00 0,00 87.365,40
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -62.623,33 -271.690,66 -57.365,72 -12.670,64 0,00 -404.350,35
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2004 601.189,29 5.012.665,29 7.472.900,40 845.822,44 185.958,39 280.849,88 14.399.385,69

30/09/2004
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2004 601.189,29 5.012.665,29 7.472.900,40 845.822,44 185.958,39 280.849,88 14.399.385,69
Προσθήκες 0,00 11.920,78 45.148,71 0,00 12.516,22 0,00 69.585,71
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων -217.644,35 -1.935.836,39 -1.293.203,99 -320.550,24 -63.197,67 0,00 -3.830.432,64
∆ιακοπή ενοποίησης θυγατρικής
    ∆ιαγραφή Αξίας Κτήσης την 31/12/2003 0,00 0,00 -539.060,56 -170.149,77 -2.692,32 0,00 -711.902,65
    ∆ιαγραφη Αποσβέσεων την 31/12/2003 0,00 0,00 160.042,10 49.381,27 2.692,25 0,00 212.115,62
    ∆ιαγραφή Αξίας Κτήσης Από 01/01/04-30/06/04 0,00 0,00 -36.610,10 0,00 0,00 0,00 -36.610,10
    ∆ιαγραφη Αποσβέσεων Από 01/01/04-30/06/04 0,00 0,00 66.916,35 8.489,88 0,00 0,00 75.406,23
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 1.016.572,71 775.460,40 277.159,28 61.388,42 0,00 2.130.580,81
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -62.998,20 -228.892,06 -45.252,53 -17.160,02 0,00 -354.302,81
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2004 383.544,94 4.042.324,19 6.422.701,25 644.900,33 179.505,27 280.849,88 11.953.825,86

31/12/2004
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2004 383.544,94 4.042.324,19 6.422.701,25 644.900,33 179.505,27 280.849,88 11.953.825,86
Προσθήκες 0,00 528.407,81 356.287,14 22.461,27 40.112,80 0,00 947.269,02
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -11.952,50 -46.597,71 -31.012,14 0,00 -89.562,35
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.511,44 -50.511,44
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 597,63 34.171,72 30.987,74 0,00 65.757,09
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -44.595,49 -214.882,14 -37.769,65 -17.266,57 0,00 -314.513,86
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 383.544,94 4.526.136,51 6.552.751,38 617.165,96 202.327,10 230.338,44 12.512.264,33

31/12/2004
Αξία κτήσης 383.544,94 4.729.941,38 11.274.188,79 1.496.737,95 834.164,42 230.338,44 18.948.915,92
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -203.804,87 -4.721.437,41 -879.571,99 -631.837,32 0,00 -6.436.651,59
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 383.544,94 4.526.136,51 6.552.751,38 617.165,96 202.327,10 230.338,44 12.512.264,33

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Αναπόσβεστη αξία 01.01.2005 234.400,64 675.157,51 1.944.155,69 96.574,23 32.959,69 185.100,68 3.168.348,44
Προσθήκες 0,00 16.200,07 225.017,96 7.108,28 3.205,55 164.122,71 415.654,57
Aπορρόφηση θυγατρικών
--Αξία Κτήσεως 79.053,30 1.733.916,46 6.139.781,49 868.406,22 294.501,05 65.525,46 9.181.183,98
--Αποσβέσεις 0,00 -79.943,39 -3.107.196,02 -449.066,93 -176.569,20 0,00 -3.812.775,54
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -2.934,70 -0,01 0,00 0,00 -2.934,71
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -24.748,42 -163.555,22 -29.456,53 -8.694,88 0,00 -226.455,05
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005 313.453,94 2.320.582,23 5.035.269,20 493.565,26 145.402,21 414.748,85 8.723.021,69

30/06/2005
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005 313.453,94 2.320.582,23 5.035.269,20 493.565,26 145.402,21 414.748,85 8.723.021,69
Προσθήκες 0,00 106.112,43 562.424,31 255.796,70 22.344,59 82.421,71 1.029.099,74
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 -15.009,87 0,00 0,00 -15.009,87
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.912,75 -103.912,75
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 11.257,23 0,00 0,00 11.257,23
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -25.802,96 -182.713,65 -31.706,23 -16.627,72 0,00 -256.850,56
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2005 313.453,94 2.400.891,70 5.414.979,86 713.903,09 151.119,08 393.257,81 9.387.605,48

30/09/2005
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2005 313.453,94 2.400.891,70 5.414.979,86 713.903,09 151.119,08 393.257,81 9.387.605,48
Προσθήκες 0,00 0,00 21.477,00 91.000,00 5.237,57 1.680,00 119.394,57
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων -51.842,72 0,00 0,00 -21.863,54 0,00 0,00 -73.706,26
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 7.297,35 0,00 0,00 7.297,35
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -25.802,96 -184.728,70 -32.508,01 -15.202,26 0,00 -258.241,93
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2005 261.611,22 2.375.088,74 5.251.728,16 757.828,89 141.154,39 394.937,81 9.182.349,21

31/12/2005
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2005 261.611,22 2.375.088,74 5.251.728,16 757.828,89 141.154,39 394.937,81 9.182.349,21
Προσθήκες 0,00 104.284,20 431.823,39 0,00 38.217,42 188.913,69 763.238,70
Aπορρόφηση θυγατρικής
--Αξία Κτήσεως (30/06/05) 70.091,00 2.311.250,36 2.263.434,02 239.653,63 168.426,90 35.840,39 5.088.696,30
--Προσθήκες (30/09/05) 0,00 30.500,85 29.600,67 0,00 2.872,31 45.437,69 108.411,52
--Μεταφορές (30/09/05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.500,85 -19.500,85
--Συσωρευµένες Αποσβέσεις (30/06/05) 0,00 -148.823,14 -833.717,12 -130.009,01 -64.744,06 0,00 -1.177.293,34
--Αποσβέσεις Περιόδου (30/09/05) 0,00 -21.360,99 -45.686,59 -6.515,09 -7.491,95 0,00 -81.054,62
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -145.052,25 -2.729,27 0,00 0,00 -147.781,52
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350.026,13 -350.026,13
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 46.157,08 1.159,74 0,00 0,00 47.316,82
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -46.762,77 -234.668,17 -39.574,06 -48.058,92 0,00 -369.063,91
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 331.702,22 4.604.177,25 6.763.619,19 819.814,83 230.376,09 295.602,60 13.045.292,17

31/12/2005
Αξία κτήσης 331.702,22 4.994.898,93 12.309.802,58 1.831.798,08 970.033,72 295.602,60 20.733.838,13
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -390.721,68 -5.546.183,39 -1.011.983,25 -739.657,63 0,00 -7.688.545,96
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 331.702,22 4.604.177,25 6.763.619,19 819.814,83 230.376,09 295.602,60 13.045.292,17

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο
01/01/2004
Αξία κτήσης 452.044,99 1.949.969,52 4.286.474,04 752.172,62 507.370,49 195.707,42 8.143.739,08
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -944.692,68 -1.432.234,19 -541.481,14 -467.254,82 0,00 -3.385.662,83
Αναπόσβεστη αξία 452.044,99 1.005.276,84 2.854.239,85 210.691,48 40.115,67 195.707,42 4.758.076,25

31/3/2004
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2004 452.044,99 1.005.276,84 2.854.239,85 210.691,48 40.115,67 195.707,42 4.758.076,25
Προσθήκες 0,00 249.449,74 4.245,39 0,00 4.984,97 12.777,50 271.457,60
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -37.239,94 0,00 0,00 0,00 -37.239,94
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 7.396,41 0,00 0,00 0,00 7.396,41
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -26.165,04 -70.414,39 -27.128,65 -5.006,11 0,00 -128.714,19
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004 452.044,99 1.228.561,54 2.758.227,32 183.562,83 40.094,53 208.484,92 4.870.976,13

30/06/2004
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004 452.044,99 1.228.561,54 2.758.227,32 183.562,83 40.094,53 208.484,92 4.870.976,13
Προσθήκες 0,00 0,00 3.185,19 1.950,00 5.380,87 0,00 10.516,06
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -403.581,93 0,00 0,00 0,00 -403.581,93
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 87.365,40 0,00 0,00 0,00 87.365,40
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -27.267,06 -69.524,27 -23.779,59 -6.630,41 0,00 -127.201,33
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2004 452.044,99 1.201.294,48 2.375.671,71 161.733,24 38.844,99 208.484,92 4.438.074,33

30/09/2004
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2004 452.044,99 1.201.294,48 2.375.671,71 161.733,24 38.844,99 208.484,92 4.438.074,33
Προσθήκες 0,00 0,00 475,00 0,00 5.941,41 0,00 6.416,41
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων -217.644,35 -1.935.836,40 -1.253.465,63 -320.550,24 -63.197,67 0,00 -3.790.694,29
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 1.016.572,71 747.197,32 277.159,28 61.388,42 0,00 2.102.317,73
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -27.267,06 -62.160,35 -17.921,19 -7.393,88 0,00 -114.742,48
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2004 234.400,64 254.763,73 1.807.718,05 100.421,09 35.583,27 208.484,92 2.641.371,70

31/12/2004
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2004 234.400,64 254.763,73 1.807.718,05 100.421,09 35.583,27 208.484,92 2.641.371,70
Προσθήκες 0,00 429.051,70 184.138,57 22.461,27 5.760,40 0,00 641.411,94
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 -46.597,71 -31.012,14 0,00 -77.609,85
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.384,24 -23.384,24
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 34.171,72 30.987,74 0,00 65.159,46
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -8.657,93 -47.700,92 -13.882,14 -8.359,58 0,00 -78.600,57
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 234.400,64 675.157,50 1.944.155,70 96.574,23 32.959,69 185.100,68 3.168.348,44

31/12/2004
Αξία κτήσης 234.400,64 692.634,56 2.784.230,69 409.435,94 435.228,33 185.100,68 4.741.030,84
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -17.477,05 -840.075,00 -312.861,71 -402.268,64 0,00 -1.572.682,40
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 234.400,64 675.157,51 1.944.155,69 96.574,23 32.959,69 185.100,68 3.168.348,44

31/3/2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 34

5.13.Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
 
Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 7.900.000 ευρώ και επί του 
ιχθυοπληθυσµού ενέχυρο ποσού 2.570.000 ευρώ για εξασφάλιση δανείων Τραπεζών που το υπόλοιπό 
τους ήταν 31/12/2005 7.077.730,11 ευρώ. 
 

5.14.Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
 
Η εκδότρια  δεν έχει δώσει και δεν έχει λάβει εγγυήσεις από άλλες εταιρείες. Σε κάθε µίσθωση 
θαλασσίου χώρου που έχει ο Όµιλος έχουν δοθεί τραπεζικές εγγυητικές επιστολές στις αρµόδιες τοπικές 
Νοµαρχιακές αρχές δύο(2) µισθωµάτων ανά χώρο.   
 
 

5.15.Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει για το τρέχον έτος 2006, τα εξής ασφαλιστήρια συµβόλαια µε την Αγροτική 
Ασφαλιστική: 
 
-Στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ , τα ιχθύδια είναι ασφαλισµένα για ασθένεια , µόλυνση, ρύπανση για 
συνολικό ύψος € 1.700.000,00 (αριθ.ασφαλιστηρίου 10685000030µε ισχύ από 01/01/2006-31/12/2006). 
 
-Στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ Α.Ε στην 
ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ , τα ιχθύδια είναι ασφαλισµένα για ασθένεια , µόλυνση, ρύπανση για συνολικό 
ύψος € 3.000.000,00 (αριθ.ασφαλιστηρίου 10685000025   µε ισχύ από 01/01/2006-31/12/2006). 
 
-Στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε στον όρµο 
ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , τα ιχθύδια είναι ασφαλισµένα για ασθένεια , µόλυνση, ρύπανση για συνολικό 
ύψος € 2.500.000,00 (αριθ.ασφαλιστηρίου 10685000022µε ισχύ από 01/01/2006-31/12/2006). 
 
-Στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε στον 
όρµο ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , τα ιχθύδια είναι ασφαλισµένα για ασθένεια , µόλυνση, 
ρύπανση για συνολικό ύψος € 1.300.000,00 (αριθ.ασφαλιστηρίου 10685000023 µε ισχύ από 
01/01/2006-31/12/2006). 
 
-Στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓ.ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε στη 
ΣΚΟΠΟΥΛΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ , τα ιχθύδια είναι ασφαλισµένα για ασθένεια , µόλυνση, ρύπανση για συνολικό 
ύψος € 1.500.000,00 (αριθ.ασφαλιστηρίου 10685000021 µε ισχύ από 01/01/2006-31/12/2006). 
 
-Στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε στον ΟΡΜΟ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ , τα ιχθύδια είναι ασφαλισµένα για ασθένεια , µόλυνση, ρύπανση για 
συνολικό ύψος € 1.000.000,00 (αριθ.ασφαλιστηρίου 10685000028 µε ισχύ από 01/01/2006-31/12/2006). 
 
 
-Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην τοποθεσία ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ-ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ,τα ιχθύδια 
είναι ασφαλισµένα για ασθένεια , µόλυνση ,ρύπανση για συνολικό ύψος € 2.000.000,00 
(αριθ.ασφαλιστηρίου 10685000029 µε ισχύ από 01/01/2006-31/12/2006). 
 
-Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην τοποθεσία ΚΡΑΣΟΠΑΝΑΓΙΑ ,τα ιχθύδια  για ασθένεια , µόλυνση , 
ρύπανση για συνολικό ύψος € 700.000,00€(αριθ.ασφαλιστηρίου 30685000121 µε ισχύ από 01/03/2006-
31/12/2006). 
 
-Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην τοποθεσία ΚΡΑΣΟΠΑΝΑΓΙΑ ,τα ιχθύδια  για ασθένεια , µόλυνση , 
ρύπανση για συνολικό ύψος € 1.000.000,00€(αριθ.ασφαλιστηρίου 30685000122 µε ισχύ από 
01/03/2006-31/12/2006). 
 
-Οι κτιριακές εγκαταστάσεις ιχθυογεννητικού σταθµού της εταιρείας στην Λάρυµνα Λοκρίδος είναι 
ασφαλισµένες για πυρκαγιά για συνολικό ύψος € 600.000,00 (αριθ.ασφαλιστηρίου 10617000002 µε ισχύ 
από 31/12/2005 – 31/12/2006) 
 
-Οι κτιριακές εγκαταστάσεις ιχθυογεννητικού σταθµού της εταιρείας στη θέση Ταλαντονήσι Αταλάντης 
είναι ασφαλισµένες για πυρκαγιά για συνολικό ύψος € 730.000,00 και του συσκευαστηρίου για € 
366.837,86 .Ο µηχανολογικός εξοπλισµός του ιχθυογεννητικού σταθµού της εταιρείας είναι 
ασφαλισµένος για πυρκαγιά για συνολικό ύψος  € 443.881,14 και του συσκευαστηρίου για συνολικό 
ύψος 366.837,86(αριθ.ασφαλιστηρίου 10517062017 µε ισχύ από 31/12/2005-31/12/2006). 
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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 το οποίο βρίσκεται σε µόνιµη ισχύ. 
 

5.16.Προσωπικό Εταιρείας 

 
Η Εταιρεία ενσωµατώνει τη διοίκηση των ανθρώπων µέσα στον 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 ανταγωνιστικούς  πόρους της. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του µέσου όρου του απασχοληθέντος προσωπικού 
της Εταιρείας κατά την περίοδο 2003 – 2005: 
 

 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Προσωπικό   2003 2004 2005 

∆ιοίκηση (υπαλληλικό) προσωπικό   59 55 60 

Εργατοτεχνικό προσωπικό   69 38 71 

Σύνολο   128 93 131 
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6. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

6.1.Οργανόγραµµα 
 
Η οργανωτική διάρθρωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζεται στο 
ακόλουθο οργανόγραµµα: 
 

Γενικό Οργανόγραµµα Εταιρείας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερικός 
Ελεγκτής 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Νοµικός 

Συµπράττων Σύµβουλος 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Οικονοµική & 
∆ιοικητική 
∆ιεύθυνση 

Εµπορική 
∆ιεύθυνση 

∆ιεύθυνση 
Παραγωγής 

 

Γραµµατεία 

Τµήµα Μετόχων & 
I.R. 

Μηχανογράφηση 
(Εξωτερικοί 
συνεργάτες) 

Υπεύθυνοι υγιεινής 
και ασφάλειας 

εργασίας 
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 6.2.∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2005 και 
συγκροτήθηκε σε σώµα κατά τη συνεδρίασή του της ιδίας ηµεροµηνίας (28-6-2006). ∆ηµοσιεύθηκε δε 
στο ΦΕΚ : 7168/8.7.2005. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι εξαετής, ήτοι έως και την 
27.6.2011. 
Τα µέλη είναι: 

1. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ο κ. Ιωάννης 
Κατσιβέλης του Αριστείδη, επιχειρηµατίας, κάτοικος Βριλησσίων (οδός Πιερίων, αριθµός 6), γεννηµένος 
ην Νίκαια Αττικής το έτος 1951, κάτοχος του υπ’ αριθµ. Φ 355271/2001 ∆.Α.Τ., Ελληνικής Υπηκοότητας.  

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &  ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ο κ. Lewis 
Nigel του Dyfet, επιχειρηµατίας, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής (οδός Λεύκας, αριθµός 7), γεννηµένος 
στην Αγγλία το έτος 1955, κάτοχος του υπ’ αριθµ. κάτοχο του Βρετανικού ∆ιαβατηρίου µε αριθµό 
700590835/13.11.1992 εκδοθέντος από την Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας, Αγγλικής Υπηκοότητας. 

3. ΜΕΛΟΣ–ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ο Πραχάλης Αθανάσιος του Αναστασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, 
κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Καβάφη, αριθµός 53), γεννηµένος στους Μολάους Λακωνίας 
το έτος 1969, κάτοχος του υπ’ αριθµ. Σ. 183697/1996 ∆.Α.Τ, εκδοθέντος παρά του Α.Τ. Κυψέλης, 
Ελληνικής Υπηκοότητας. 

ΜΕΛΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ οι 

4. Γεώργιος Χατζηδάκης του Γεωργίου, κάτοικος Νέα Σµύρνης (οδός Στεµηµάχου 8), γεννηµένος στα 
Μεγάλα Χωράφια Χανίων Κρήτης το έτος 1947, κάτοχος του υπ’ αριθµόν Κ 254033/1978 ∆.Α.Τ., 
Ελληνικής Υπηκοότητας. 

5. Γεώργιος Πέτρου του Θεοδώρου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Βας. Γεωργίου 19), γεννηµένος 
στην Περαχώρα Κορινθίας το έτος 1949, κάτοχος του υπ’ αριθµόν Ξ 287763/1986 ∆.Α.Τ., Ελληνικής 
Υπηκοότητας. 
 

6.3.Εκπροσώπηση εταιρείας 

  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. 
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι µπορούν να µεταβιβάζουν συγκεκριµένες και µεµονωµένες εκ  των πιο πάνω 
αρµοδιοτήτων ή εξουσιών σε άλλα µέλη του ∆.Σ ή σε τρίτους. Τους όρους και συµφωνίες όλων των 
παραπάνω συµβάσεων ή µονοµερών δικαιοπραξιών καθορίζουν οι εκ των ανωτέρω εκπρόσωποι της 
εταιρίας ενεργούντες µε τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω. 

 

6.4.Στοιχεία µελών ∆Σ-Λοιπών στελεχών-Αµοιβές ∆Σ 

 
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 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. 
 

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.  
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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, εργάστηκε 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. 

 

Χατζηδάκης Γεώργιος του Γεωργίου: Γεννήθηκε το 1947 στα Χανιά Κρήτης. Σπούδασε 
οικονοµικά στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά (1976). Εργάστηκε 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. 
 
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 2005 ανήλθε σε € 147.334,54. Η µέγιστη αµοιβή που δόθηκε κατά την ίδια χρήση ανήλθε σε € 
59.222,81, ενώ η ελάχιστη ανήλθε σε € 28.888,92. 
 
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.  
 

∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος του Παναγιώτη: Γεννήθηκε στον Πειραιά  το 1966. Σπούδασε 
Ιχθυολογία στο τµήµα ιχθυοκοµίας και αλιείας του ΤΕΙ Μεσολογγίου (1990). Εργάστηκε στην Κορωνίς 
ΑΕ (1991-1992) ,Καλλονή ΑΕ (1992-1996)Ιχθ Σαρωνικού (1997-2003) και σε λοιπές (2004-2006). Έχει 
εµπειρία σε θέµατα παραγωγής ιχθυογεννητικών σταθµών και παχύνσεων είναι σήµερα ∆ιευθυντής 
παραγωγής. 

 
Πολίτης Κων/νος του Ευάγγελου: Γεννήθηκε στην Απιδέα Λακωνίας το 1969. Είναι 
πτυχιούχος του ΤΕΙ Λογιστικής Χαλκίδας (1996). Από του 1994 εως το 1997 εργάστηκε σε λογιστικό 
γραφείο. Στην εταιρεία ξεκίνησε το 1998 και από τον Ιούνιο του 2001 κατέχει τη θέση του Υπευθύνου 
Λογιστηρίου του Οµίλου. 

 
Τσουµής Ιωάννης: Γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη το 1966. Σπούδασε Ιχθυολογία στο Τ.Ε.Ι. 
Μεσολογγίου (1987-1990). Εργάστηκε στην Ιχθ. Σελλόντα ΑΕ σαν προιστάµενος παραγωγής (1991-
1994) ,στην Ενάλιος ΕΠΕ (1994-1999) σαν Εµπορικός ∆ντής και από το 2001 εργάστηκε στην εταιρεία 
σαν υπεύθυνος Logίstics. Από το 2004 κατέχει τη θέση του Εµπορικού ∆/ντή  της εταιρείας. 

 
Αγγελακόπουλος ∆ηµοσθένης του Κων/νου: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1977.Απόφοιτος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε (2000) του τµήµατος Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε 
κατεύθυνση την λογιστική και χρηµατοδοτική διοίκηση. Εργάστηκε στην τεχνική εταιρεία BUILT IN 
ABETE (01/2003-03/2005) ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου. Στην εταιρεία εργάζεται από  τον Μάρτιο του 
2005 στην θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή. 

 
Εκτός των παραπάνω δεν υπάρχει καµία άλλη αµοιβή σε χρήµα ή σε είδος των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των στελεχών  από την ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.Ολες οι αµοιβές 
έχουν περιληφθεί στα οργανικά έξοδα. 
 
Όλα τα µέλη του ∆.Σ και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν ελληνική ιθαγένεια εκτός του Lewis 
Nigel  που έχει την Βρετανική. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα στελέχη της διεύθυνσης 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 εταιρειών, ανάδοχος έκδοσης , στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιρειών κ.λ.π 
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Μεταξύ των µελών του ∆.Σ της Εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών της , δεν υπάρχουν 
οικογενειακές σχέσεις. 
 
 

 
6.5.Συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των κύριων µετόχων  

         στο κεφάλαιο ή και στην διοίκηση των 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 

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

 DOLFIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ Μέλος - 

 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος - 

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

Lewis Nigel του Dyfet ECOFEED ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ – ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΒΕΕ  Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 35% 

 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 
Αντιπρόεδρος & ∆/νων 

Σύµβουλος 
- 

Πραχάλης Αθανάσιος του 
Αναστασίου 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ Μέλος - 

Πέτρου Γεώργιος του 
Θεοδώρου  

QMAN Ε.Π.Ε. ∆ιαχειριστής 50% 
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7. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

7.1.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 µία από τις τρείς πρώτες θέσεις στον κλάδο. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά της άµεσης συµµετοχής της Εταιρείας στο 
µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, την 31/12/2005: 
 
 
 
 
 

 
ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 

ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2005 

Εταιρεία 
% 

Συµµετοχής 

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε. 100,00% 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 100,00% 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. 50,00% 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ 5,714% 
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Η διαγραµµατική απεικόνιση του Οµίλου επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ κατά την 
31/12/2005 ήταν η ακόλουθη:     
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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 

ΑΒΕΕ 

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε. 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε 



ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 42

7.2.Εταιρείες που δεν έχουν ελεγχθεί  από Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή. 
 
Στις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2005, οι εταιρείες ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε , 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε  δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 
 
Η συµµετοχή των ανωτέρω εταιρειών στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών και στα ενοποιηµένα 
αποτελέσµατα προ φόρων πριν και  µετα τις διαιτερικές απαλοιφές αναλύεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 
   

 
Ποσοστό % στον κύκλο 
εργασιών 

Ποσοστό % στα 
αποτελέσµατα προ φόρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Προ διαιτερικ 
απαλοιφών 

Μετα διαιτερ 
απαλοιφών 

Προ και µετά 
διαιτ.απαλοιφών 

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε 0,69% 0,69% 4,88% 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

0,00% 0,00% -1,91% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,69% 0,69% -2,97% 

 

7.3.Πληροφορικά στοιχεία Θυγατρικών εταιρειών 

 

• ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Έχει έδρα στον ∆ήµο Βριλησσίων και συγκεκριµένα στην οδό Λ.Πεντέλης 48. 
 
Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι η λειτουργία εγκαταστάσεων εκτροφής και 
εµπορίας ιχθύων επι µισθωµένων θαλάσσιων χώρων και κάθε άλλη συναφής εµπορική δραστηριότητα 
και εκµετάλλευση. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε € 61.600 διαιρούµενο σε 55.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας € 1,12. έκαστη. 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2002. 
 
Η εταιρεία έχει την υπ’ αριθµόν άδεια Ζ5/1174/12-02-2001 ίδρυσης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 150 
τόνων τσιπούρας – λαυρακιού. 
 
Για τον παραπάνω σκοπό µισθώνει θαλάσσια έκταση 10 στρεµµάτων στην περιοχή Μάιστρος στην 
νήσο Αγαθονήσι, έπειτα απο την υπ’αριθµόν απόφαση Ζ5/11007/24.12.99  της Νοµαρχίας 
∆ωδεκανήσου όπως και τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε την υπ’αριθµόν Ζ5/9553/20.11.00. 
 

• 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 € 838.214 διαιρούµενο σε 128.956 ανώνυµες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 6,50€ έκαστη. 
 
 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.  
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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.  
 
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.  
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 . Το συσκευαστήριο νωπών ιχθύων βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 5 
στρεµµάτων στην θέση Κυριάκος στα Γιάλτρα Ευβοίας. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου  
και ο εξοπλισµός που εµπεριέχεται σ’ αυτές είναι ασφαλισµένα για πυρκαγιά για συνολικό ύψος € 
804.000,00 (αριθ. ασφαλιστηρίου 30517296491 από 12/09/2005 –12/09/2006). 
 
H  µισθωµένη θαλάσσια έκταση είναι 35 στρέµµατα και βρίσκεται  στην θέση γλώσσα Αιδηψού του 
Νοµού Ευβοίας. Ο εξοπλισµός πάχυνσης της µονάδας είναι ασφαλισµένος για πυρκαγιά για ποσό € 
93.040,20 (αριθ.ασφαλιστηρίου 30617004957 από 16/02/06-14/11/2006).  
 

7.4.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 € 734.905,92 διαιρούµενο σε 249.968 ονοµαστικές µετοχές 
αξίας € 2,94  η κάθε µία . 
 
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 πιστοποίηση µε ISO 9001 2000 και 
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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 υποκαταστηµάτων 
που είναι εγκατεστηµένα στην ευρύτερη περιοχή (Ιχθ.Βάκρινος ΑΕ, Ιχθ.Νικολάου ΑΕ , Ιχθ.Αγίου Θωµά 
Πρέβεζας Α.Ε.) 
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. Στις  εγκαταστάσεις αυτές , οι 
οποίες βρίσκονται στην θέση Παλιόλογγος κοινότητας Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, τα ιχθύδια είναι 
ασφαλισµένα για ασθένεια , µόλυνση , ρύπανση για συνολικό ύψος € 3.000.000,00 (αριθ.ασφαλιστηρίου 
10685000033 µε ισχύ από 01/01/2006-31/12/2006). 
 

7.5.Ενδοεταιρικές Συναλλαγές – Ενδοεταιρικά Υπόλοιπα 

 
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του έτους 2005 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: 
 
 

Ενδοεταιρικές Συναλλαγές  01/01-31/12/2005 

Σε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώ    ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 
ΑΒΕΕ 

  0 0 2.437 2.437 

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε 

9   0 0 9 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

0 0   0 0 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε 

4.557 0 0  4.557 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.566 0 0 2.437 7.003 

 
 
 
Οι πωλήσεις από την εταιρεία προς την ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ αφορούν πωλήσεις γόνου και ιχθυοτροφών , οι 
πωλήσεις της ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ προς την εταιρεία αφορούν πωλήσεις µεγάλου ψαριού και παροχή 
υπηρεσιών συσκευασίας και πάχυνσης. 
Οι πωλήσεις της εταιρείας προς την εταιρεία ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ αφορούν παροχή υπηρεσιών διοικητικής 
υποστήριξης.    
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Ενδοεταιρικά Υπόλοιπα  31/12/2005 

Σε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώ    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 
ΑΒΕΕ 

  0 0 0 0 

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε 

1.230   0 15 1.245 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

36 0   0 36 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε 

58 0 0  58 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.324 0 0 15 1.339 

 
 
 
Αναφέρεται ότι, εκτός των παραπάνω διεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων που περιγράφονται 
στους ανωτέρω πίνακες δεν υπήρξαν άλλες συναλλαγές κατά την χρήση 2005, ανάµεσα στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. και στις παραπάνω συνδεδεµένες (κατά την ίδια περίοδο) 
µε αυτήν εταιρείες. 
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8.ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Το ∆Σ της εταιρείας λαµβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2005 , τη χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση της εταιρείας ,τις προοπτικές και τα δεδοµένα του ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού 
περιβάλλοντος προτίθεται να εισηγηθεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων τη διανοµή 
µερίσµατος 0,09 € ανά µετοχή.   
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9.ΕΞΕΛΙΞΗ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την τιµή (κλεισίµατος) της µετοχής της 
Εταιρείας και τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών για την περίοδο 1/1/2005 – 31/12/2005 : 
 
 

Ηµεροµηνία 
Τιµή 

µετοχής (σε 
€) 

Μηνιαίος 
Όγκος 

Συναλλαγών 

31/1/2005 2,44 35.560,00 

28/2/2005 2,39 28.470,00 

31/3/2005 2,10 22.720,00 

30/4/2005 2,16 9.930,00 

31/5/2005 2,01 17.610,00 

30/6/2005 2,22 16.230,00 

31/7/2005 2,75 41.320,00 

31/8/2005 2,55 23.910,00 

30/9/2005 2,68 18.240,00 

31/10/2005 2,32 33.820,00 

30/11/2005 2,37 45.190,00 

31/12/2005 2,36 71.010,00 
 
 
Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται η εξέλιξη (Ιαν. 2005 – ∆εκ 2005) της χρηµατιστηριακής τιµής 
της Εταιρείας (σε €) και τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών.  
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΕΙΚΤΕΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/6/05 31/12/05 1/1/05 
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10.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 

Πολίτης Κων/νος του Ευαγγέλου α) Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων 
β) Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

Σακκής Κωνσταντίνος του Ζαχαρία Ορκωτός Ελεγκτής 

Αγγελακόπουλος ∆ηµοσθένης του Κων/νου Εσωτερικός Ελεγκτής 

Ορφανού Ιφιγένεια του Κων/νου Νοµικός Σύµβουλος 
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11. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 
 

O Κλάδος που επιχειρηµατούµε 

 
Η οργανωµένη ενασχόληση µε τις ιχθυοκαλλιέργειες άρχισε ουσιαστικά από την δεκαετία του 
1980.Μέχρι τότε η ζήτηση για νωπά ιχθυρά καλυπτόταν κυρίως από την παράκτια και µεσογειακή αλιεία 
καθώς επίσης από την καλλιέργεια κάποιων ειδών σε λιµνοθάλασσες και διβάρια.Παρά την σχετικά 
πρόσφατη δραστηριότητα της εντατικής µορφής καλλιέργειας ευρύαλων ψαριών στην Eλλάδα ο κλάδος 
παρουσιάζει δυναµική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 
 
Η µη δυνατότητα κάλυψης της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης νωπών ιχθυρών ,κυρίως 
µακροπρόθεσµα οδήγησε στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας σαν οργανωµένη επιχειρηµατική 
δραστηριότητα βασιζόµενη σε νέα τεχνογνωσία. Οι εξελίξεις εµφανίσθηκαν µε µεγαλύτερη ένταση στην 
Ελλάδα ,µε συνέπεια να αποτελεί την κορυφαία παραγωγική χώρα στην Ευρωπαική Ενωση και την 
Μεσόγειο και αυτό αποτελεί σηµαντικό στοιχείο καθώς ελάχιστοι είναι οι τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας που πρωτοστατούν σε επίπεδο Ε.Ε εγχώριες επιχειρήσεις. 
 
Επίσης βοήθησαν οι ευνοικές κλιµατολογικές συνθήκες και η µορφολογία των ελληνικών ακτών ,καθώς 
και τα χορηγηθέντα κίνητρα για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας (π.χ. επιχορηγήσεις 
,επιδοτήσεις, χρηµατοδοτήσεις) 
Τα είδη που εκτρέφονται σε εµπορική κλίµακα στην Ελλάδα και τις άλλες Μεσογειακές χώρες είναι 
κυρίως τσιπούρα (sparus aurata) και το λαβράκι (disentrachus labrax),τα οποία είναι ευρύαλα ψάρια 
,δηλαδή που µπορούν να αναπτυχθούν σε µεγάλο εύρος αλµυρότητας νερού.Εκτός από τα 
αναφερόµενα είδη  τα τελευταία χρόνια παράγονται επίσης συναγρίδα,µυτάκι,σαργός,κέφαλος και 
φαγγρί.  
 
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας σήµερα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη βιοµηχανία τροφίµων 
παγκοσµίως µε ρυθµό ετήσιας αύξησης 8% περίπου. Με βάση εκτιµήσεις, ο κλάδος στο µέλλον  (έως 
και το 2030) θα παρέχει το 50% της κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων, λόγω συνεχούς 
ποσοτικής και ποιοτικής µείωσης των ιχθυοαποθεµάτων στη θάλασσα. Ειδικότερα στη Μεσόγειο, στο 
συγκεκριµένο κλάδο, η Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία παραγωγό χώρα, την τελευταία δεκαετία, µε 
ανοδική συνεχώς πορεία. Έως και το 2010, η παραγωγή γόνου και έτοιµου µεγάλου ψαριού θα 
αναπτύσσεται µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως του 10% έως 15%.  
Οι παραδοσιακές αγορές που έως σήµερα «στήριξαν» την ανάπτυξη του κλάδου είναι των Μεσογειακών 
Ευρωπαικών χωρών(Ισπανία,Γαλλία,Ιταλία κ.α.) 
 
Η αυξητική εξαγωγική πορεία του κλάδου θα συνεχιστεί µε εντονότερο ρυθµό, την επόµενη πενταετία, 
λόγω και της διείσδυσης στις αγορές των νεοεισερχοµένων στην Ευρωζώνη χωρών που θα αυξήσει τη 
ζήτηση για τα µεσογειακά είδη.  
 

Η εταιρεία µας 

 
Η εταιρία Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι Α.Β.Ε.Ε. φέτος συµπληρώνει 20 χρόνια επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών(παραγωγή γόνου και µεγάλου ψαριού).  
Η εταιρεία όπως αναφέρθηκε  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.  
 
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. 
 
Ο Όµιλος χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρό σύγχρονο και καθετοποιηµένο σχήµα επιχειρηµατικής 
εκµετάλλευσης µε δέκα κέντρα παραγωγής για το µεγάλο ψάρι-Πρέβεζα, Ηγουµενίτσα, Άνδρος, 
Αστακός Αιτ/νίας, Βουρλιά Βοιωτίας, Αγ Ανδρέα Κυνουρίας, Ναύπλιο  και Μαραθώνας Αττικής, δύο  
ιχθυογεννητικούς σταθµούς-Λάρυµνα Λοκρίδας και Αταλάντη Φθιώτιδας-και δύο συσκευαστήρια σε 
Αταλάντη Φθιώτιδας και Αστακό Αιτ/νίας. 
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Επίσης  διακρίνεται για την άριστη ποιότητα του γόνου που διαθέτει στην Ελληνική και µόνο αγορά  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.  
 
Η Εταιρεία εξάγει το 35-45% 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. 
 
Ο Όµιλος µας, σήµερα, είναι ένα από τα τρία µεγάλα επιχειρηµατικά σχήµατα στην Ελλάδα κατέχοντας 
περίπου το 8,5-9% της ελληνικής παραγωγής και αντίστοιχα το 3%-4% της ευρωπαϊκής στα ευρύαλα 
είδη. Στις πωλήσεις, κατέχει µερίδιο αγοράς περίπου 12% τόσο ως προς το έτοιµο προϊόν όσο και προς 
το γόνο. Η θέση µας πιστεύουµε πως θα παραµείνει σταθερή όσον αφορά το µερίδιο ενώ προσδοκούµε 
πως θα ενισχυθεί όσον αφορά το τονάζ κατά 5-7%.  
Κύριος πάντως στόχος για την επόµενη πενταετία αποτελεί το να παραµείνουµε στα τρία αναφερόµενα 
επιχειρηµατικά σχήµατα τα οποία αναπόφευκτα οδηγούν τις εξελίξεις και καθορίζουν την πορεία του 
κλάδου πανευρωπαικά.  
 

Μακροπεριβάλλον της εταιρείας 

 
Η ζήτηση των προιόντων ιχθυοκαλλιέργειας επηρεάζεται από ποικίλα χαρακτηριστικά και παράγοντες 
όπως είναι  
 

• Κοινωνικοοικονοµικοί  
 
 H τιµή πώλησης, το εισόδηµα των καταναλωτών, οι διατροφικές και καταναλωτικές συνήθειες ,οι 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κ.α. 
Ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι αναµφίβολα η τιµή πώλησης η οποία επηρεάζει και συµβάλλει στην 
αύξηση της ζήτησης όταν κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα και αντιστρόφως. Η µείωση  των τιµών που 
σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια ευνόησαν τη ζήτηση ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας ,δίνοντας τους 
συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τα υποκατάστατα προιόντα.  
Η αντιπληθωριστική αυτή τάση της τιµής των προιόντων πανευρωπαικά  δηµιούργησε και δηµιουργεί 
την άµεση ανάγκη για την εξεύρεση τρόπων µείωσης  του κόστους µέσω της καλύτερης διαχείρισης, 
µείωσης του εργατικού δυναµικού, µείωσης των τιµών πρώτων υλών και της επένδυσης σε υψηλής 
τεχνολογίας µεθόδους παραγωγής.  
Ο σύγχρονος  τρόπος ζωής έχει µειώσει το χρόνο προετοιµασίας φαγητού στο σπίτι στις βιοµηχανικές 
ανεπτυγµένες χώρες από 2,5 ώρες το 1930 σε 15 λεπτά το 2000 και σαν συνέπεια έχει την αύξηση της 
ζήτησης κατεψυγµένων ιχθυοπαρασκευασµάτων ,ενώ συµβάλλει αρνητικά στη ζήτηση νωπών ψαριών. 
Παρόλα όµως αυτά η τάση που επικρατεί για ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής ,ευνοεί την κατανάλωση 
ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. 
Επίσης λόγω της γεωγραφικής προέλευσης των προιόντων (Μεσόγειος) οι µεγαλύτερες 
αγορές(Ισπανία,Γαλλία,Ιταλία) θα συνεχίζουν να καταναλώνουν καθώς είναι γνώστες τους λόγω της 
παραδοσιακής κατανάλωσης για πολλά έτη.       
 

• Πολιτικοί και νοµικοί  
 
 Μέσω των κρατικών επιδοτήσεων  αλλά και το επιχειρησιακό πρόγραµµα αλιείας (Ε.Π.ΑΛ) 2000-2006, 
αλλά και των προγενεστέρων αυτού, η εταιρεία µας όπως και η Ελλάδα µέσα σε µία δεκαετία, πέτυχε να 
αναπτύξει την παραγωγή της σε µεγάλο βαθµό και να απολαµβάνει τη στιγµή αυτή την κορυφαία θέση 
µεταξύ των λοιπών χωρών της Μεσογείου. Σαφώς υπήρξαν και αρκετά διαρθρωτικά και θεσµικά 
προβλήµατα αλλά τα θετικά σηµεία αναφοράς υπερισχύουν.  
 
Η πλεονεκτική θεσµική ενίσχυση και κατοχύρωση του σηµαντικού ρόλου της χώρας στον ευρωπαϊκό 
κλάδο αποτελεί και το στόχο της τρέχουσας Ε.Π.ΑΛ . Η πιστή τήρηση λοιπόν των αρχών, ρόλων και 
δράσεων -από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση (µέσω της Κ.Α.Π.) αλλά και του Συνδέσµου 
Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών (Σ.Ε.Θ.)- για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η νέα Ε.Π.ΑΛ. 
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είναι σηµαντικό, ουσιαστικό και επαρκές βήµα για την περαιτέρω ενίσχυση και σταθεροποίηση του 
κλάδου οι παραγωγοί, να την στηρίξουµε σθεναρά. 

 
• ∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις 

 
 Η έλλειψη των συναλλαγµατικών διαφορών απόρροια της Ευρωπαικής ενοποίησης σίγουρα αποτελεί 
το σηµαντικότερο παράγοντα στην προσπάθεια διατήρησης των µεριδίων αγοράς των χωρών της ΕΕ 
που ήδη υπάρχουν αλλά και την προσπάθεια για είσοδο σε νέες κυρίως βόρειες χώρες αλλά και 
νεοεισερχόµενες Βαλκανικές της ΕΕ. 
 

• Τεχνολογικοί 
 
 Η παραγωγή των  προϊόντων έχει αποκτήσει χαρακτήρα εντατικής βιοµηχανικής παραγωγής ,µε 
σηµαντική ανάπτυξη, τόσο της τεχνολογίας όσο και της τεχνογνωσίας εκτροφής γενικότερα.   
Οι µέθοδοι παραγωγής συνεχώς βελτιώνονται µε ταυτόχρονη επιρροή στη  µείωση του κόστους ,τα 
εργατικά χέρια αντικαθίστανται από µηχανές όλο και σε µεγαλύτερη κλίµακα, η ποιότητα των τροφών 
βελτιώνεται µε αποτέλεσµα την µείωση του χρόνου διατροφής και ανάπτυξης, τα συστήµατα ελέγχου 
αναβαθµίζονται, οι τεχνικές εγκαταστάσεις( ιχθυοκλωβοί, αγκυροβόλια, 
σηµαδούρες κ.α.) συντελούν στην καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση και διαφύλαξη των 
προιόντων, η χρήση των Η/Υ σ’όλο το φάσµα της επιχείρησης συντελεί στην ορθή και γρήγορη 
πληροφόρηση µε αποτέλεσµα τον έλεγχο και την ενέργεια άµεσων διορθωτικών κινήσεων. 
    Επίσης οι ανάπτυξη των µεθόδων επικοινωνίας (Ιντερνέτ,εφηµερίδες,περιοδικά κ.α.)συντελούν στην 
προώθηση του προϊόντος στην αγορά, την ανάπτυξή του ,την βελτίωση της «εικόνας» του στον 
καταναλωτή.  
 

• Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
 
 Σηµαντικός ο ρόλος των καθαρών Ελληνικών θαλασσών αλλά και η µείωση της ελεύθερης αλιείας λόγω 
της υπεραλίευσης και της συνεχούς και µε γρήγορους ρυθµούς µείωσης των ιχθυοπληθυσµών της. 
 

Μικροπεριβάλλον της εταιρείας 

 

Προσφορά συντελεστών παραγωγής 

 
• Προσφορά και κόστος πρώτων υλών και ενέργειας 

 
Ο µεγάλος ανταγωνισµός από εγχώριους και εξωχώριους προµηθευτές τροφών διατήρησε µια σχετική 
σταθερότητα στις τιµές των τροφών λόγω της συγκέντρωσης του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας και του 
χαρακτήρα της αγοράς των προµηθευτών τροφών  που είναι ατελής. Υπάρχει µεγάλη επάρκεια επίσης 
στην διάθεσή τους λόγω και του αριθµού των εν λόγω προµηθευτών.  
Η παραγωγή της τροφής Artemia(βασική διατροφή γόνου) που θα µπορούσε να δηµιουργήσει 
πρόβληµα στην παραγωγή από την φυσική της-βιολογική της  µείωση ,για την επόµενη πενταετία είναι 
επαρκής κατά τις εκτιµήσεις των προµηθευτών του και οι τιµές ελαφρά αυξανόµενες .  
Η εταιρεία λόγω της µεγάλης ποσότητας που χρειάζεται τροφών έχει ισχυρή διαπραγµατευτική 
ικανότητα  
Η ιδιοπαραγωγή του γόνου ειδικά για το β΄ εξάµηνο του 2005 κυµαίνεται σε πολύ καλά επίπεδο τόσο σε 
ποσότητα αλλά και σε ποιότητα 
Στην ενέργεια το επίπεδο τιµών ειδικά τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε σηµαντικά λόγω της µεγάλης 
ανόδου του πετρελαίου που επιβάρυνε το κόστος παραγωγής αλλά σε ελεγχόµενο επίπεδο  και η 
µελλοντική τάση για την επόµενη διετία διαφαίνεται σταθεροποιητική.  

 
• Προσφορά και κόστος κεφαλαίου 

 
Υπάρχει επάρκεια ορίων τραπεζικών δανείων λόγω της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας .  
∆υνατότητα λόγω της προσφοράς χρήµατος για διαπραγµάτευση  χαµηλών επιτοκίων  
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• Προσφορά και κόστος εργασίας 
 
Η προσφορά εξειδικευµένης εργασίας είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λόγω το αριθµού των 
ιχθυολόγων 
Επίσης και η προσφορά µη εξειδικευµένης εργασίας επίσης σε ικανοποιητικό επίπεδο λόγω της 
επιχειρηµατικότητας κυρίως σε περιοχές αγροτικές µη αστικές µε έντονο πρόβληµα εξεύρεσης εργασίας 
αλλά και του αριθµού των αλλοδαπών που κινούνται στον κλάδο εδώ και πολλά χρόνια 
Κόστος σε σταθερότητα αλλά όµως υψηλό λόγω της ειδικότητας-Ιχθυολόγοι- και των εισφορών. 
Σηµαντική η θεσµοθέτηση που επιτεύχθηκε εντός του 2004 µε το νόµο 3232/2004 για την ασφάλιση των 
ιχθυεργατών στον ΟΓΑ που βοήθησε στην αποκλιµάκωση του κόστους.  
 

• ∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών 
 
Κατά βάση είναι οι προµηθευτές τροφών .∆εν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της αγοράς λόγω της 
µορφής της που είναι ατελής αλλά  και της  συγκέντρωσης του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας κυρίως 
στις µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν εισαχθεί στο ΧΑΑ και έχουν µεγάλη δυνατότητα διαπραγµάτευσης. 
Η πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας συνεχώς µειώνεται για 
πολλές επιχειρήσεις και άρα οι υγιείς µεγάλοι Όµιλοι που περιλαµβάνουν της εταιρεία µας έχουν ένα 
επιπλέον ισχυρό ατού διαπραγµάτευσης. 
Επίσης η µη δυνατότητα ολοκλήρωσης από της εταιρείες ιχθυοτροφών προς τα εµπρός λόγω της 
ύφεσης του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας και επενδυτικής εξειδίκευσης αποτελεί ένα ακόµα µεγάλο 
συγκριτικό τους µειονέκτηµα.   
 

• ∆ιαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών 
 
 Τοµέας παραγωγής γόνου 
Η συρρίκνωση του κλάδου δίνει το πλεονέκτηµα στους εναποµείναντες για την διαµόρφωση του 
επιπέδου τιµών. Η εταιρεία λόγω των διαδικασιών που έχει θέσει για την παραγωγή του γόνου µε τις 
πολλαπλές διαλογές στα πρώτα στάδια, την προπάχυνση και το after sales service έχει δηµιουργήσει 
ισχυρή σχέση Marketing µε αρκετούς  και αξιόλογους πελάτες που συνεργάζεται αρκετά χρόνια.       
Βέβαια υπάρχει µεγάλη προσφορά του προιόντος κυρίως από τις δύο µεγάλες ανταγωνίστριες(Σελόντα 
και Νηρέα) αλλά και η αύξηση του παραγόµενου µεγάλου ψαριού δηµιουργεί συνεχή ανάγκη 
τοποθέτησης . 
 
 Τοµέας παραγωγής µεγάλου ψαριού 
Υπάρχει  µεγάλη προσφορά από όλες τις µεσογειακές χώρες µε αποτέλεσµα τη µη δυνατότητα 
καθορισµού των τιµών η οποία παρουσιάζει κατά εποχή µεγάλη διακύµανση η οποία πλέον όµως έχει 
καταστεί δεδοµένο για τον κλάδο και την εταιρεία µε εφαρµογή ανάλογης πολιτικής αντιµετώπισης. Η 
µικρή χρονική δυνατότητα διακράτησης του προϊόντος επίσης αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα στην 
διαπραγµάτευση .Στα πλεονεκτήµατα εντάσσεται η αδυναµία ολοκλήρωσης των αγοραστών προς τα 
πίσω λόγω του απαιτούµενου κεφαλαίου επένδυσης και όλα τα οποία έχουν αναφερθεί ανωτέρω 
 

• Προσφορά υποκαταστάτων προϊόντων 
 
Η µείωση των τιµών τα τελευταία χρόνια καθιστά τα ίδια τα προϊόντα υποκατάστατα άλλων και ιδιαίτερα 
της ελεύθερης αλιείας. Αν και η κατανάλωση προϊόντων της ελεύθερης αλιείας, που συνεχώς µειώνεται 
αλλά αναµφίβολα προτιµάται σαν διατροφική επιλογή, το µερίδιο του κλάδου συνεχώς αυξάνεται. 
Επίσης η ανάπτυξη µαζικής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας άλλων ειδών που θα «κλέψουν» µερίδιο 
αγοράς από τα γνωστά ευρύαλα  δεν έχει έως και σήµερα ευδοκιµήσει παρά τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται. 
 

• Ανταγωνισµός στον κλάδο 
 
 Είσοδος κυριοτέρων νέων ανταγωνιστών 
Αδύνατη για εκτροφή ιχθύων των δύο κυρίαρχων ειδών(τσιπούρα-λαβράκι)λόγω της κατάργησης στη 
χορήγηση νέων αδειών εκτροφής .Η µη έως τώρα δυνατότητα µαζικής παραγωγής νέων ειδών 
λειτουργεί αποτρεπτικά για αυτά τα είδη λόγω  της µη διασφάλισης του οικονοµικού αποτελέσµατος . 
Τα τελευταία πέντε χρόνια οι κυρίαρχοι   του κλάδου παραµένουν οι ίδιοι µεταξύ αυτών και η εταιρεία 
µας. 
 
Εξοδος κυριοτέρων ανταγωνιστών 
Η µεγάλη και διαφορετική εξειδίκευση των επενδύσεων ανάλογα το παραγόµενο είδος  ψαριού την 
καθιστά πολύ δύσκολη έως αδύνατη χωρίς µεγάλη οικονοµική ζηµία .Οι κρατικές και  επιχορηγήσεις 
Ε.Ε. δεσµεύουν λόγω της υποχρέωσης χρονικών ορίων διακράτησης της ιδιοκτησίας και της 
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επιχείρησης.Τέλος η αίσθηση του πρωτοπόρου-καινοτόµου στον κλάδο και του ισχυρού εν τέλει 
κυρίαρχου του κλάδου.  
 
 Ανταγωνισµός στις υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου 
Κλάδος σε «εξυγίανση» µετά την υπερβάλλουσα ,άναρχη, οικονοµικά ζηµιογόνο  και συντονιστικά 
ελλιπέστατη περίοδο 2000-2002. Κλάδος επίσης δύο ταχυτήτων-τρείς µεγάλες καθετοποιηµένες 
επιχειρήσεις και όλες οι υπόλοιπες µε σηµαντικά µεγάλες ελλείψεις υποδοµών(τεχνολογία, κανάλια 
διανοµής κ.α.).Η µορφή αγοράς είναι ολιγοπωλιακός ανταγωνισµός παρά το φαινόµενο της  µεγάλης 
κατά περιόδους προσφοράς προιόντος. Η τάση για περαιτέρω  συγκέντρωση της προσφοράς θα 
συνεχιστεί-κυρίως από τις τρείς µεγάλες εταιρείες-µε απώτερο σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της 
παραγωγής, την αύξηση των τιµών διάθεσης και την ελαχιστοποίηση του φαινοµένου  αθέµιτου 
ανταγωνισµού. 
 Ανταγωνιστικά επίσης λειτουργούν και οι εµπορικές εγχώριες εταιρείες που προσπαθούν πολλές φορές 
µε µη οικονοµικά οφέλη να στηρίξουν το µερίδιο τους στις αγορές εντός και εκτός Ελλάδος.  
Τέλος η απόκτηση µεριδίων αγοράς  σε νέες αγορές πέραν από τις παραδοσιακές µεσογειακές των 
προϊόντων συνιστά συγκριτικό πλεονέκτηµα για όσους επιχειρηµατούν και επενδύουν τόσο για το 
παρόν αλλά κυρίως για το άµεσο µέλλον. 
 

Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος  της εταιρείας 

 
• Οργανωτική διάρθρωση 

 
  Χαρακτηριστικό οι πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ  µεσαίων και υψηλών στελεχών αλλά 
και όλου του προσωπικού. 
Η ανάληψη της ευθύνης εφαρµογής της επιχειρησιακής στρατηγικής πραγµατοποιείται από τετραµελή 
οµάδα αποτελούµενη από το Γενικό ∆ιευθυντή και ∆ιευθυντές τµηµάτων(∆ντής Οικονοµικού,∆ντής 
Παραγωγής και Εµπορικό ∆ντής ) µε χρόνια σχέση συνεργασίας στην εταιρεία µε αποτέλεσµα την 
αµεσότητα στην εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου επίτευξης στόχων. Επίσης υπάρχει σαφής 
διαχωρισµός ευθυνών και αρµοδιοτήτων και εφαρµογή καταµερισµού εργασίας στα τµήµατα µα 
αποτέλεσµα  την καλή σχέση και ικανοποιητική επικάλυψη µεταξύ των τµηµάτων 
Προωθείται η περαιτέρω εφαρµογή του  εποπτικού-ελεγκτικού ρόλου του τµήµατος προµηθειών σε 
συνεργασία µε το οικονοµικό τµήµα και τον Εσωτερικό Ελεγκτή. 

 
• Επιτελικό-∆ιευθυντικό Προσωπικό 

 
Χαρακτηρίζεται από τον ενεργό ρόλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην διοίκηση της εταιρείας και την 
ενασχόληση των δοικούντων µε το χώρο από την αρχή της ανάπτυξης του κλάδου. Επίσης η εφαρµογή 
∆ηµοκρατικού µοντέλου ηγεσίας από όλα τα ανώτατα στελέχη  και  ο µικρός µέσος όρος ηλικίας 
στελεχών καθιστούν σηµαντικό άυλο πόρο. 
Προωθείται η εναρµόνιση της  κουλτούρας και η εφαρµογή µέσου επικοινωνίας  λόγω απόστασης και 
διασπορά κέντρων λειτουργίας οφειλόµενη στο αντικείµενο 

 
• Λειτουργικό προσωπικό 

 
Οι συντριπτική πλειονότητα των υπευθύνων των τµηµάτων βρίσκονται  χρόνια στην εταιρεία έχοντας 
όπως και όλοι οι εργαζόµενοι καλό επίπεδο γνώσεων του ρόλου και θέσης .Είναι δεκτικό στην 
εκπαίδευση και προσαρµογή στις κάθε φορά διαµορφούµενες συνθήκες και  ικανοποιηµένοι µε το 
σύστηµα αµοιβών. Η αφοσίωση και εµπιστοσύνη στον προϊστάµενο, η συµµετοχή στην διαδικασία 
λήψεως αποφάσεων του τµήµατος  και η δυνατότητα επιχειρησιακής ανέλιξης-πολλά παραδείγµατα-
δηµιουργούν ιδανικές συνθήκες –κίνητρα. 
Σαν µειονέκτηµα  αναφέρουµε την διαφορετικότητα της κουλτούρας λόγω του αριθµού αλλοδαπών 
εργατών στην παραγωγή οι οποίοι όµως πλέον έχουν χρόνια σχέση µε την εταιρεία και η µεγάλη  
χιλιοµετρική απόσταση των κέντρων παραγωγής 

 
• Χρηµατοοικονοµική λειτουργία 

 
Ο σηµαντικότερος παράγοντας που βασίσθηκε η ανάπτυξη µας είναι αναµφίβολα η άντληση των 
κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο αξιών που πράγµατι προσέδωσε ισχυρή δυναµική στην στρατηγική 
σκέψη και την δυνατότητα υλοποίησης και αξιοποίησης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. 
Επίσης µέσω των κρατικών επιδοτήσεων  αλλά και το επιχειρησιακό πρόγραµµα αλιείας (Ε.Π.ΑΛ) 2000-
2006, αλλά και των προγενεστέρων αυτού, η εταιρεία µας όπως και η Ελλάδα µέσα σε µία δεκαετία, 
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πέτυχε να αναπτύξει την παραγωγή της σε µεγάλο βαθµό και να απολαµβάνει τη στιγµή αυτή την 
κορυφαία θέση µεταξύ των λοιπών χωρών της Μεσογείου. Σαφώς και υπήρξαν πολλά διαρθρωτικά και 
θεσµικά προβλήµατα αλλά τα θετικά σηµεία αναφοράς υπερισχύουν.  
 
Την τελευταία τετραετία σηµαντική  είναι και η σχέση που έχει αναπτυχθεί µε το πιστωτικό σύστηµα για 
την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας και των εκτάκτων ελλείψεων που παρουσιάσθηκαν για την 
καθηµερινή λειτουργία του Οµίλου. Αναµφίβολα η στάση και το αποτέλεσµα της συνεργασίας µε τα εν 
λόγω ιδρύµατα καταδεικνύουν την  επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα και σοβαρότητα που 
χαρακτηρίζει την εταιρεία µας. 
  
  Επίσης υπάρχει µεγάλη πιστοληπτική ικανότητα έναντι πιστωτών, προµηθευτών και τραπεζών και 
ικανοποιητική απόδοση χρηµατοοικονοµικών δεικτών σε σχέση µε τον κλάδο και τους κυριότερους  
ανταγωνιστές. Τέλος αναφέρουµε το ικανοποιητικό σύστηµα ανάλυσης και ελέγχου των 
χρηµατοοικονοµικών τάσεων-άµεση ανάληψη διορθωτικών ενεργειών  
 
Σαν µειονέκτηµα αναφέρουµε όπως όλες οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη αξιόπιστου προγραµµατισµού 
σε βάθος πέραν των δύο ετών ή ίσως και λιγότερο ,λόγω της συνάρτησης  των µεταβολών της 
παγκόσµιας οικονοµική τάσης . 
 Τέλος µειονέκτηµα αποτελούν και τα χρόνια εγγενή προβλήµατα του κλάδου(άναρχη υπερπροσφορά, 
χαµηλές τιµές κ.α.) µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής ,διοίκησης και διάθεσης 
 

• Ανταγωνιστική θέση-σειρά προϊόντος 
 
Το Προϊόν είναι οµοιογενές µε των ανταγωνιστών αλλά γίνεται προσπάθεια διαφοροποίησης  µε 
καλύτερη ποιότητα λόγω της επιλογής των καλύτερων οργανισµών για πάχυνση κατά το στάδιο του 
γόνου(διαλογές) 
Η πρώτες  θέσεις στην παραγωγή γόνου τσιπούρας και λαυρακιού και µεγάλου ψαριού στην Ελλάδα και 
µέσα στις πρώτες στην Ε.Ε και στην Μεσόγειο, η γνώση της ποιότητας και τεχνογνωσίας της 
παραγωγής και των άλλων ανταγωνιστών, η κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση στο προϊόν και οι 
αποκτήσεις των πιστοποιητικών διασφάλισης της ποιότητας -ISO και HACCP συντελούν στην ποιοτική 
του διαφοροποίηση. 
Στα µειονεκτήµατα αναφέρουµε τα χρόνια προβλήµατα  του κλάδου µε µη απορρόφηση της 
προσφερόµενης ποσότητας και µείωσης της τιµής του µεγάλου ψαριού κατά µεγάλη περίοδο κυρίων το 
β εξάµηνο κάθε έτους. 
 Ο µικρός αριθµός πελατών και συνεχώς µειούµενος της αγοράς γόνου και τα χρηµατοοικονοµικά τους 
προβλήµατα είναι άξια επισήµανσης και ιδιαίτερης προσοχής αν και δεν υπάρχουν τα τελευταία δύο 
χρόνια για την εταιρεία φαινόµενα µείωσης πελατών. 
 

• Παραγωγικές εγκαταστάσεις-µηχανολογικός εξοπλισµός 
 
Οι συνεχείς επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία λόγω  κεφαλαίων από  την εισαγωγή στο Χ.Α. αλλά και 
τραπεζικών δανείων ,οι παραγωγικοί χώροι σε θαλάσσιες περιοχές µε καλή θερµοκρασία, καθαρά νερά 
για την ανάπτυξη  ποιοτικού  προϊόντος και µηχανολογικός, κτιριακός και εξοπλισµός µεταφοράς σε 
καλή κατάσταση και συνεχώς ανανεούµενος  διαµορφώνουν σύγχρονο πλαίσιο επιχειρηµατικότητας. 
 

• Μάρκετινγκ 
 
 Η καλή φήµη για την ποιότητα του γόνου, το ικανοποιητικό after sales service , η συσκευασία του 
προϊόντος µε σύγχρονες τεχνικές σε πλήρως οργανωµένα συσκευαστήρια ιχθύων µε πιστοποιήσεις 
ποιότητας,οι συνεχείς επαφές µε τα δίκτυα διανοµής σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία  και η ακριβής τήρηση 
χρονοδιαγράµµατος παράδοσης προϊόντων δηµιούργησαν τις σχέσεις Marketing µε τους πελάτες. 
Προωθείται η συµµετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις για την προώθηση της εταιρείας και των προιόντων της 
αλλά και η  παρουσία σε νέες αγορές πέραν των παραδοσιακών µεσογειακών.Στην προσπάθεια αυτή η 
ύπαρξη ενός πλαισίου από Συλλογικούς φορείς και τη Χώρα θα βοηθήσει σηµαντικά την διείσδυση σε 
νέες αγορές που θα δώσουν άλλη ώθηση .   

 

• Σύστηµα διανοµής προϊόντων 
 
 Υπάρχουν σύγχρονα µέσα µεταφοράς συνεχώς ανανεούµενα και ικανό και έµπειρο προσωπικό που 
διαχειρίζεται και λειτουργεί το δίκτυο στην Ελλάδα  
Στο εξωτερικό η µεταφορά γίνεται µε εταιρεία διεθνών µεταφορών που η εταιρεία συνεργάζεται χρόνια 
µε µεγάλη ασφάλεια και ακρίβεια στο χρόνο παράδοσης. 
Στα µειονεκτήµατα αναφέρουµε την µη ανάπτυξη δικτύου σε νέες αγορές ειδικά την δεκαετία 1991-2000 
η οποία σήµερα θα έδινε όπως αναφέραµε νέες προοπτικές επιχειρηµατικότητας. 
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Σηµαντικό επίσης  είναι η άµεση συνάρτηση µε το πετρέλαιο µε συνέπεια το υψηλό  κόστος διάθεσης και 
την περιορισµένη δυνατότητα µειώσεως. 
 

• Έρευνα και ανάπτυξη 
 
Υπάρχει συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης νέων ειδών-ειδικά της γλώσσας. 
Επίσης  πραγµατοποιούνται συνεχώς επενδύσεις και χορηγήσεις σε εργαστήρια και εξοπλισµό για την 
έρευνα από την ∆ιοίκηση νέων µεθόδων παραγωγής και ειδών. Τέλος η γνώση µε τη συνεχή 
ενηµέρωση των απασχολουµένων µε την έρευνα από επιστηµονικές πηγές αναβαθµίζει την ικανότητα 
αντίληψης και παρατήρησης  του αντικειµένου τους για την αποφυγή λαθών. 
Στα µειονεκτήµατα αναφέρουµε  το υψηλό κόστος- έως σήµερα-της έρευνας σε σχέση µε την 
πραγµατοποιηθείσα  µη υψηλή  αποτελεσµατικότητα . 
 

Στόχοι και επιδιώξεις  της εταιρείας 

 
Η εταιρεία έχει αποσαφηνίσει τους στόχους και επιδιώξεις της µέσα στα πλαίσια λειτουργίας της που 
αποτελούν και αξίες ποιοτικές και διαχρονικές και καθιστούν σταθερή αξία και την ίδια την εταιρεία 
µακροπρόθεσµα. H οργάνωση της επιχείρησης απαρτίζεται από τις δοµές, πολιτικές και φιλοσοφία της 
που όλες µαζί αρµονικά και παράλληλα συντονίζονται για την επίτευξη των στόχων της. 
 Σηµαντικό εδώ είναι να αναφερθεί ότι και για κάθε στρατηγικό τοµέα δραστηριότητας έχει καθοριστεί η 
αποστολή του µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο αποστολής της επιχείρησης, παράγοντας που θεωρούµε 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του άρτιου και αποτελεσµατικού επιχειρησιακού συντονισµού που 
αναφέραµε πιο πάνω.    
 
Συγκεκριµένα οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι οι εξής  

 
• Οικονοµική αποδοτικότητα(κέρδος)  

• Αναγνώριση και ικανοποίηση των πελατών 

• Αναγνώριση και ικανοποίηση των οµάδων ενδιαφεροµένων(stake 
holders) αυτής 

• Κοινωνική ευθύνη 
 
Αντικειµενικοί ,συγκεκριµένοι, ιεραρχικά διατασσόµενοι και συνεπείς αποτελούν  το υπόβαθρο της 
άσκησης διοίκησης µε βάση τους εν λόγω στόχους.   
 

• Οικονοµική αποδοτικότητα(κέρδος)   
 
Η επίτευξη απαιτεί : 
 
Στρατηγική ηγεσίας του κόστους-χαµηλού κόστους 
 
Η αντιπληθωριστική τάση της τιµής των προιόντων πανευρωπαικά την τελευταία πενταετία   
δηµιούργησε και δηµιουργεί την άµεση ανάγκη για την εξεύρεση τρόπων µείωσης  του κόστους µέσω 
της καλύτερης διαχείρισης κυρίως των τροφών, µείωσης του εργατικού δυναµικού, µείωσης ή 
σταθεροποίησης  των τιµών πρώτων υλών και της επένδυσης σε υψηλής τεχνολογίας µεθόδους 
παραγωγής.  
 
Για τις τροφές η µεγάλη εξάρτηση από τα ιχθυάλευρα των ιχθυοτροφών παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας καθώς αποτελεί το βασικό συντελεστή κόστους του 
προιόντος .Η αύξηση της ενέργειας το 2005 δηµιούργησε την ανάγκη των παραγωγών και εµπόρων 
τροφής να µετακυλίσουν το κόστος στις τροφές. Με  βάση την έως τώρα αρµονική µακρόχρονη 
συνεργασία ,τους µεγάλους όγκους απαιτούµενης τροφής, αλλά και την δυνατότητα µη δέσµευσης µε 
συµβόλαια η εταιρεία οριακά επηρεάσθηκε στο κόστος από την ενεργειακή αύξηση τιµών. Ο όγκος 
παραγωγής αποτελεί µεγάλο διαπραγµατευτικό ατού ειδικά για τις τροφές .       
 
Η ιδιοπαραγωγή γόνου-στα πλαίσια της καθετοποίησης-για το 2005 και 2006 ανέρχεται σε υψηλά 
επίπεδα και θα υπερκαλύψουν  τις ανάγκες σε αντίθεση µε τα έτη 2002-2004 που οι αγορές επιβάρυναν 
το κόστος. 
Ο κάθε παραγωγικός τοµέας δραστηριότητας αποτέλεσε σηµείο εστίασης, µελέτης και τελικά 
αναδιάρθρωσης σε επίπεδο υπευθύνου και εργαζοµένων µε κριτήριο την επίτευξη της 
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παραγωγικότητας. Οι επενδύσεις των προηγουµένων ετών  αλλά και του τρέχοντος σε σύγχρονο 
εξοπλισµό (κλωβοί, δίχτυα, σκάφη, αυτοκίνητα, επεκτάσεις κτιριακές κ.α.) θα συνεχιστούν και το 2006 . 
Στα ήδη υπάρχοντα κέντρα πάχυνσης συντελείται µε τις µεθόδους της εξαµηνιαίας διαλογής και 
καταµέτρησης όλων των κατηγοριών ψαριών ριζική αναθεώρηση του τρόπου παραγωγής µε την 
εστίαση σε κατά ανάπτυξη παρτίδες µεγάλου ψαριού και τον χρόνο παραγωγής τους .Ο εντοπισµός των 
προβληµάτων ανάπτυξης αλλά και η συνεχής παράλληλη των οργανισµών ανάπτυξη επιτυγχάνει 
αναπτυξιακή οµοιοµορφία σε µεγάλα ποσοστά τα οποία διευκολύνουν όλο το κύκλωµα και ιδιαίτερα την 
σηµαντική διαδικασία της διαλογής-συσκευασίας. Πιστεύουµε πως όλες αυτές οι ανωτέρω στρατηγικές 
και τακτικές κινήσεις θα προσδώσουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στο άµεσο µέλλον. 
 
Η πολιτική του οµίλου για ανάδειξη υπευθύνων µέσα από τους ήδη υπάρχοντες εργαζοµένους για 
ανώτερες επιτελικές και εκτελεστικές θέσεις µείωσε τα έξοδα µισθοδοσίας .Γενικότερα τα έξοδα 
διοικητικής λειτουργίας για τον Όµιλο παρέµειναν στα ίδια επίπεδα µετά την ανάπτυξη του τµήµατος 
προµηθειών ενώ τα έξοδα διάθεσης σηµείωσαν µικρή αύξηση παρά την αύξηση των καυσίµων που 
αποτελεί τον σηµαντικότερο µοχλό επιβάρυνσης λόγω των µεταφορικών στο εξωτερικό κυρίως αλλά και 
στις ενδοµεταφορές. Επίσης οι δαπάνες ελέγχονται πλήρως από το τµήµα προµηθειών για όλο τον 
όµιλο µε βάση προγραµµατισµένη κατάσταση δαπανών ανα΄κέντρο δραστηριότητας και άµεσου 
εντοπισµού των αποκλίσεων. Οι καταναλώσεις τροφών ελέγχονται καθηµερινά από την ∆νση 
παραγωγής και εντοπίζεται άµεσα η τυχόν υπέρβαση κατανάλωσης αυτών.     
Τέλος το κυριότερο είναι η ικανοποιητική επίτευξη του µέσου συντελεστή µετατρεψιµότητας 
ιχθυοµάζας(F.C.R.) κοντά στο 2-πρότυπο όριο το µικρότερο ίσο του 2-τόσο για το 2005 αλλά και του 
γόνου για το 2006 µετά την επισταµένη διαδικασία συναντήσεων, αξιολόγησης ,ανασχεδιασµού µεταξύ 
του ∆ιευθυντή παραγωγής και των υπευθύνων των µονάδων και την εφαρµογή της µεθόδου διαλογής 
ανά εξάµηνο στην πάχυνση . 
Η απόφαση συγχώνευσης µε απορρόφηση από την µητρική επτά εταιρειών εντός του 2005 και της 
προοπτικής ακόµα µιας εντός του 2006 εντάσσεται επίσης στα πλαίσια µείωσης του κόστους και την 
επίτευξη οικονοµιών κλίµακας .   
 
Γεωγραφική  αναδιάρθρωση 
 
Στα πλαίσια της στρατηγικής αποεπένδυσης που πραγµατοποιήθηκε εντός του 2004 µε την εκχώρηση 
των εγκαταστάσεων του ιχθυογεννητικού σταθµού και των µονάδων πάχυνσης  της Εύβοιας λόγω 
υπέρβασης οικονοµικών πόρων, αναποτελεσµατικότητας επίτευξης των ικανών παραγωγικών στόχων 
και των υψηλών θνησιµοτήτων η εταιρεία εφάρµοσε και εφαρµόζει στρατηγική γεωγραφικής 
αναδιάρθρωσης και επιχειρηµατικότητας σε περιοχές µε µέσο δείκτη θερµοκρασίας νερών υψηλό.  
Αναλυτικότερα την τελευταία τριετία  2002-2005 ,στον τοµέα πάχυνσης µεγάλου ψαριού, τη χαρακτηρίζει 
η ποιοτική και σταθερή ανάπτυξη διαµέσου της γεωγραφικής επιλεκτικής επιχειρηµατικότητας  και της 
βελτιστοποίησης των µεθόδων παραγωγής αυτού  σε όλα τα στάδια της µε στόχο τη µείωση του 
λειτουργικού κόστους, µέσω οικονοµιών κλίµακας, καθώς και την ποιοτική του ανάπτυξη.  
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρία βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως 
την καλή φήµη της, τη δυναµική ανάπτυξη των θυγατρικών της και την αναπτυξιακή στρατηγική της 
όσον αφορά την ενδυνάµωση των υφισταµένων αλλά και την έναρξη νέων δραστηριοτήτων µέσω 
ειδικών συνεργειών σε  νέα κέντρα παραγωγής µεγάλου ψαριού στη Ν. Ελλάδα  που έχουν προσδώσει 
ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα στον τοµέα της πάχυνσης.  
Η επιχειρηµατικότητα στη Ν.Ελλάδα αποβλέπει την µείωση του κύκλου παραγωγής µέσω της 
υπάρχουσας αυξηµένης ετήσιας κλίµακας θερµοκρασίας σε σχέση µε τις  υπόλοιπες περιοχές της 
Ελλάδος και άρα της µικρότερης λειτουργικής κοστολογικής επιβάρυνσης.   
Στο µέλλον εκτιµούµε πως η συνεισφορά στο παραγωγικό και άρα οικονοµικό αποτέλεσµα της 
γεωγραφικής αυτής στρατηγικής  ανάπτυξης του µεγάλου ψαριού θα προσδώσει µοναδικό συγκριτικό 
πλεονέκτηµα ταχύτερης από τους ανταγωνιστές του κλάδου ανάπτυξης στον τοµέα αυτό.    
 
Για το γόνο µε τον νέο ιχθυογεννητικό σταθµό της Αταλάντης και  µετά την κατακόρυφη ανάπτυξη τον 
ετών 1997-2001,  την µειωµένη-απρόβλεπτα-παραγωγή για τα έτη  2002-2004  το 2005 το χαρακτηρίζει 
η ποιοτική και σταθερή ανάπτυξη των αρχικών ετών που προσδίδει νέες προσδοκίες για το πολύ καλό 
αποτέλεσµα και για το 2006. 
 Ο Όµιλος, µέσα στο 2005, µετά των εκσυγχρονισµό των ιχθυογεννητικών του σταθµών, στόχευσε και  
διατήρησε την παράδοση του ποιοτικά αναβαθµισµένου γόνου, που επί χρόνια προσφέρει στους 
πελάτες του και ήταν ο βασικός αναπτυξιακός άξονας έως και την πορεία του στο Χρηµατιστήριο το έτος 
2000. 
Θεωρούµε σίγουρα µετά και τις έως σήµερα ενδείξεις πως το 2005  αποτελεί την απαρχή µιας νέας 
πολυετούς παραγωγικής και ποιοτικής επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας στον εν λόγω τοµέα.    
 
 Στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς    
 
Η πρόβλεψη για την αυξητική εξαγωγική πορεία του κλάδου  µε εντονότερους  ρυθµούς την επόµενη 
πενταετία, λόγω και της διείσδυσης στις αγορές των νεοεισερχοµένων στην Ευρωζώνη χωρών που θα 
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αυξήσει τη ζήτηση για τα µεσογειακά είδη επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο µε τις πωλήσεις στις µη 
παραδοσιακές µεσογειακές αγορές.  
Όπως ήδη αναφέραµε έως και το 2010, η παραγωγή γόνου και έτοιµου µεγάλου ψαριού εκτιµάται ότι θα 
αναπτύσσεται µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως του 10% έως 15%. 
Η επιλογή και προσπάθεια της εταιρείας µας στις Βόρειες χώρες(Γερµανία, Αγγλία, Ολλανδία κ.α.) αλλά 
και τις νεοεισερχόµενες στην(Βουλγαρία, Σλοβενία κ.α.) Ε.Ε. να διεισδύσει και αναπτύξει την αγορά για 
τα συγκεκριµένα είδη συνεχώς επιβεβαιώνεται .Η ανάπτυξη ξεπερνά το 30% από το 2004 στο 2005 
εξαιρετικά υψηλό ποσοστό αν σκεφθεί κανείς πως πριν από τέσσερα χρόνια δεν ξεπερνούσε το 5% 
ετησίως.   
    
Στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων. 
 
Συγχρόνως,  µε την παραγωγή των δύο γνωστών ειδών η εταιρεία έχει ολοκληρώσει το 2ο επιτυχηµένο 
κύκλο παραγωγής γλώσσας (solea-solea) προιόν που θα διαθέσει µε βάση τις έως τώρα εκτιµήσεις 
εντός του τρέχοντος έτους 2006 .Το προιόν αυτό πιστεύουµε πως θα αναπτυχθεί ραγδαία τα επόµενα 
χρόνια και η προσπάθεια της τελευταίας τετραετίας που έχουµε κάνει στο εν λόγω είδος θα αποδώσει τα 
µέγιστα. Πιστεύουµε επίσης πως θα πρέπει να συνεχίσουµε µε τους ίδιους εντατικούς ρυθµούς στην 
προσπάθεια ανάπτυξής του καθώς η προσφορά στις  αγορές αυτού είναι ακόµα σε πολύ χαµηλό 
επίπεδο ενώ η τιµή πολύ υψηλή. 
 

• Αναγνώριση αναγκών και ικανοποίηση των πελατών 
 
Η επιχείρηση δεν είναι µια διαδικασία που παράγει µόνο αγαθά αλλά ικανοποιεί τον πελάτη. 
 Η φράση αυτή χαρακτηρίζει απόλυτα την φιλοσοφία που διακατέχει την εταιρεία τα χρόνια αυτά της 
µέγιστης ανάπτυξης της. 
Οι αγοραστές-πελάτες αγοράζουν από επιχειρήσεις που κατά τη γνώµη τους προσφέρουν την 
υψηλότερη παραδιδόµενη αξία στους πελάτες της. 
Με δεδοµένο της οµοιογένειας του προιόντος η εταιρεία έδωσε έµφαση και βάρος σε δύο βασικούς 
άξονες για την επίτευξη του στόχου.  
  
 Τον συντονισµό των τµηµάτων που περιλαµβάνονται στην «αλυσίδα αξίας» της εταιρείας    και 
  
 στην εφαρµογή του Μάρκετινγκ σχέσεων µε τους πελάτες. 
 
Για το πρώτο αναφέρουµε και στην εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας την άριστη σχέση και 
αλληλοκάλυψη που παρατηρείται µεταξύ των τµηµάτων λόγω της ύπαρξης των περισσοτέρων 
στελεχών και εργαζοµένων µε εµπειρία στο αντικείµενο και πολύχρονη συνεργασία και σχέση πλέον µε 
την εταιρεία. Όλα τα διευθυντικά στελέχη-∆νων Σύµβουλος, Προιστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
∆ντής Παραγωγής και Εµπορικός ∆ντής- έχουν αναδειχθεί µέσα από την εταιρεία αλλά και πολλοί 
εργαζόµενοι από τους βασικούς κορµούς των διοικήσεων των επιµέρους τµηµάτων. Αυτό συνεισφέρει 
στην σωστή, έγκαιρη και αποτελεσµατική συνεργασία των στελεχών και τµηµάτων για την οποιαδήποτε 
ικανοποίηση ανάγκης του πελάτη σε όλο το φάσµα της επιχειρηµατικότητας. Κυρίως βέβαια λόγω των 
διαδικασιών εφαρµογής ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας που έχει η εταιρεία αποκτήσει για 
την πράγµατι  άρτια διαδικασία εξασφάλισης της ποιότητας του προιόντος. 
Η εταιρεία στα συσκευαστήρια που διαθέτει έχει εφαρµόσει και αποκτήσει εγκεκριµένες πιστοποιήσεις 
ποιότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές υψηλών ποιοτικών standards. 
Επίσης έχει προσδώσει µεγάλο βάρος στο after sales service διαδικασία που θεωρούµε επίσης 
σηµαντική στην «αλυσίδα αξίας» µας. Σε οποιοδήποτε πρόβληµα εντοπισθεί σε πελάτη ο υπεύθυνος 
ποιότητας και αρµόδιος ∆ντής τµήµατος γόνου ή µεγάλου ψαριού  πραγµατοποιεί επί τόπου επίσκεψη 
για την διαπίστωση του προβλήµατος και την ενέργεια διορθωτικών πολιτικών αποκατάστασης της 
ζηµιάς  του πελάτη σε συνεργασία µε την διοικητική οµάδα της εταιρείας. 
 
Για το δεύτερο σηµαντική είναι η εφαρµογή επιχειρησιακών πολιτικών ύπαρξης ειδικών συναλλακτικών 
σχέσεων που µετατρέπουν τους πελάτες σε συνεργάτες. Η εταιρεία και οι πελάτες συνεργάζονται στενά 
και ενεργά µαζί σε επίπεδο αγοράς γόνου και τροφών από τους δεύτερους και κατόπιν την πώληση 
προς την εταιρεία του έτοιµου προιόντος τους -µόνο µεγάλο ψάρι-για την πώληση περαιτέρω µέσω του 
δικού της καναλιού διανοµής. Ετσι η εταιρεία οφελείται από την πώληση των προιόντων της και των 
τροφών αλλά και ο πελάτης από την αποφυγή επενδύσεων και δέσµευσης πόρων για την ανάπτυξη 
καναλιών διανοµής για την διοχέτευση των προιόντων της. 
Η όλη αυτή συνεργασία έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία επιτυχώς τα τελευταία τρία χρόνια και 
συνεχίζεται αρµονικά και επωφελή για τα δύο µέρη.  
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• Αναγνώριση και ικανοποίηση των οµάδων ενδιαφεροµένων(stake 
holders) αυτής 

            
Οι κύριες οµάδες είναι οι εργαζόµενοι και οι µέτοχοι και κατόπιν οι υπόλοιποι(Προµηθευτές, πελάτες, 
Πιστωτικά ιδρύµατα, Κράτος, κ.α.) 
 
Η εταιρεία σεβόµενη την κεφαλαιακή επένδυση των µετόχων της έχει καθιερώσει πολιτική υψηλών 
µερισµάτων και προµερισµάτων-όπου συνέτρεχε περίπτωση υψηλών κερδών-διατηρώντας την οµάδα 
αυτή σαν κορυφαία στην ικανοποίηση των οµάδων ενδιαφεροµένων. Το τµήµα µετόχων και το 
οικονοµικό είναι δοµηµένα και λειτουργούν  µε στόχο την έγκαιρη, αξιόπιστη και συνολική  ενηµέρωση 
των µετόχων µας αλλά και οποιουδήποτε επενδυτή χρειαστεί να έχει πρόσβαση σε περαιτέρω 
πληροφορίες από αυτές που του είναι εύκολα διαθέσιµη η πρόσβαση(Internet, ενηµερωτικά δελτία, 
ΜΜΕ κ.α.)  
 
Για τους εργαζόµενους ,την προωθητική δύναµη της εταιρείας έχουµε αναπτύξει πολιτική κινήτρων έτσι 
ώστε να λειτουργεί σαν εφαλτήριο για την επίτευξη της µέγιστης απόδοσης. Η πολιτική προώθησης εκ 
των έσω εργαζοµένων έχει καθιερωθεί στην συνείδησή τους και η προσδοκία ανέλιξης σε µια σύγχρονη 
επιχείρηση λειτουργεί σαν ισχυρό κίνητρο προσωπικής ανάπτυξης και οµαδικής συµµετοχής προς τον 
κοινό εκάστοτε στόχο. Απτά αποτελέσµατα αυτού του συστήµατος είναι οι διοικητική οµάδα η οποία 
υπάρχει εδώ και τρία χρόνια η οποία αποτελείται από άτοµα τα οποία έχουν ανελιχθεί µέσα από την 
εταιρεία σε βάθος χρόνου και κατόπιν υψηλού επιπέδου αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας. Η 
συνεχής ενηµέρωση σε αντικείµενα ,πρόσθετα bonus σε συνάρτηση µε την παραγωγικότητα, ασφάλεια 
ζωής των στελεχών, πολιτική υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας  είναι τα βασικά από τα 
κίνητρα ανάπτυξης τους.                     
 
Για τις λοιπές οµάδες ενδιαφεροµένων η εταιρεία ασκεί πολιτική στενής σχέσης και συνεργασίας, χωρίς 
υπερβολές στην εκδοχή του επιπέδου της, τήρηση των συµφωνηθέντων ,έγκαιρη και ακριβή 
πληροφόρηση σε κάθε επίπεδο και είδους συνεργασίας, γνωστοποιήσεις χρονοδιαγραµµάτων για την 
υλοποίηση των εργασιών, κοινή εφαρµογή πολιτικών logistics κ.α.         
 
Η εταιρεία µε αίσθηση ευθύνης και συνέπειας θεωρούµε πως αποτελεί ιδιαίτερη µονάδα και διαχρονικό 
φορέα ικανοποίησης αναγκών όλων των οµάδων σε συνδυασµό µε την λειτουργία και ανάπτυξή της 
µέσα στα πλαίσια του σύγχρονου ανταγωνιστικού παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος. 
    

• Κοινωνική ευθύνη 
 
 Η κοινωνική ευθύνη πρώτα από όλα συνίσταται στην αναβάθµιση και διάδοση των διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην περιβαλλοντική προστασία για  την παραγωγή και διάθεση στον καταναλωτή 
προιόντων µε διασφαλισµένη ποιότητα και υγιεινή, υψηλής διατροφικής αξίας. 
Οι τροφές που χρησιµοποιούνται από την εταιρεία µας για το τάϊσµα των εκτρεφόµενων ιχθύων σε όλα 
τα στάδια της ανάπτυξής τους µέχρι την εξαλίευσή τους περιέχουν ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, προϊόντα 
ηλιούχων σπόρων (σόγια, ηλίανθο), όσπρια (µπιζέλι, φασόλι), γλουτένες (σιταριού, καλαµποκιού), 
δηµητριακά, βιταµίνες και ιχνοστοιχεία. ∆εν περιέχουν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα ενώ τα 
επίπεδα διοξινών των πρώτων υλών και των τροφών είναι κάτω από τα θεσµοθετηµένα όρια. 
Οι προµηθεύτριες εταιρείες των τροφών είναι πλήρως εναρµονισµένες µε την ελληνική και ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία και τα εργοστάσιά τους είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό παρέχουν όλα τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την σύσταση των ιχθυοτροφών και την αναλογία των πρώτων υλών 
που χρησιµοποιούν. 
 
Οι παραγωγικές µονάδες µας  αποτελούν πρότυπη απόδειξη εφαρµογής της άποψης ότι µία 
ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα µπορεί να συντελέσει στην αναβάθµιση της περιοχής στην οποία 
δραστηριοποιείται. Εγκατεστηµένες σε περιοχές µη τουριστικά ανεπτυγµένες και  απουσίας κάθε 
µορφής ρυπογόνων δραστηριοτήτων συνδυάζουν τα οφέλη από την δραστηριοποίηση στα καθαρά νερά 
της Ελληνικής θάλασσας. 
 
Όλες σχεδόν οι περιοχές πού γίνεται η εκτροφή χαρακτηρίζονται 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  µονάδες στις οποίες υπάρχουν 
όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να επιχειρηθεί και παραχθεί 
πιστοποιηµένα ποιοτικό ψάρι για τον καταναλωτή.  
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Εφαρµόζοντας εξ αρχής πολιτική αρχών υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας για την ορθολογική 
εκµετάλλευση των φυσικών και οικονοµικών πόρων στα πλαίσια της αειφορίας συµβάλλουµε όπως και 
όλος ο κλάδος ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη περιοχών που εξαρτώνται από την υδατοκαλλιέργεια. 
    
Με σεβασµό στο περιβάλλον µέσω της ελεγχόµενης διεύρυνσης και συστηµάτων ανάπτυξης της 
ευθύνης των εργαζοµένων σε κάθε περιοχή, σε πλήρη σύµπνοια µε τις αρχές και κανόνες που έχουν 
τεθεί από τις τοπικές αρχές, το κράτος και την Ε.Ε. συνεχίζουµε να αναπτυσσόµαστε σε συνάρτηση και 
πλήρη αρµονία µε τα πλαίσια αναβάθµισης της κοινωνικής ευθύνης και συνέπειας του σύγχρονου 
εταιρικού µοντέλου.         
 

Αποτελέσµατα και προσδοκίες 

 
 
Όσον αφορά την µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής και µη απόδοσης  η  διοίκηση χρησιµοποιεί 
επιστηµονικά τεκµηριωµένους δείκτες και αριθµοδείκτες σε συνάρτηση µε την εσωτερική πληροφόρηση 
που καθιστούν αυτούς αποτελεσµατικό διαχρονικό εργαλείο µέτρησης της απόδοσης (Πίνακας 3)   

 
• Πωλήσεις  

 
Η µείωση των πωλήσεων (Οµιλος και εταιρεία) οφείλεται κατά βάση στην µείωση των πωλήσεων 
τροφών και διχτυών-δευτερογενής επιχειρηµατικότητα-που επιλεκτικά αποφασίσαµε να µειώσουµε λόγω 
αποφυγής επισφαλειών αλλά κυρίως  της πολύ αυξηµένης ανάγκης για κατανάλωση τροφής και 
επενδύσεων στα δικά µας κέντρα παραγωγής . 
Οι πωλήσεις στην Ευρωζώνη διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα µε εσωτερική µεταβολή µεταξύ των 
χωρών εις όφελος των νέων και βόρειων χωρών-ανάπτυξη πάνω από 30%. 
Επίσης στην εγχώρια αγορά η τάση είναι συνεχώς αυξητική όπως διαφαίνεται και στο 2005 αλλά θα 
συνεχιστεί και το 2006. 
Οι πωλήσεις γόνου κινήθηκαν ικανοποιητικά για το 2005 ενώ για το 2006 προβλέπουµε µικρή αύξηση 
λόγω της ανάγκης µας για ιδιοπαραγωγή.     
 

• Κόστος πωληθέντων-Μικτά κέρδη 
 
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων έχει µειωθεί σε σχέση µε το 2004(περίπου 81% το 2005  για όµιλο και 
εταιρεία) ενώ αντίστοιχα τα µικτά κέρδη έχουν αυξηθεί ανάλογα(περίπου 19% το 2005 για όµιλο και 
εταιρεία). 
Αντίστοιχα σε ποσοστά εκτιµούµε πως θα κινηθεί και το 2006. 
 

• Έξοδα διοίκησης 
 
 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε µερικώς και ανήλθε σε 2,8% για Όµιλο και εταιρεία αλλά 
παρέµεινε σταθερό σαν απόλυτο µέγεθος  και σίγουρα από τα χαµηλότερα ποσοστά στον κλάδο . 
Για το 2006 εκτιµούµε µικρή ποσοστιαία µείωση και σταθερότητα στο απόλυτο µέγεθος. 
      

• Έξοδα διάθεσης 
 

 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε µερικώς και ανήλθε περίπου σε 10,4% για Όµιλο και 
εταιρεία.  
Η αύξηση του πετρελαίου δηµιούργησε αλυσιδωτή αύξηση σε όλο το κύκλωµα του καναλιού διανοµής 
µε αποτέλεσµα την ποσοστιαία αλλά και απόλυτη αύξηση του µεγέθους. 
Για το 2006 εκτιµούµε µικρή ποσοστιαία µείωση και σταθερότητα στο απόλυτο µέγεθος. 

 
• Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  

 
 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων έµεινε σταθερό και ανήλθε περίπου σε 2,7% για Όµιλο και εταιρεία.  
Η µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού θα ωθήσει την περαιτέρω µικρή έστω  µείωση για το 2006 
ποσοστιαία αλλά  και στο απόλυτο µέγεθος. 
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• Κέρδη προ φόρων 
 
 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε για την εταιρεία από 0,7% σε 5,3% και στον Όµιλο 
µειώθηκε από 4,1% σε 3,9% .  
Στα κέρδη της εταιρείας περιλαµβάνονται και θετική διαφορά από την ενοποίηση θυγατρικού Οµίλου-Ι 
Αναγνώστου ΑΕ –και για  αυτό διαφοροποιούνται από του Οµίλου.. 
Για το 2006 προσδοκούµε ποσοστό προ φόρων 4,2-4,5%. 

 
• Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων(ROE) –Σύγκριση 2004  2005 

 
 Για τον Όµιλο από 7,07% σε 6,26% και για την εταιρεία από1,36% σε 8,27% . 
Αποτελεί µια σηµαντική απόδοση σχετικά µε τον κλάδο και η οποία θα συνεχιστεί και στο 2006. 

 
• Απόδοση Ενεργητικού(ROCE) –Σύγκριση 2004  2005 

 
 Για τον Όµιλο από 4,72% σε 3,97% και για την εταιρεία από 2,68% σε 4,83% . 
Ικανοποιητικό και αυτό το µέγεθος  και µε προοπτική βελτίωσης για το  2006. 

 
• Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού–Σύγκριση 2004  2005 

 
 Για τον Όµιλο από 67,61% σε 60,01% και για την εταιρεία από 81,69% σε 60,46% . 
Αν και µειώθηκε στην εταιρεία  η απόδοση πάνω από 60% αποδεικνύει την σωστή και οικονοµικά 
αποτελεσµατική διαχείριση των διαθεσίµων πόρων. 
 

• Ξένα προς ίδια κεφάλαια–Σύγκριση 2004  2005 
 
 Για τον Όµιλο από 1,53 σε 1,67 και για την εταιρεία από 1,42 σε 1,58 . 
Η µείωση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στην υψηλή µερισµατική πολιτική που ακολουθεί ο Όµιλος. 
Η δείκτες προβλέπουµε να σηµειώσουν ελαφρά µείωση εις όφελος της εταιρείας για το 2006. 
Σε συνάρτηση µε το δείκτη γενικής ρευστότητας δεν δηµιουργεί τον παραµικρό επηρεασµό στα 
επιχειρηµατικά µα σχέδια. 
 

• Γενική Ρευστότητα –Σύγκριση 2004  2005 
 
 Για τον Όµιλο από 1,53 σε 1,47 και για την εταιρεία από 1,32 σε 1,54. 
Σταθερά πάνω από 1,3 αποτελεί ιδανικό µέγεθος το οποίο και θα παραµείνει για το 2006  
 
Τέλος όσον αφορά την  χρηµατοοικονοµική απόδοση  αναφέρουµε την αυξητική τάση των επενδύσεων 
που συνεχίζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια για την σύγχρονη και τεχνολογικά εφαρµοσµένη 
επιχειρηµατικότητα, την πολιτική διακράτησης υψηλών αποθεµάτων για την πώληση σε περιόδους 
υψηλών τιµών, την µείωση του δανεισµού και γενικά των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων που 
αποτελούν σηµαντικά σηµεία αναφοράς του 2005 και θα διαµορφώσουν ακόµα πιο θετικά το 2006. 
 
Είναι σηµαντικό εδώ να αναφερθεί και πάλι πως ο κάθε ενδιαφερόµενος που ανήκει σε οποιαδήποτε 
οµάδα ενδιαφεροµένων και ειδικά οι επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην εταιρεία µας οφείλουν 
να γνωρίζουν πως τα µελλοντικά δεδοµένα των οικονοµικών καταστάσεων και της παρούσας έκθεσης 
βασίζονται σε προβλέψεις και εκτιµήσεις µας .      
Ειδικότερα η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα  µε τα ∆ΠΧΠ και της έκθεσης 
διαχείρισης  απαιτεί την διενέργεια  και χρησιµοποίηση  εκτιµήσεων, προβλέψεων  και παραδοχών από 
την διοίκηση της εταιρείας και του Οµίλου   που επηρεάζουν προσθετικά ή αφαιρετικά τα υπόλοιπα των 
λογαριασµών του Ενεργητικού και του Παθητικού, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των καταστάσεων καθώς επίσης και τα 
ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου.  
 
Με αίσθηση υψηλής ευθύνης λοιπόν βεβαιώνουµε πως οι εκτιµήσεις βασίσθηκαν στην έως τώρα 
πληροφόρηση και βέλτιστη  γνώση µε παράλληλη εφαρµογή αντικειµενικής κρίσης καθώς και όλες 
βασιζόµενες, όπως αναφέρθηκε,   στην αρχή της συνέχισης της λειτουργίας και οικονοµικής απόδοσης 
του Οµίλου. 
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Προβλήµατα κλάδου-πιθανοί µελλοντικοί κίνδυνοι 

 
 
Σαν το κυριότερο πρόβληµα θεωρούµε πως είναι η διασφάλιση ποιότητας, προκειµένου ο κλάδος να 
ανταπεξέλθει στον έντονο πλέον ανταγωνισµό και να αρχίσει την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης και 
διασφάλισης ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων.  
Λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα του κλάδου, η χρήση ενός εθνικού σήµατος ποιότητας καθίσταται 
επιτακτική. Απαραίτητη είναι η εφαρµογή µεθόδων marketing και προώθησης προϊόντων σε συλλογικό 
αλλά και εθνικό επίπεδο, προκειµένου ο καταναλωτής να ενηµερωθεί για τα ποιοτικά προστιθέµενης 
αξίας χαρακτηριστικά των παραγοµένων από εµάς προϊόντων και να τα επιλέξει από άλλα οµοειδή. 
Η συνεχής παραγωγική διεύρυνση που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ειδικά την δεκαετία του 
1990 δηµιούργησε την υπερπροσφορά η οποία επιπλέον προκάλεσε µείωση των τιµών . Το φαινόµενο 
της χαµηλής ανά συγκεκριµένες περιόδους τιµής (ειδικά το β εξάµηνο)  αν και θεωρούµε πως αποτελεί 
κάτι δεδοµένο πλέον και αντιµετωπίσιµο από την εταιρεία  µας αλλά και τον κλάδο συνεχίζει να 
δηµιουργεί χάσµα ρευστότητας. Αν δεν στραφούν οι εταιρείες προς τη διείσδυση σε νέες αγορές 
δύσκολα θα εξαλειφθεί το φαινόµενο αυτό. 
 
Η µεγάλη εξάρτηση από τα ιχθυάλευρα των ιχθυοτροφών παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση 
των αποτελεσµάτων της εταιρείας καθώς αποτελεί το βασικό συντελεστή κόστους του προϊόντος .Η 
τάση είναι για αύξηση των τιµών τους  για το τέλος  του 2006 και αρχές του 2007 γεγονός που δίνει µια 
καλή προοπτική για το 2006 για υψηλή κερδοφορία αλλά θα πρέπει να αντιµετωπισθεί από τους 
ιχθυοπαραγωγούς το 2007. 
 
Τέλος η αύξηση των τιµών των καυσίµων η οποία επηρεάζει άµεσα και το κόστος διάθεσης λόγω του 
µεταφορικού κόστους αλλά και όλων των συντελεστών παραγωγής. Η πρόσφατη αύξηση οριακά 
επηρέασε το κόστος αλλά οποιαδήποτε αυξητική τάση θα δηµιουργήσει πρόβληµα καθώς λόγω της 
µορφής του προϊόντος η αύξηση δεν µεταφέρεται στον καταναλωτή ευχερώς και άµεσα όπως 
καταδεικνύουν τα τελευταία χρόνια. 
 

   

Προοπτικές του κλάδου 

 
Οπως ήδη αναφέραµε , η προοπτική στον κλάδο είναι για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών µέσα από 
τη διείσδυση σε νέες ευρωπαϊκές κυρίως αγορές (Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, κ.α.). Για τη διετία 
2006-2007, αναµένεται οριακή ανοδική µεταβολή της παραγωγικής βάσης ενώ αντίθετα η κατά κεφαλήν 
κατανάλωση συνεχώς παρουσιάζει αύξηση, γεγονός που επηρεάζει ανοδικά τη ζήτηση στον τοµέα των 
εξαγωγών. 
 
Η αυξανόµενη συγκέντρωση από την πλευρά της παραγωγής όπου οι µεγαλύτερες εταιρείες 
απορροφούν και ελέγχουν τους µικρούς παραγωγούς ,έχει δηµιουργήσει κλίµα εναρµόνισης 
τιµολογιακής πολιτικής και την εξάλειψη του φαινοµένου της πώλησης κάτω του κόστους. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όλων τη διετία 2006-2007 αναµένεται να συνεχισθεί η τάση συγκέντρωσης 
του κλάδου και η διεύρυνση του ελέγχου που έχουν οι µεγάλες εταιρείες και ταυτόχρονα µε την 
αναµενόµενη καλυτέρευση των δικτύων διανοµής προβλέπεται πως η ζήτηση θα παραµείνει υψηλή. 
 
Ακόµα και µε την άνοδο της τουρκικής παραγωγής, που ήδη θεωρείται ο ισχυρότερος ανταγωνιστής, 
λόγω κυρίως του χαµηλού κόστους παραγωγής, ο κλάδος στη χώρα µας µπορεί να ανταπεξέλθει, 
εστιάζοντας στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, στα είδη ανεπτυγµένα εµπορικά δίκτυα 
διανοµής, καθώς και στη συγκεκριµένη παραγωγή προϊόντων που έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση από τις 
αγορές του εξωτερικού.  
 
Κυρίως όµως η αύξηση της ζήτησης θα προέλθει µε την τόνωση και  βελτίωση της ενηµέρωσης για την 
υψηλή διατροφική αξία των προιόντων της υδατοκαλλιέργειας . 
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Πίνακας 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

Προβλέψεις Ενέργεια και Ακαθάριστο Προσφορά Καταναλωτικές Επιτόκιο Επιχειρηµατικές

ειδικής αγοράς πρώτες ύλες εθνικό προιόν χρήµατος δαπάνες επενδύσεις

Εκτιµήσεις

ανάπτυξης Οικονοµική Πρόβλεψη Αλλαγή 
της αξιών
τεχνολογικής
επιστήµης

Αναµενόµενο
αποτέλεσµα
από την Νέο 

έρευνα και Τεχνολογική Κοινωνική στυλ

ανάπτυξη της Πρόβλεψη Πρόβλεψη ζωής
επιχείρησης

Αναµεµενόµενο
αποτέλεσµα
από την ∆ηµογρα-
έρευνα και φικές

ανάπτυξη των Πολιτική Πρόβλεψη µεταβολές
ανταγωνιστών 

Νοµοθεσία Σχέσεις κράτους
επιχείρησης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ

Παράγοντες του Μακροπεριβάλλοντος 

και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης 

ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

        ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

      ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ΠΙΘΑΝΟΙ 

ΝΕΟΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗ- ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΚΑΙ ΘΕΥΤΕΣ (ΠΕΛΑΤΕΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΝΟΜΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΥΠΟΚΑ- ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΤΑΣΤΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

    ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ
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Βριλήσσια 27 Μαρτίου  2006 
 
   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ          Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.       Ο Προϊστάµενος 
   & ∆ιευθύνων Σύµβουλος    & ∆ιευθύνων Σύµβουλος       Οικονοµικών Υπηρεσιών    
                                                                                   

 
 

 

 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                            Lewis Nigel                        Αθανάσιος Πραχάλης 

Α.∆.Τ. Φ.355271                       Αρ.∆ιαβ.7027486671                    Α.∆.Τ. AB 052731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Βεβαιώνω ότι η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 25 σελίδες είναι 
αυτή που αναφέρω στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 28 Μαρτίου 2006. 

 
 

Αθήνα 28 Μαρτίου 2006 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

Κωνσταντίνος Σακκής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14601 
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12.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 

 
Η εταιρεία δηµοσίευσε και κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 
κατ’εφαρµογή της νοµοθεσίας τις κάτωθι πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτηµένες στην διαδικτυακή της 
διεύθυνση www.helfish.gr και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών www.ase.gr 
       
 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 05/06/2006 10:06:48 πµ 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 02/06/2006 3:57:55 µµ 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 02/06/2006 3:29:34 µµ 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 02/06/2006 1:40:24 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

31/05/2006 1:10:33 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

31/05/2006 1:06:52 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

30/05/2006 4:03:17 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

30/05/2006 4:00:43 µµ 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 09/05/2006 6:10:06 µµ 

Γνωστοποίηση αποφάσεων που επιδρούν σε 
οικονοµικά µεγέθη εισηγµένης εταιρίας 

13/04/2006 1:14:49 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

31/03/2006 10:25:56 πµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

31/03/2006 10:24:29 πµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

30/03/2006 8:01:18 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

30/03/2006 7:59:50 µµ 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 09/03/2006 12:25:29 µµ 

∆ιορισµός νέας υπευθύνου εταιρικών 
ανακοινώσεων 

13/02/2006 1:55:35 µµ 

Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις 
στην εταιρία 

13/02/2006 1:51:48 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

30/11/2005 1:26:36 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

30/11/2005 1:23:46 µµ 

Γνωστοποίηση αποφάσεων που επιδρούν σε 
οικονοµικά µεγέθη εισηγµένης εταιρίας 

28/11/2005 12:43:01 µµ 

Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών 
/ λογιστικών καταστάσεων 

17/10/2005 1:20:05 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

30/09/2005 1:52:21 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

30/09/2005 1:47:02 µµ 

Γνωστοποίηση αποφάσεων που επιδρούν σε 
οικονοµικά µεγέθη εισηγµένης εταιρίας 

08/09/2005 2:56:56 µµ 

Γνωστοποίηση απόφασεων για συµµετοχή 
σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, 
εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης µετοχών 

06/09/2005 3:47:43 µµ 

Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά 
ιδίων µετοχών 

08/08/2005 2:40:04 µµ 

  



ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 66

 
Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος 
µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος 

 
 
20/07/2005 12:48:00 µµ 

Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών 
/ λογιστικών καταστάσεων 

13/07/2005 5:41:40 µµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

13/07/2005 5:26:35 µµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

13/07/2005 5:09:45 µµ 

Γνωστοποίηση απόφασεων για συµµετοχή 
σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, 
εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης µετοχών 

05/07/2005 1:40:09 µµ 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 01/07/2005 4:23:06 µµ 

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

30/06/2005 9:05:28 µµ 

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

30/06/2005 8:55:56 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

30/06/2005 8:46:16 µµ 

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει 
∆ΛΠ 

30/06/2005 8:23:51 µµ 

Γνωστοποίηση απόφασεων για συµµετοχή 
σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, 
εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης µετοχών 

29/06/2005 6:37:36 µµ 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος 
µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος 

29/06/2005 6:27:23 µµ 

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του 
Καταστατικού Εταιρίας / Απόφαση 
Τροποποίησης Καταστατικού 

29/06/2005 6:23:13 µµ 

Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά 
ιδίων µετοχών 

29/06/2005 10:40:44 πµ 

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων 
διευθυντικών στελεχών 

28/06/2005 6:35:32 µµ 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 28/06/2005 5:22:10 µµ 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης - ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

03/06/2005 1:46:38 µµ 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 03/06/2005 12:55:46 µµ 

Γνωστοποίηση απόφασεων για συµµετοχή 
σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, 
εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης µετοχών 

26/05/2005 3:40:34 µµ 

Γνωστοποίηση απόφασεων για συµµετοχή 
σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, 
εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης µετοχών 

24/05/2005 3:30:44 µµ 

Γνωστοποίηση απόφασεων για συµµετοχή 
σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, 
εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης µετοχών 

24/05/2005 2:36:59 µµ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

18/05/2005 12:41:42 µµ 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 05/05/2005 2:00:15 µµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

04/05/2005 6:04:26 µµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

04/05/2005 6:01:08 µµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

04/05/2005 5:22:08 µµ 
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Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

 
 
04/05/2005 5:16:55 µµ 

 
Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

 
 
03/05/2005 12:31:00 µµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

03/05/2005 11:18:21 πµ 

Γνωστοποίηση απόφασεων για συµµετοχή 
σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, 
εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης µετοχών 

01/04/2005 1:37:58 µµ 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  01/04/2005 1:23:19 µµ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/03/2005 3:19:18 µµ 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 28/03/2005 1:22:39 µµ 

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

16/03/2005 5:40:13 µµ 

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

16/03/2005 5:35:54 µµ 

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

16/03/2005 4:36:59 µµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

09/03/2005 11:15:00 πµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

09/03/2005 11:08:51 πµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

09/03/2005 10:15:04 πµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

09/03/2005 10:07:41 πµ 

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

08/03/2005 5:22:49 µµ 

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

08/03/2005 5:01:16 µµ 

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

08/03/2005 4:06:02 µµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

02/03/2005 4:14:33 µµ 

Ανακοίνωση οικονοµικών - λογιστικών 
καταστάσεων 

02/03/2005 3:51:47 µµ 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος 
µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος 

24/02/2005 3:42:19 µµ 

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 24/02/2005 3:38:03 µµ 

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

11/02/2005 10:42:34 πµ 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 02/02/2005 6:53:11 µµ 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος 
µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος 

25/01/2005 2:50:24 µµ 

Γνωστοποίηση απόφασεων για συµµετοχή 
σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, 
εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης µετοχών 

04/01/2005 5:13:58 µµ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 

• Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση  χρήσεως 2005   
 
 

• Πρακτικό ∆Σ για τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις 2005    
 
 

• Πρακτικό ∆Σ για  συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες    
 
 

• Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2005 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και  Έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή χρήσεως 
2005   

 
 

• Στοιχεία και πληροφορίες ενδιάµεσων περιόδων και δωδεκαµήνου 2005    
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 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 5ης Ιουνίου 2006 καλεί τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30η Ιουνίου 2005 ηµέρα Παρασκευή 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 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (Ισολογισµός, Λογαριασµός 

Αποτελεσµάτων Χρήσης Πίνακας ∆ιάθεσης Κερδών, Προσάρτηµα) της δέκατης ένατης (19ης) εταιρικής χρήσης 

της εταιρείας 1.1.2005 –31.12.2005 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 1.1.2005 - 31.12.2005 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 δέκατη ένατη (19η) χρήση 1.1.2005-31.12.2005. 

ΘΕΜΑ 4ον: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 

1.1.2006 – 31.12.2006 και καθορισµός της αµοιβής τους. 

ΘΕΜΑ 5ον:  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 6ον: ∆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 5 Ιουνίου 2006 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Στα Βριλήσσια Αττικής, σήµερα την 27η Μαρτίου 2005, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00 πµ στα επί της 
Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 48 γραφεία της έδρας της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «Ελληνικαί 
Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθαν σε συνεδρίαση 
τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου για να λάβουν απόφαση σχετικά µε τα κάτωθι θέµατα της 
Ηµερησίας ∆ιάταξης: 
 
Παρόντα Μέλη του ∆.Σ.: 
Ιωάννης Κατσιβέλης του Αριστείδη, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
Nigel Lewis του Dyfet, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ  
Πραχάλης Αθανάσιος του Αναστασίου, ΜΕΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
Γεώργιος Χατζιδάκης του Γεωργίου, ΜΕΛΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
Γεώργιος Πέτρου του Θεοδώρου, ΜΕΛΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, 
δεδοµένου ότι παρίστατο το σύνολο των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, άρχισε η συνεδρίαση και 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προχώρησε στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεµάτων 
της Ηµερησίας ∆ιάταξης. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
ΘΕΜΑ 1ον : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 
ήτοι από 1.1.2005 έως 31.12..2005 που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(∆ΛΠ) 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005, ήτοι 
(α) του Ισολογισµού, (β) της Κατάστασης Αποτελεσµάτων και (γ) των λοιπών απαιτούµενων από τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) Καταστάσεων και Αναλύσεων που συντάχθηκαν από το Λογιστήριο. 
Αφού τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ζήτησαν και έλαβαν αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις 
επί εν λόγω Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005 (1 Ιανουαρίου 2005 –31 
∆εκεµβρίου 2005), τις ενέκριναν οµόφωνα στο σύνολό τους. Ειδικότερα, οι εγκριθείσες Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις, όπως φυλάσσονται υπογεγραµµένες και σφραγισµένες µε τη σφραγίδα της 
Εταιρίας από το Λογιστήριο της Εταιρίας και όπως θα υποβληθούν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών 
περιλαµβάνουν: 
 
  ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2005 
  ******************* 
         
Κατόπιν τούτου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα ότι τις εν λόγω Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσεως 2005 θα τις συνυπογράψουν ο Πρόεδρος του ∆.Σ. , κ. Ιωάννης Κατσιβέλης, ο 
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., κ Nigel Lewis και ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου, Αθ. Πραχάλης.  
 
ΘΕΜΑ 2ον : Κατάρτιση της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ανέγνωσε στα µέλη το σχέδιο Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς 
τους µετόχους, που είχε καταρτίσει ο ίδιος σε συνεργασία µε τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή της Εταιρίας, 
ενόψει της επερχόµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν συζητήσεως, στο πλαίσιο της οποίας τα 
µέλη διατύπωσαν τις παρατηρήσεις τους και πρότειναν τις διορθώσεις τους επί του αναγνωσθέντος 
σχεδίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα ενέκρινε το ακόλουθο κείµενο Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου καθώς και το εισαγωγικό κείµενο απευθυνόµενο προς τους Μετόχους: 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆Σ.. 
 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέµατος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ  
ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ           ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ∆.Σ. 
Βριλήσσια αυθηµερόν 
 
Για την εταιρία 
 
 
Ιωάννης Κατσιβέλης- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Στα Βριλήσσια Αττικής, σήµερα την 2η Ιουνίου 2006, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 µµ στα 

επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 48 γραφεία της έδρας της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΘΧΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου 

για να λάβουν απόφαση σχετικά µε τα κάτωθι θέµατα της Ηµερησίας ∆ιάταξης: 

 

Παρόντα Μέλη του ∆.Σ.: 

Ιωάννης Κατσιβέλης του Αριστείδη, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 

Nigel Lewis του Dyfet, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ  

Πραχάλης Αθανάσιος του Αναστασίου, ΜΕΛΟΣ -  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 

Γεώργιος Χατζιδάκης του Γεωργίου, ΜΕΛΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 

Γεώργιος Πέτρου του Θεοδώρου, ΜΕΛΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, 

δεδοµένου ότι παρίστατο το σύνολο των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, άρχισε η 

συνεδρίαση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προχώρησε στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί 

του µοναδικού θέµατος της Ηµερησίας ∆ιάταξης. 

 

ΘΕΜΑ µόνον: Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Συναλλαγών της Εταιρίας µε τις 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις αυτής κατά το άρθρο 42ε του ν.2190/1920 και σύµφωνα 

µε τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία 

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κύριος Ιωάννης Κατσιβέλης, ο 

οποίος ανέγνωσε στα µέλη την Ετήσια Έκθεση Συναλλαγών µε τις Συνδεδεµένες 

Επιχειρήσεις (κατά το άρθρο 42ε του ν.2190/1920), όπως καταρτίσθηκε από τον ίδιο σε 

συνεργασία µε την Οικονοµική ∆ιεύθυνση, η οποία έχει ως εξής: 
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«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

(κατά το άρθρο 42ε του Ν.2190/1920) 

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του έτους 2005 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: 
 

Ενδοεταιρικές Συναλλαγές  01/01-31/12/2005 

Σε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώ    ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 

ΑΒΕΕ 

  0 0 2.437 2.437 

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε 

9   0 0 9 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

0 0   0 0 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε 

4.557 0 0  4.557 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.566 0 0 2.437 7.003 

 
 
Οι πωλήσεις από την εταιρεία προς την ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ αφορούν πωλήσεις γόνου και 
ιχθυοτροφών , οι πωλήσεις της ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ προς την εταιρεία αφορούν πωλήσεις 
µεγάλου ψαριού και παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και πάχυνσης. 
Οι πωλήσεις της εταιρείας προς την εταιρεία ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ αφορούν παροχή 
υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.  
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Ενδοεταιρικά Υπόλοιπα  31/12/2005 

Σε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώΣε χιλ ευρώ    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ 

ΑΒΕΕ 

  0 0 0 0 

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε 

1.230   0 15 1.245 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

36 0   0 36 

ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε 

58 0 0  58 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.324 0 0 15 1.339 

 
 
Αναφέρεται ότι, εκτός των παραπάνω διεταιρικών συναλλαγών και 
υπολοίπων που περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες δεν υπήρξαν άλλες 
συναλλαγές κατά την χρήση 2005, ανάµεσα στην ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. και στις παραπάνω συνδεδεµένες (κατά την 
ίδια περίοδο) µε αυτήν εταιρίες.» 
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να εγκρίνουν την έκθεση σύµφωνα µε τη 
χρηµατιστηριακή νοµοθεσία (άρθρο 4 της απόφασης υπ’αριθ. 5/204/2000 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του άρθρου 2 παρ.4 του 
Ν.3016/2002 «για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση». 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την κατά τα ανωτέρω Ετήσια Έκθεση 
Συναλλαγών µε τις Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις (ήτοι τις εταιρίες «ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε.», 
«ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.») και αποφάσισε να υποβάλει 
αυτή προς ενηµέρωση των µετόχων την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρίας και να γνωστοποιήσει αυτήν προς τις Εποπτικές Αρχές σύµφωνα µε το Νόµο. 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέµατος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως 
έπεται. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ –ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΛΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ 

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ∆.Σ. 

Βριλήσσια αυθηµερόν 

Για την εταιρία 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ – Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

της περιόδου 
από 1 Ιανουαρίου 

µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 

σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο , 
στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.helfish.gr .  

 
 
 
 
 
 
    Κατσιβέλης Ιωάννης 
    Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
    ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

1. Ισολογισµός 

 

2. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 

2.1. Κατά λειτουργία 

2.2. Κατά  είδος εξόδου 

2.3. Ανάλυση µικτών αποτελεσµάτων 31.12.2005 

2.4. Συµφωνία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

 

3. Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης περιόδου 

 

4. Κατάσταση ταµειακών ροών 

 

5. Πίνακας προσαρµογών της καθαρής θέσης έναρξης περιόδου  

 

6. Συµφωνίες µετάβασης από Ε.Λ.Π σε ∆.Λ.Π 

 

6.1. Ισολογισµός 31.12.2003 

6.2. Ισολογισµός 31.12.2004  

6.3. Κατάσταση Αποτελεσµάτων 31.12.2004 

6.4. Καθαρά κέρδη 31.12.2004 

 
7. Αναλύσεις 

7.1. Άυλα στοιχεία 
7.2. Ενσώµατα πάγια 

 
8. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία και τον ‘Oµιλο 

9. Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων  

9.1. Βάση σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων 
9.2. Βάση ενοποίησης οικονοµικών καταστάσεων 

 
10. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των Οικονοµικών Καταστάσεων  

10.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
10.2. Αποσβέσεις 
10.3. Αυλα περιουσιακά στοιχεία  
10.4. Αποθέµατα 
10.5. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
10.6. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 
10.7. Ίδια κεφάλαια 
10.8. Μακροπρόθεσµα δάνεια 
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10.9. Προβλέψεις για παροχή σε εργαζοµένους   
10.10. Φόρος εισοδήµατος 
10.11. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 
10.12. Επιχορηγήσεις 
10.13. Προβλέψεις για µελλοντικούς κινδύνους 
10.14. Έσοδα 
10.15. Έξοδα 
10.16. Κέρδη ανά µετοχή   
10.17. ∆ιαχείριση κινδύνων 

 
11. Οικονοµικές αναλύσεις επιµέρους µεγεθών των Οικονοµικών Καταστάσεων  

 
11.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις        
11.2. Αποθέµατα 
11.3. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
11.4. Λοιπές απαιτήσεις 
11.5. Ίδια κεφάλαια    
11.6. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
11.7. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
11.8. Έξοδα διοίκησης 
11.9. Έξοδα διάθεσης 
11.10. Χρηµατοοικοµικά έξοδα 
11.11. Λοιπά έσοδα έξοδα 
11.12. Αποσβέσεις 
11.13. Μισθοδοσία 
11.14. Μεταβολές αναβαλλόµενων φόρων 2005 
11.15. Φόρος εισοδήµατος 2005 

 
12. Πληροφόρηση κατά τοµείς  

 
12.1. Επιχειρηµατικοί τοµείς 
12.2. Γεωγραφικοί τοµείς    

     
13. Λοιπές πληροφορίες  

 
13.1. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
13.2. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 
13.3. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
13.4. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
13.5. Εµπράγµατα βάρη 
13.6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
13.7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
13.8. Leasing 
13.9. Στοιχεία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 
13.10. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 

 
14. Έκθεση ∆ιαχειρίσεως ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 
15. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  
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                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 11.1 14.821.920,38 12.512.264,33 13.045.292,18 3.168.348,44

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 26.872,39 22.453,41 26.872,39 20.864,86

Συµµετοχές
13.1 

13.2 483.723,64 583.719,64 446.686,98 17.981.619,46

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 1.091.609,02 0,00 1.062.133,41

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 83.637,39 556.054,81 53.700,26 528.821,85

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού 15.416.153,80 14.766.101,21 13.572.551,81 22.761.788,02

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 11.2 27.418.232,06 21.049.211,88 27.418.232,06 8.657.725,41

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 11.3 27.539.814,38 37.312.789,12 27.251.601,37 36.759.815,34

Λοιπες απαιτήσεις 11.4 5.200.743,98 9.469.587,82 6.251.961,00 7.071.531,27

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 73.169,34 671.458,57 65.247,81 43.484,74

Ταµειακά διαθέσιµα 363.749,41 860.675,88 362.189,57 735.200,32

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 60.595.709,17 69.363.723,27 61.349.231,81 53.267.757,08
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 76.011.862,97 84.129.824,48 74.921.783,62 76.029.545,10

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο         1.570.150,00 1.570.150,00 1.570.150,00 1.570.150,00

Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                23.753.484,96 23.753.484,96 23.753.484,96 23.753.484,96

Αποθεµατικά 4.352.302,70 4.750.137,31 4.352.302,70 3.863.329,74

Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον -1.234.527,01 -102.076,35 -619.265,00 2.268.527,92

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 3.308.165,68 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.5 28.441.410,65 33.279.861,60 29.056.672,66 31.455.492,62

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 5.576.597,04 4.077.730,11 5.576.597,04 4.077.730,11

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 113.106,75 89.029,00 105.626,00 76.584,00

Αναβαλλόµενοι φόροι                     11.14 438.758,08 1.177.846,78 278.260,58 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 80.000,00 62.728,17 80.000,00 62.728,17

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 11.6 6.208.461,87 5.407.334,06 6.040.483,62 4.217.042,28

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22.122.360,05 23.549.480,02 21.616.495,76 20.257.050,81

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 16.850.548,44 18.822.347,54 16.070.548,44 18.822.347,54

Φόροι πληρωτέοι 387.538,70 1.170.095,58 384.627,76 1.116.121,44

Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 1.771.352,78 1.720.903,27 1.524.164,90 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 230.190,48 179.802,41 228.790,48 161.490,41

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 11.7 41.361.990,45 45.442.628,82 39.824.627,34 40.357.010,20

Σύνολο Υποχρεώσεων 47.570.452,32 50.849.962,88 45.865.110,96 44.574.052,48

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 76.011.862,97 84.129.824,48 74.921.783,62 76.029.545,10

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ισολογισµών.

Στις δηµοσιευθείσες Οικονονοµικές Καταστάσεις των τριµήνων 2005, οι επιταγές εισπρακτέες εµφανίζονταν στις Λοιπές απαιτήσεις

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)
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Ετος 2005
Σηµ.                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                             Η ΕΤΑΙΡIΑ 

1/1 -- 31/12/2005 1/1 -- 31/12/2004 1/1 -- 31/12/2005 1/1 -- 31/12/2004

Κύκλος εργασιών 45.614.897,90 56.882.372,34 45.300.714,45 62.107.003,78

Κόστος πωλήσεων -37.094.465,94 -47.288.410,94 -36.896.759,94 -54.391.343,38

Μικτά αποτελέσµατα 8.520.431,96 9.593.961,40 8.403.954,51 7.715.660,40

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 11.8 -1.284.240,20 -1.279.274,43 -1.260.233,70 -1.314.643,21

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 11.9 -4.699.367,94 -4.554.267,58 -4.699.367,94 -4.439.826,32

2.536.823,82 3.760.419,39 2.444.352,87 1.961.190,87

Λοιπά έσοδα-έξοδα 11.11 168.414,71 210.899,30 185.461,03 79.701,91

Αποτελεσµα ενοποίησης -- ∆ιαφορές 

συγχώνευσης Ν.2166/93 --Αποµείωση συµ/χων 316.190,52 0,00 990.505,35 0,00

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα 11.10 -1.241.058,02 -1.618.400,67 -1.218.570,37 -1.613.638,32

Κέρδη προ φόρων 1.780.371,03 2.352.918,02 2.401.748,88 427.254,46

Φόρος εισοδήµατος 11.15 -562.366,90 -484.326,84 -531.446,08 -308.722,66

Καθαρά κέρδη (µετά από φόρους) 1.218.004,13 1.868.591,18 1.870.302,80 118.531,80

Αναλογία µετόχων µειοψηφίας 0,00 -336.038,19 0,00 0,00

Κέρδη (µετά από φόρους) που

αναλογούν στον Όµιλο 1.218.004,13 1.532.552,99 1.870.302,80 118.531,80

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –

βασικά (σε Ευρώ) 0,24 0,30 0,37 0,02

∆ Τρίµηνο 2005
                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                             Η ΕΤΑΙΡIΑ 

1/9 -- 31/12/2005 1/9 -- 31/12/2004 1/9 -- 31/12/2005 1/9 -- 31/12/2004

Κύκλος εργασιών 9.701.309,32 9.436.001,86 8.461.102,55 10.696.678,44

Κόστος πωλήσεων -7.903.491,48 -8.709.292,95 -6.793.772,49 -8.563.464,99

Μικτά αποτελέσµατα 1.797.817,84 726.708,91 1.667.330,06 2.133.213,45

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -145.493,79 -167.251,76 -177.834,89 -206.634,58

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -683.065,29 -1.235.843,70 -715.114,94 -1.213.699,66

969.258,76 -676.386,55 774.380,23 712.879,21

Λοιπά έσοδα-έξοδα 95.527,76 497.588,11 168.812,33 364.813,29

Αποτελεσµα ενοποίησης -- ∆ιαφορές 

συγχώνευσης Ν.2166/93 --Αποµείωση συµ/χων -62.919,64 0,00 990.505,35 0,00

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα -21.879,41 -464.109,06 -6.007,96 -462.774,45

Κέρδη προ φόρων 979.987,47 -642.907,50 1.927.689,95 614.918,05

Φόρος εισοδήµατος -288.861,09 -576.274,81 -311.842,78 -514.474,05

Καθαρά κέρδη (µετά από φόρους) 691.126,38 -1.219.182,31 1.615.847,17 100.444,00

Αναλογία µετόχων µειοψηφίας 0,00 -42.675,95 0,00 0,00

Κέρδη (µετά από φόρους) που

αναλογούν στον Όµιλο 691.126,38 -1.176.506,36 1.615.847,17 100.444,00

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –

βασικά (σε Ευρώ) 0,14 -0,23 0,32 0,02

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των καταστάσεων αποτελεσµάτων.

2.1.ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  (Κατά λειτουργία)
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                              2.2.  ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  (Κατά είδος εξόδου  ∆ΛΠ 41)

01.01.05-31.12.05 01.01.04-31.12.04 01.09.05-31.12.05 01.09.04-31.12.04
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1.1.2005 & 1.1.2004 20.147.907,40 26.763.474,45 20.814.185,86 20.972.165,75
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 7.596.054,03 12.758.636,04 5.195.834,59 804.514,67
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 17.909.645,57 23.609.811,37 3.881.600,18 3.993.976,74
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 26.575.522,97 20.476.683,61 26.575.522,97 20.476.683,61
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των 16.754.577,03 4.564.384,49 4.447.102,70 2.693.979,93

Πωλήσεις Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 27.705.252,33 33.272.560,97 5.819.709,14 5.442.025,12
Αναλώσεις 31.450.736,41 20.636.221,05 6.809.580,83 4.698.090,45
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.629.466,05 4.465.222,38 467.067,71 903.765,58
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 3.616.264,42 5.898.690,15 1.639.551,32 1.197.492,13
Λοιπά έξοδα 1.924.767,76 1.852.446,21 407.166,39 418.725,61
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.578.366,99 1.620.127,94 359.188,38 465.836,33
Αποσβέσεις 1.315.141,03 1.399.821,69 309.112,11 322.504,60
Λοιπά έσοδα 2.189.106,76 1.497.455,45 1.524.373,94 237.587,48
Λοιπά έξοδα 1.353.822,43 1.108.953,47 1.148.307,78 1.010.085,33

Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 1.780.371,03 2.352.918,02 651.211,26 -642.907,50
Φόρος εισοδήµατος 562.366,90 484.326,84 288.861,09 576.274,81
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 1.218.004,13 1.868.591,18 362.350,17 -1.219.182,31

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 336.038,19 0,00 -42.675,95
Καθαρά Αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας 1.218.004,13 1.532.552,99 362.350,17 -1.176.506,36

Κέρδη ανα µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,24 0,30 0,07 -0,23

Σηµείωση : Στα αποθέµατα του οµίλου 1.1.2004 δεν συµπεριλαµβάνονται τα αποθέµατα εύλογης αξίας 847.714,90 ευρώ µη ενοποιηθείσας την 30.9.2004 εταιρείας

01.01.05-31.12.05 01.01.04-31.12.04 01.09.05-31.12.05 01.09.04-31.12.04
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Μητρικής 31/12/2004 8.388.599,69 11.110.474,45 18.706.106,25 8.796.424,75
Πλέον : Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 31/12/2004
           θυγατρικών εταιρειών που απορροφήθηκαν την 31.3.2005 10.214.291,00 0,00 0,00 0,00
Πλέον : Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 30/06/2005
           θυγατρικής εταιρείας που απορροφήθηκε την 21.12.2005 1.531.646,79 0,00 1.531.646,79 0,00
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Μητρικής 31/12/2004 20.134.537,48 11.110.474,45 20.237.753,04 8.796.424,75
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 7.596.054,03 11.174.833,53 4.717.258,63 473.928,89
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 17.909.645,57 23.754.050,71 3.625.697,28 4.324.561,44
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 26.575.522,97 8.388.599,69 26.575.522,97 8.388.599,69
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των 16.754.577,03 9.857.342,42 5.246.208,58 3.442.807,49

Πωλήσεις Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 27.391.068,88 38.352.953,07 4.835.405,27 6.372.117,00
Αναλώσεις 31.431.432,74 36.993.242,53 6.664.689,29 6.087.435,68
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.546.931,29 2.177.746,69 1.374.244,00 330.068,46
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 3.598.711,24 5.160.262,26 322.953,64 1.071.381,77
Λοιπά έξοδα 1.915.490,98 1.632.478,23 485.488,41 381.471,34
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.555.878,85 1.615.169,67 343.316,44 464.305,80
Αποσβέσεις 1.208.726,78 457.393,33 459.858,27 82.802,98
Λοιπά έσοδα 2.192.408,49 1.290.026,85 1.986.413,27 221.984,42
Λοιπά έξοδα 679.133,63 1.036.775,17 489.787,11 1.004.524,83

Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 2.401.748,89 427.254,46 1.927.689,96 614.918,05
Φόρος εισοδήµατος 531.446,08 308.722,66 311.842,78 514.474,05
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 1.870.302,81 118.531,80 1.615.847,18 100.444,00

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Καθαρά Αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας 1.870.302,81 118.531,80 1.615.847,18 100.444,00

Κέρδη ανα µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,37 0,02 0,32 0,02

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Κέρδη από µεταβολή εύλογης αξίας από 1.1.05 -- 30.9.05 16.754.577,03 16.754.577,03
Μείον : Αναλώσεις

Α & Β Υλών -- Υλικών Συσκ/σιας 5.874.016,28 5.874.016,28
Αναλωσίµων Υλικών κλπ 448.983,70 -6.322.999,98 448.983,70 -6.322.999,98

Μείον : Εξοδα παραγωγής
Αµοιβές προσωπικού 2.199.008,81 2.199.008,81
Αµοιβές και παροχές τρίτων 801.841,87 801.841,87
Λοιπά έξοδα παραγωγής 232.907,18 232.907,18
Αποσβέσεις 1.094.442,26 -4.328.200,12 6.103.376,93 1.094.442,26 -4.328.200,12 6.103.376,93

Β ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.323.439,23 2.323.439,23

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 93.615,80 -22.861,65

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8.520.431,96 8.403.954,51

2.3.     ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΜΙΛΟΣ            Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης  1/1/2005 20.134.537,48 9.920.246,48

Πλέον : Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2005 εταιρειών
         που απορροφήθηκαν τον Μάρτιο 2005 0,00 10.214.291,00

Υπόλοιπο έναρξης Μητρικής 1/1/2005 20.134.537,48 20.134.537,48
Πλέον : Αγορές περιόδου 7.596.054,03 7.596.054,03

27.730.591,51 27.730.591,51
Μείον : Πωλήσεις περιόδου -17.909.645,57 -17.909.645,57
Πλέον : Κέρδη από µεταβολή στην εύλογη αξία

 -- φυσική αύξηση 15.411.148,52 15.411.148,52
 -- µεταβολή τιµών 1.343.428,51 1.343.428,51

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 26.575.522,97 26.575.522,97

2.4 Συµφωνία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
αρχής και τέλους περιόδου 31/12/2005
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Αποθεµατικό Υπόλοιπο Αποθεµατικό Υπόλοιπο
Mετοχικό Υπέρ το Κερδών ∆ικαιώµατα Σύνολο Mετοχικό Υπέρ το Κερδών Σύνολο
Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο µειοψηφίας Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο

Υπόλοιπο 01/01/2004 1.570.150,00 23.753.484,96 4.448.755,85 -1.530.774,29 3.109.684,76 31.351.301,28 1.570.150,00 23.753.484,96 3.830.368,63 2.657.507,22 31.811.510,81

0,00 0,00
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Κέρδη περιόδου 2.204.137,75 -336.038,19 1.868.099,56 118.531,81 118.531,81
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως -354.550,00 -354.550,00 -354.550,00 -354.550,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00
  -- Αποθεµατικά 291.566,30 -291.566,30 0,00 32.961,11 -32.961,11 0,00
Κέρδη από ενοποίηση 
µε µέθοδο καθαρής θέσης 491,85 491,85 0,00
Προσαρµογές µη ενοποίησης θυγατρικής
λόγω απωλειας ελέγχου 534.519,12 534.519,12 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 9.815,15 -9.815,36 -0,21 -0,01 -0,01

0,00 0,00 301.381,45 1.428.697,94 198.480,93 1.928.560,32 0,00 0,00 32.961,11 -388.979,31 -356.018,20

Υπόλοιπο 31/12/2004 1.570.150,00 23.753.484,96 4.750.137,30 -102.076,35 3.308.165,69 33.279.861,60 1.570.150,00 23.753.484,96 3.863.329,74 2.268.527,91 31.455.492,61

Υπόλοιπο 31/12/2004 1.570.150,00 23.753.484,96 4.750.137,30 -102.076,35 3.308.165,69 33.279.861,60 1.570.150,00 23.753.484,96 3.863.329,74 2.268.527,91 31.455.492,61

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 0,00
Κέρδη περιόδου 1.218.004,13 1.218.004,13 1.870.302,80 1.870.302,80

Απόκτηση θυγατρικών 100% -3.308.165,69 -3.308.165,69 0,00
Απορρόφηση θυγατρικών µε Ισολογισµό

µετασχηµατισµού 31.12.2004 -886.807,57 886.807,57 0,00 -1.520.833,52 -1.520.833,52
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 2004 -861.050,00 -861.050,00 -861.050,00 -861.050,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων -1.772.750,00 -1.772.750,00 -1.772.750,00 -1.772.750,00
  -- Στο προσωπικό -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00
  -- Αποθεµατικά 488.972,96 -488.972,96 0,00 488.972,96 -488.972,96 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 5.510,63 5.510,63 5.510,63 5.510,63
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00 -0,02 -0,02 0,14 0,14

0,00 0,00 -397.834,61 -1.132.450,65 -3.308.165,69 -4.838.450,95 0,00 0,00 488.972,96 -2.887.792,91 -2.398.819,95

Υπόλοιπο 31/12/2005 1.570.150,00 23.753.484,96 4.352.302,69 -1.234.527,00 0,00 28.441.410,65 1.570.150,00 23.753.484,96 4.352.302,70 -619.265,00 29.056.672,66

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των καταστάσεων µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.

3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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       4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
                    Ο Οµιλος                    Η Εταιρεία
1.01-31.12.2005 1.01-31.12.2004 1.01-31.12.2005 1.01-31.12.2004

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων 1.780.371,03 2.352.918,02 2.401.748,88 427.254,46
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 1.315.141,02 1.399.821,69 1.208.726,78 457.393,33
Προβλέψεις 212.450,50 1.016.069,00 212.450,50 1.012.212,00
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -154.830,98 -146.017,03 -150.879,59 0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα,'εξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας -572.187,02 613.015,76 -1.246.501,85 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.578.366,99 1.620.127,94 1.555.878,85 1.615.169,67
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -6.369.020,18 7.200.310,46 -6.703.128,23 2.746.053,33
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 13.538.081,68 -14.594.352,17 11.833.929,33 -5.817.067,25
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -3.204.481,98 1.389.981,26 -934.617,02 -433.512,01
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.576.036,99 -1.616.674,94 -1.553.548,85 -1.612.126,67
Καταβεβληµένοι φόροι -1.248.998,95 -423.572,47 -1.159.065,64 -373.581,81
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστιριότητες (α) 5.298.855,12 -1.188.372,48 5.464.993,16 -1.978.204,95

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων -1.951,38 -101.947,38 -194.266,36 -101.947,38
Αγορά ενσώµατων και αυλών παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.131.855,40 -1.743.201,56 -2.023.300,60 -956.343,26
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αυλών παγίων 246.355,00 3.116.501,63 246.355,00 3.051.311,74
Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00 0,00 0,00
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστιριότητες (β) -1.887.451,78 1.271.352,69 -1.971.211,96 1.993.021,10

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 216.931,24 0,00 216.931,24
Εξοφλήσεις δανείων -1.252.932,17 0,00 -1.252.932,17 0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) -29.916,22 0,00 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -2.625.481,42 -698.181,03 -2.613.859,78 -698.181,03
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστιριότητες (γ) -3.908.329,81 -481.249,79 -3.866.791,95 -481.249,79

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -496.926,47 -398.269,58 -373.010,75 -466.433,64

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 860.675,88 1.258.945,46 735.200,32 1.201.633,96
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 363.749,41 860.675,88 362.189,57 735.200,32
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         5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
                Ο Οµιλος                 Η Εταιρεία

(1.1.2005 ΚΑΙ 1.1.2004 ΜΕΤΑΞΥ Ε.Λ.Π.ΚΑΙ ∆.Π.Χ.Π) 1.1.2005 1.1.2004 1.1.2005 1.1.2004
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου, µετά των δικαιωµάτων µειοψηφίας
 (1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστοιχα σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π) 31.517.222,83 30.705.295,34 31.619.255,76 30.716.555,09
Απάλειψη Ιδίων Κεφαλαίων εταιρείας που ενοποιούνταν µε βάση 
 τις διατάξεις του του αρ. 96 παρ.1β του Κ.Ν. 2190/1920 (Κοινή ∆ιοίκηση) -2.995.231,29 -3.256.336,32 0,00 0,00
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων µειοψηφίας
 (1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστοιχα σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π) 28.521.991,54 27.448.959,02 31.619.255,76 30.716.555,09
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων:
Μεταβολή λογω αντιλογισµού διανεµηθέντων κερδών χρήσεως 2004 και 2003 981.050,00 474.550,00 981.050,00 474.550,00
Απόσβεση εξόδων που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν -1.323.105,89 -962.187,82 -1.190.484,09 -849.683,83
Επίδραση από την αποτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων και την προσαρµογή
αποσβέσεων ενσώµατων παγίων, από την υιοθέτηση συντελεστών απόσβεσης
ανάλογους µε την ωφέλιµη ζωή τους 4.961.107,82 5.155.931,18 1.853.544,58 2.302.825,71
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων -2.600.000,00 -1.600.000,00 -2.600.000,00 -1.600.000,00
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού βάσει αναλογιστικής µελέτης -86.573,00 -67.051,00 -76.584,00 -61.329,00
Επίδραση αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων -469.199,59 -469.691,44 -506.236,25 -506.236,25
Μεταφορά των επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στα έσοδα εποµένων χρήσεων -468.780,13 -468.780,13 0,00 0,00
Αναγνώριση κερδών από συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 403.637,04 0,00 403.637,04
Αναγνώριση αναβαλλόµενων  φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων 201.821,93 -197.287,77 1.062.133,41 596.938,42
Προσαρµογές διαφορών ενοποίησης, δικαιωµάτων µειοψηφίας και αναµορφώσεων -150.509,42 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογή αποθεµάτων και αναµορφώσεων λόγω αποτίµησης σύµφωνα µε ∆ΛΠ 41 403.892,66 -1.476.462,53 312.813,21 334.253,62
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων µειοψηφίας
 (1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστοιχα σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π) 29.971.695,92 28.241.616,55 31.455.492,62 31.811.510,80
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              6.1.  Συµφωνία των Ισολογισµών της 1ης   Ιανουαρίου  2004 βάσει ∆ΠΧΠ και Ε.Λ.Π 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ                             Η ΕΤΑΙΡIΑ 

1/1/2004 επίδραση 1/1/2004 1/1/2004 επίδραση 1/1/2004

(Με βάση από την (ΜΕ βάση (Με βάση από την (ΜΕ βάση

τον µετατροπή τα τον µετατροπή τα

Ν.2190/20) σε ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ Ν.2190/20) σε ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 9.366.634,55 5.388.719,25 14.755.353,80 3.118.574,78 1.639.501,47 4.758.076,25

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 977.737,33 -971.075,26 6.662,07 852.142,19 -849.683,83 2.458,36

Συµµετοχές 886.892,41 -403.660,62 483.231,79 18.321.828,89 -440.205,43 17.881.623,46

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 634.554,44 634.554,44 0,00 596.938,42 596.938,42

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 275.141,45 0,00 275.141,45 538.362,41 0,00 538.362,41
Σύνολο 11.506.405,74 4.648.537,81 16.154.943,55 22.830.908,27 946.550,63 23.777.458,90

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 29.552.407,46 -1.302.885,12 28.249.522,34 11.069.525,12 334.253,62 11.403.778,74

Πελάτες 11.954.877,18 -1.665.000,00 10.289.877,18 18.402.654,29 -1.600.000,00 16.802.654,29

Λοιπες απαιτήσεις 23.006.421,41 981.390,79 23.987.812,20 22.359.135,98 663.324,24 23.022.460,22

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 254.587,24 -66.030,82 188.556,42 236.145,18 -66.030,82 170.114,36

Ταµιακά διαθέσιµα 1.258.945,46 0,00 1.258.945,46 1.201.633,96 0,00 1.201.633,96
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 66.027.238,75 -2.052.525,15 63.974.713,60 53.269.094,53 -668.452,96 52.600.641,57

Σύνολο ενεργητικού 77.533.644,49 2.596.012,66 80.129.657,15 76.100.002,80 278.097,67 76.378.100,47

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 69.507,00 69.507,00 0,00 61.329,00 61.329,00

Αναβαλλόµενοι φόροι                     0,00 1.041.013,45 1.041.013,45 0,00 0,00 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 608.637,05 -403.637,05 205.000,00 608.637,05 -403.637,05 205.000,00
Σύνολο Μακροπρόθεσµων  υποχρεώσεων 4.108.637,05 706.883,40 4.815.520,45 4.108.637,05 -342.308,05 3.766.329,00

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22.650.975,78 -474.550,00 22.176.425,78 21.340.308,04 -474.550,00 20.865.758,04

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 19.183.146,14 0,00 19.183.146,14 19.183.146,14 0,00 19.183.146,14

Φόροι πληρωτέοι 789.119,96 0,00 789.119,96 715.786,26 0,00 715.786,26

Mη δεδουλευµένα έσοδα 0,00 1.717.673,32 1.717.673,32 0,00 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 96.470,22 0,00 96.470,22 35.570,22 0,00 35.570,22

Σύνολο  Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 42.719.712,10 1.243.123,32 43.962.835,42 41.274.810,66 -474.550,00 40.800.260,66

Σύνολο υποχρεώσεων 46.828.349,15 1.950.006,72 48.778.355,87 45.383.447,71 -816.858,05 44.566.589,66

Σύνολο ενεργητικού  µείον σύνολο παθητικού 30.705.295,34 646.005,94 31.351.301,28 30.716.555,09 1.094.955,72 31.811.510,81

Καθαρή θέση

Μετοχικό κεφάλαιο         4.089.950,00 -2.519.800,00 1.570.150,00 1.570.150,00 0,00 1.570.150,00

Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                23.753.484,96 0,00 23.753.484,96 23.753.484,96 0,00 23.753.484,96

Αποθεµατικά 3.881.221,69 567.534,16 4.448.755,85 3.296.871,51 533.497,12 3.830.368,63

Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον -1.023.235,50 -507.538,79 -1.530.774,29 2.096.048,62 561.458,60 2.657.507,22

? ικαιώµατα µειοψηφίας 3.874,19 3.105.810,57 3.109.684,76 0,00 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης 30.705.295,34 646.005,94 31.351.301,28 30.716.555,09 1.094.955,72 31.811.510,81
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      Ο ΟΜΙΛΟΣ                             Η ΕΤΑΙΡIΑ 
31/12/2004 επίδραση 31/12/2004 31/12/2004 επίδραση 31/12/2004
(Με βάση από την (ΜΕ βάση (Με βάση από την (ΜΕ βάση

τον µετατροπή τα τον µετατροπή τα
Ν.2190/20) σε ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ) Ν.2190/20) σε ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7.375.291,43 5.136.972,90 12.512.264,33 2.618.105,70 550.242,74 3.168.348,44
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 826.030,52 -803.577,11 22.453,41 723.261,99 -702.397,13 20.864,86
Συµµετοχές 986.888,41 -403.168,77 583.719,64 18.421.824,89 -440.205,43 17.981.619,46
Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 1.091.609,02 1.091.609,02 0,00 1.062.133,41 1.062.133,41
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 556.054,81 0,00 556.054,81 528.821,85 0,00 528.821,85
Σύνολο 9.744.265,17 5.021.836,04 14.766.101,21 22.292.014,43 469.773,59 22.761.788,02

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 20.406.151,89 643.059,99 21.049.211,88 8.344.912,20 312.813,21 8.657.725,41
Πελάτες & λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 22.346.616,56 14.966.172,56 37.312.789,12 21.534.840,84 15.224.974,50 36.759.815,34
Λοιπες απαιτήσεις 26.265.257,79 -16.795.670,67 9.469.587,12 24.081.290,88 -17.009.759,61 7.071.531,27
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 737.489,39 -66.030,82 671.458,57 109.515,56 -66.030,82 43.484,74
Ταµιακά διαθέσιµα 860.675,88 0,00 860.675,88 735.200,32 0,00 735.200,32
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 70.616.191,51 -1.252.468,94 69.363.722,57 54.805.759,80 -1.538.002,72 53.267.757,08

Σύνολο ενεργητικού 80.360.456,68 3.769.367,10 84.129.823,78 77.097.774,23 -1.068.229,13 76.029.545,10

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµα δάνεια 4.077.730,11 0,00 4.077.730,11 4.077.730,11 0,00 4.077.730,11
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 89.029,00 89.029,00 0,00 76.584,00 76.584,00
Αναβαλλόµενοι φόροι                     0,00 1.177.846,78 1.177.846,78 0,00 0,00 0,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 62.728,17 0,00 62.728,17 62.728,17 0,00 62.728,17
Σύνολο Μακροπρόθεσµων  υποχρεώσεων 4.140.458,28 1.266.875,78 5.407.334,06 4.140.458,28 76.584,00 4.217.042,28

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25.352.799,93 -981.050,02 24.371.749,91 22.060.370,69 -981.049,99 21.079.320,70
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 18.000.077,65 0,00 18.000.077,65 18.000.077,65 0,00 18.000.077,65
Φόροι πληρωτέοι 1.170.095,58 0,00 1.170.095,58 1.116.121,44 0,00 1.116.121,44
Mη δεδουλευµένα έσοδα 0,00 1.720.903,27 1.720.903,27 0,00 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 179.802,41 0,00 179.802,41 161.490,41 0,00 161.490,41
Σύνολο  Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 44.702.775,57 739.853,25 45.442.628,82 41.338.060,19 -981.049,99 40.357.010,20

Σύνολο υποχρεώσεων 48.843.233,85 2.006.729,03 50.849.962,88 45.478.518,47 -904.465,99 44.574.052,48

Σύνολο ενεργητικού µείον σύνολο

παθητικού 31.517.222,83 1.762.638,07 33.279.860,90 31.619.255,76 -163.763,14 31.455.492,62

Καθαρή θέση
Μετοχικό κεφάλαιο         4.089.950,00 -2.519.800,00 1.570.150,00 1.570.150,00 0,00 1.570.150,00
Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                23.753.484,96 0,00 23.753.484,96 23.753.484,96 0,00 23.753.484,96
Αποθεµατικά 4.394.592,97 355.544,34 4.750.137,31 3.833.607,94 29.721,80 3.863.329,74
Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον -684.335,11 582.258,76 -102.076,35 2.462.012,86 -193.484,94 2.268.527,92
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -36.469,99 3.344.635,67 3.308.165,68 0,00 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης 31.517.222,83 1.762.638,77 33.279.861,60 31.619.255,76 -163.763,14 31.455.492,62

Στις δηµοσιευθείσες Οικονονοµικές Καταστάσεις των τριµήνων 2005, οι επιταγές εισπρακτέες εµφανίζονταν στις Λοιπές απαιτήσεις

                         6.2. Συµφωνία των Ισολογισµών της 31ης   ∆εκεµβρίου 2004 βάσει ∆ΠΧΠ και  ΕΛ.Π. :
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01/04-31/12/2004 επίδραση 01/01/04-31/12/2004

(Με βάση από την (ΜΕ βάση
τον µετατροπή τα

Ν.2190/20) σε ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ )

Κύκλος εργασιών                                         56.882.372,34 0,00 56.882.372,34
Κόστος πωλήσεων                                      -49.229.639,37 1.941.228,43 -47.288.410,94
Μικτά αποτελέσµατα 7.652.732,97 1.941.228,43 9.593.961,40
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                          -1.594.364,41 315.089,98 -1.279.274,43
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                       -4.623.324,33 69.056,75 -4.554.267,58

1.435.044,23 2.325.375,16 3.760.419,39

Λοιπά έσοδα-έξοδα                                                         2.817.039,80 -2.606.140,50 210.899,30
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα                    -1.614.947,67 -3.453,00 -1.618.400,67
Κέρδη προ φόρων 2.637.136,36 -284.218,34 2.352.918,02

Φόρος εισοδήµατος                      -804.548,09 320.221,25 -484.326,84
∆ικαίωµα µειοψηφίας                 31.872,48 -367.910,67 -336.038,19
Καθαρά κέρδη 1.864.460,75 -331.907,76 1.532.552,99

 Η ΕΤΑΙΡIΑ 
01/01/04-31/12/2004 επίδραση 01/01/04-31/12/2004

(Με βάση από την (ΜΕ βάση
τον µετατροπή τα

Ν.2190/20) σε ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ )

Κύκλος εργασιών     62.107.003,78 0,00 62.107.003,78
Κόστος πωλήσεων                  -54.475.312,49 83.969,11 -54.391.343,38
Μικτά αποτελέσµατα 7.631.691,29 83.969,11 7.715.660,40
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας            -1.442.170,66 127.527,45 -1.314.643,21
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως         -4.477.893,71 38.067,39 -4.439.826,32

1.711.626,92 249.563,95 1.961.190,87

Λοιπά έσοδα-έξοδα 2.508.873,25 -2.429.171,34 79.701,91
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα     -1.610.595,32 -3.043,00 -1.613.638,32
Κέρδη προ φόρων 2.609.904,85 -2.182.650,39 427.254,46

Φόρος εισοδήµατος -773.917,65 465.194,99 -308.722,66
Καθαρά κέρδη 1.835.987,20 -1.717.455,40 118.531,80

6.3. Συµφωνία των Καταστάσεων Αποτελεσµάτων της χρήσεως
  που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004 βάσει ∆ΠΧΠ και Ε.Λ.Π
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οµίλου

∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας Σύνολο Σύνολο
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους σύµφωνα µε Κ.Ν. 2190/1920 1.832.588,27 -31.872,48 1.864.460,75 1.835.987,20
Πλέον / Μείον : Αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆ΠΧΠ
Προσαρµογή καθαρών κερδών Κ.Ν.2190/1920 που ενοποιούνταν µε
βάση τις διατάξεις του αρ. 96 παρ.1β του Κ.Ν. 2190/1920 περί
κοινής διοίκησης 76.957,75 -13.212,79

1.909.546,02 -45.085,27 1.864.460,75 1.835.987,20

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού βάσει αναλογιστικής µελέτης -17.495,00 -2.027,00 -19.522,00 -15.255,00
Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές -403.637,05 0,00 -403.637,05 -403.637,05
Προσαρµογή εκτάκτων κερδών από πώληση παγίων -1.095.288,54 0,00 -1.095.288,54 -1.083.118,18
Προσαρµογή επιχορηγήσεων παγίων που αναλογούν
σε αποσβέσεις παγίων σύµφωνα µε ∆ΛΠ -61.139,01 -100.294,64 -161.433,65 0,00
∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν
τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ΠΧΠ -360.918,07 -3.000,00 -363.918,07 -323.442,25
Προσαρµογή αποθεµάτων και αναµορφώσεων λόγω αποτίµησης
των αποθεµάτων στην εύλογη αξία (∆ΛΠ 41) 2.227.184,33 -401.483,48 1.825.700,85 -21.440,41
Επίπτωση αναβαλλόµενης φορολογίας 399.109,70 -78.888,46 320.221,24 465.194,99
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00
Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων από την υιοθέτηση 0,00
συντελεστών  ανάλογων µε την ωφέλιµη ζωή τους 961.604,19 326.613,17 1.288.217,36 664.242,51
Προσαρµογή αναµορφώσεων ενοποίησης -354.829,14 0,00 -354.829,14 0,00
Αναλογία επί κερδών θυγατρικής ενοποιούµενης µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης 491,85 0,00 491,85 0,00
Προσαρµογή δικαιωµάτων µειοψηφίας 1/1/2004 0,00 -31.872,48 -31.872,48 0,00
Προσαρµογές -- στρογγυλοποιήσεις 0,00 -0,03 -0,03 0,00

2.204.629,28 -336.038,19 1.868.591,09 118.531,81

6.4. Συµφωνία καθαρών κερδών περιόδου 1/1/2004 -- 31/12/2004
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7. Αναλύσεις περιουσιακών στοιχείων 

 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σύνολο
Αξία Αξίας Σύνολο Αναπόσβεστο 

Κτήσεως Προσθήκες ∆ιαγραφές Κτήσεως Αποσβέσεις ∆ιαγραφές Αποσβέσεων Υπόλοιπο
1/1/2004 41.504,81 0,00 0,00 41.504,81 0,00 0,00 36.016,58 5.488,23

31/3/2004 41.504,81 1.102,85 0,00 42.607,66 986,76 0,00 37.003,34 5.604,32

30/6/2004 42.607,66 1.330,00 0,00 43.937,66 1.634,56 0,00 38.637,90 5.299,76

30/9/2004 43.937,66 22.500,00 0,00 66.437,66 2.392,02 0,00 41.029,92 25.407,74

31/12/2004 66.437,66 1.608,40 0,00 68.046,06 4.562,74 0,00 45.592,66 22.453,40

31/3/2005 68.046,06 615,00 0,00 68.661,06 3.321,78 0,00 48.092,74 20.568,32

30/6/2005 68.661,06 2.615,00 0,00 71.276,06 2.961,62 0,00 51.054,36 20.221,70

30/9/2005 71.276,06 618,95 0,00 71.895,01 3.207,98 0,00 54.262,34 17.632,67

31/12/2005 65.766,01 18.700,26 0,00 90.595,27 9.460,54 0,00 63.722,88 26.872,39

7.1. Ανάλυση  Άϋλων περιουσιακών στοιχείων

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2005              16

 
 
 

Ενοποίηση Ενοποίηση Ενοποίηση Ενοποίηση
Θυγατρικών Θυγατρικής Θυγατρικών Θυγατρικής
31/3/2005 30/9/2005 Σύνολο 31/3/2005 30/9/2005

Αξία Αξία Αξία Αξίας Συσωρευµένες Συσωρευµένες Σύνολο Αναπόσβεστο 
Κτήσεως Προσθήκες ∆ιαγραφές Κτήσεως Κτήσεως Κτήσεως Αποσβέσεις ∆ιαγραφές Αποσβέσεις Αποσβέσεις Αποσβέσεων Υπόλοιπο

1/1/2004 34.554,09 0,00 0,00 0,00 0,00 34.554,09 0,00 0,00 0,00 0,00 32.095,73 2.458,36

31/3/2004 34.554,09 1.102,85 0,00 0,00 0,00 35.656,94 626,43 0,00 0,00 0,00 32.722,16 2.934,78

30/6/2004 35.656,94 1.330,00 0,00 0,00 0,00 36.986,94 1.274,23 0,00 0,00 0,00 33.996,39 2.990,55

30/9/2004 36.986,94 22.500,00 0,00 0,00 0,00 59.486,94 2.031,69 0,00 0,00 0,00 36.028,08 23.458,86

31/12/2004 59.486,94 1.608,40 0,00 0,00 0,00 61.095,34 4.202,41 0,00 0,00 0,00 40.230,49 20.864,85

31/3/2005 61.095,34 615,00 0,00 821,72 0,00 62.532,06 2.139,75 0,00 821,70 0,00 43.191,94 19.340,12

30/6/2005 62.532,06 2.615,00 0,00 0,00 0,00 65.147,06 2.601,29 0,00 0,00 0,00 45.793,23 19.353,83

30/9/2005 65.147,06 618,95 0,00 0,00 0,00 65.766,01 2.928,75 0,00 0,00 0,00 48.721,98 17.044,03

31/12/2005 65.766,01 18.700,26 0,00 0,00 6.129,00 90.595,27 9.460,54 0,00 0,00 5.540,36 63.722,88 26.872,39

 Η  ΕΤΑΙΡΙΑ
7.1. Ανάλυση  Άϋλων περιουσιακών στοιχείων

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2005              17

 
 

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιή

σεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
01/01/2004
Αξία κτήσης 601.189,29 5.690.269,85 12.884.060,42 1.986.727,22 861.594,92 281.133,42 22.304.975,12
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -989.640,78 -4.842.710,18 -1.047.754,79 -669.515,57 0,00 -7.549.621,32
Αναπόσβεστη αξία 601.189,29 4.700.629,07 8.041.350,24 938.972,43 192.079,35 281.133,42 14.755.353,80

31/3/2004
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2004 601.189,29 4.700.629,07 8.041.350,24 938.972,43 192.079,35 281.133,42 14.755.353,80
Προσθήκες 0,00 326.456,38 143.623,44 21.200,57 7.225,53 332.018,76 830.524,68
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -37.239,94 0,00 0,00 0,00 -37.239,94
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 7.396,41 0,00 0,00 0,00 7.396,41
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -60.519,78 -261.040,66 -60.631,45 -10.292,93 0,00 -392.484,82
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004 601.189,29 4.966.565,67 7.894.089,49 899.541,55 189.011,95 613.152,18 15.163.550,13

30/06/2004
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004 601.189,29 4.966.565,67 7.894.089,49 899.541,55 189.011,95 613.152,18 15.163.550,13
Προσθήκες 0,00 108.722,95 166.718,10 3.646,61 9.617,08 0,00 288.704,74
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -403.581,93 0,00 0,00 0,00 -403.581,93
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -332.302,30 -332.302,30
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 87.365,40 0,00 0,00 0,00 87.365,40
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -62.623,33 -271.690,66 -57.365,72 -12.670,64 0,00 -404.350,35
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2004 601.189,29 5.012.665,29 7.472.900,40 845.822,44 185.958,39 280.849,88 14.399.385,69

30/09/2004
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2004 601.189,29 5.012.665,29 7.472.900,40 845.822,44 185.958,39 280.849,88 14.399.385,69
Προσθήκες 0,00 11.920,78 45.148,71 0,00 12.516,22 0,00 69.585,71
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων -217.644,35 -1.935.836,39 -1.293.203,99 -320.550,24 -63.197,67 0,00 -3.830.432,64
∆ιακοπή ενοποίησης θυγατρικής
    ∆ιαγραφή Αξίας Κτήσης την 31/12/2003 0,00 0,00 -539.060,56 -170.149,77 -2.692,32 0,00 -711.902,65
    ∆ιαγραφη Αποσβέσεων την 31/12/2003 0,00 0,00 160.042,10 49.381,27 2.692,25 0,00 212.115,62
    ∆ιαγραφή Αξίας Κτήσης Από 01/01/04-30/06/04 0,00 0,00 -36.610,10 0,00 0,00 0,00 -36.610,10
    ∆ιαγραφη Αποσβέσεων Από 01/01/04-30/06/04 0,00 0,00 66.916,35 8.489,88 0,00 0,00 75.406,23
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 1.016.572,71 775.460,40 277.159,28 61.388,42 0,00 2.130.580,81
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -62.998,20 -228.892,06 -45.252,53 -17.160,02 0,00 -354.302,81
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2004 383.544,94 4.042.324,19 6.422.701,25 644.900,33 179.505,27 280.849,88 11.953.825,86

31/12/2004
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2004 383.544,94 4.042.324,19 6.422.701,25 644.900,33 179.505,27 280.849,88 11.953.825,86
Προσθήκες 0,00 528.407,81 356.287,14 22.461,27 40.112,80 0,00 947.269,02
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -11.952,50 -46.597,71 -31.012,14 0,00 -89.562,35
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.511,44 -50.511,44
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 597,63 34.171,72 30.987,74 0,00 65.757,09
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -44.595,49 -214.882,14 -37.769,65 -17.266,57 0,00 -314.513,86
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 383.544,94 4.526.136,51 6.552.751,38 617.165,96 202.327,10 230.338,44 12.512.264,33

31/12/2004
Αξία κτήσης 383.544,94 4.729.941,38 11.274.188,79 1.496.737,95 834.164,42 230.338,44 18.948.915,92
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -203.804,87 -4.721.437,41 -879.571,99 -631.837,32 0,00 -6.436.651,59
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 383.544,94 4.526.136,51 6.552.751,38 617.165,96 202.327,10 230.338,44 12.512.264,33

31/3/2005
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2005 383.544,94 4.526.136,51 6.552.751,38 617.165,96 202.327,10 230.338,44 12.512.264,33
Προσθήκες 0,00 19.560,07 228.835,89 25.108,28 63.615,55 191.162,85 528.282,64
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -2.934,70 -0,01 0,00 0,00 -2.934,71
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -45.958,23 -207.676,66 -35.694,79 -14.080,01 0,00 -303.409,69
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005 383.544,94 4.499.738,35 6.570.975,91 606.579,44 251.862,64 421.501,29 12.734.202,57

30/06/2005
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005 383.544,94 4.499.738,35 6.570.975,91 606.579,44 251.862,64 421.501,29 12.734.202,57
Προσθήκες 0,00 110.612,43 582.012,46 258.906,70 25.926,45 111.509,66 1.088.967,70
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 -15.009,87 0,00 0,00 -15.009,87
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.912,75 -103.912,75
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 11.257,23 0,00 0,00 11.257,23
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -47.031,88 -229.614,51 -38.185,78 -22.987,19 0,00 -337.819,35
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2005 383.544,94 4.563.318,91 6.923.373,86 823.547,72 254.801,90 429.098,20 13.377.685,53

30/09/2005
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2005 383.544,94 4.563.318,91 6.923.373,86 823.547,72 254.801,90 429.098,20 13.377.685,53
Προσθήκες 0,00 30.500,85 51.077,67 91.000,00 8.109,88 47.117,69 227.806,09
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων -51.842,72 0,00 0,00 -21.863,54 0,00 0,00 -73.706,26
Eνοποίησης θυγατρικής
                Αξίας Κτήσης 64.474,66 1.034.783,92 1.297.587,68 45.455,12 32.894,35 0,00 2.475.195,73
                Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -2.378,14 -601.268,19 -41.999,42 -29.998,91 0,00 -675.644,66
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.500,85 -19.500,85
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 7.297,35 0,00 0,00 7.297,35
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -50.085,30 -241.142,25 -39.249,97 -22.761,04 0,00 -353.238,57
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2005 396.176,88 5.576.140,24 7.429.628,77 864.187,25 243.046,18 456.715,04 14.965.894,36

31/12/2005
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2005 396.176,88 5.576.140,24 7.429.628,77 864.187,25 243.046,18 456.715,04 14.965.894,36
Προσθήκες 0,00 104.284,20 431.823,39 0,00 38.217,42 188.913,69 763.238,70
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -145.052,25 -2.729,27 0,00 0,00 -147.781,52
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350.026,13 -350.026,13
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 46.157,08 1.159,75 0,00 0,00 47.316,83
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -106.726,87 -261.480,94 -40.254,67 -48.259,38 0,00 -456.721,86
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 396.176,88 5.573.697,57 7.501.076,05 822.363,06 233.004,22 295.602,60 14.821.920,38

31/12/2005
Αξία κτήσης 396.176,88 6.029.682,85 13.717.538,93 1.877.605,36 1.002.928,07 295.602,60 23.319.534,69
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -455.985,28 -6.216.462,88 -1.055.242,30 -769.923,85 0,00 -8.497.614,31

396.176,88 5.573.697,57 7.501.076,05 822.363,06 233.004,22 295.602,60 14.821.920,38

Συµφωνία αποσβέσεων περιόδων 1.1.05 -- 31.12.05
Αποσβέσεις 1ου τριµήνου 2005 0,00 -45.958,23 -207.676,66 -35.694,79 -14.080,01 0,00 -303.409,69
Αποσβέσεις 2ου τριµήνου 2005 0,00 -47.031,88 -229.614,51 -38.185,78 -22.987,19 0,00 -337.819,35
Αποσβέσεις 3ου τριµήνου 2005 0,00 -50.085,30 -241.142,25 -39.249,97 -22.761,04 0,00 -353.238,57
Αποσβέσεις 4ου τριµήνου 2005 0,00 -106.726,87 -261.480,94 -40.254,67 -48.259,38 0,00 -456.721,86

0,00 -249.802,27 -939.914,36 -153.385,22 -108.087,61 0,00 -1.451.189,46

Μείον : Αποσβέσεις απορροφηθείσας εταιρείας µε 
           Ισολογισµό µετασχηµατισµού 30.6.05 οι οποίες
           περιλαµβάνονταν στις ενοποιηµένες αποσβέσεις 0,00 42.438,73 88.292,77 12.717,81 11.744,60 0,00 155.193,91

0,00 -207.363,54 -851.621,59 -140.667,41 -96.343,01 0,00 -1.295.995,55

7.2. Ανάλυση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο
01/01/2004
Αξία κτήσης 452.044,99 1.949.969,52 4.286.474,04 752.172,62 507.370,49 195.707,42 8.143.739,08
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -944.692,68 -1.432.234,19 -541.481,14 -467.254,82 0,00 -3.385.662,83
Αναπόσβεστη αξία 452.044,99 1.005.276,84 2.854.239,85 210.691,48 40.115,67 195.707,42 4.758.076,25

31/3/2004
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2004 452.044,99 1.005.276,84 2.854.239,85 210.691,48 40.115,67 195.707,42 4.758.076,25
Προσθήκες 0,00 249.449,74 4.245,39 0,00 4.984,97 12.777,50 271.457,60
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -37.239,94 0,00 0,00 0,00 -37.239,94
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 7.396,41 0,00 0,00 0,00 7.396,41
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -26.165,04 -70.414,39 -27.128,65 -5.006,11 0,00 -128.714,19
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004 452.044,99 1.228.561,54 2.758.227,32 183.562,83 40.094,53 208.484,92 4.870.976,13

30/06/2004
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004 452.044,99 1.228.561,54 2.758.227,32 183.562,83 40.094,53 208.484,92 4.870.976,13
Προσθήκες 0,00 0,00 3.185,19 1.950,00 5.380,87 0,00 10.516,06
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -403.581,93 0,00 0,00 0,00 -403.581,93
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 87.365,40 0,00 0,00 0,00 87.365,40
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -27.267,06 -69.524,27 -23.779,59 -6.630,41 0,00 -127.201,33
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2004 452.044,99 1.201.294,48 2.375.671,71 161.733,24 38.844,99 208.484,92 4.438.074,33

30/09/2004
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2004 452.044,99 1.201.294,48 2.375.671,71 161.733,24 38.844,99 208.484,92 4.438.074,33
Προσθήκες 0,00 0,00 475,00 0,00 5.941,41 0,00 6.416,41
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων -217.644,35 -1.935.836,40 -1.253.465,63 -320.550,24 -63.197,67 0,00 -3.790.694,29
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 1.016.572,71 747.197,32 277.159,28 61.388,42 0,00 2.102.317,73
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -27.267,06 -62.160,35 -17.921,19 -7.393,88 0,00 -114.742,48
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2004 234.400,64 254.763,73 1.807.718,05 100.421,09 35.583,27 208.484,92 2.641.371,70

31/12/2004
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2004 234.400,64 254.763,73 1.807.718,05 100.421,09 35.583,27 208.484,92 2.641.371,70
Προσθήκες 0,00 429.051,70 184.138,57 22.461,27 5.760,40 0,00 641.411,94
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 -46.597,71 -31.012,14 0,00 -77.609,85
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.384,24 -23.384,24
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 34.171,72 30.987,74 0,00 65.159,46
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -8.657,93 -47.700,92 -13.882,14 -8.359,58 0,00 -78.600,57
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 234.400,64 675.157,50 1.944.155,70 96.574,23 32.959,69 185.100,68 3.168.348,44

31/12/2004
Αξία κτήσης 234.400,64 692.634,56 2.784.230,69 409.435,94 435.228,33 185.100,68 4.741.030,84
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -17.477,05 -840.075,00 -312.861,71 -402.268,64 0,00 -1.572.682,40
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 234.400,64 675.157,51 1.944.155,69 96.574,23 32.959,69 185.100,68 3.168.348,44

31/3/2005
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2005 234.400,64 675.157,51 1.944.155,69 96.574,23 32.959,69 185.100,68 3.168.348,44
Προσθήκες 0,00 16.200,07 225.017,96 7.108,28 3.205,55 164.122,71 415.654,57
Aπορρόφηση θυγατρικών
--Αξία Κτήσεως 79.053,30 1.733.916,46 6.139.781,49 868.406,22 294.501,05 65.525,46 9.181.183,98
--Αποσβέσεις 0,00 -79.943,39 -3.107.196,02 -449.066,93 -176.569,20 0,00 -3.812.775,54
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -2.934,70 -0,01 0,00 0,00 -2.934,71
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -24.748,42 -163.555,22 -29.456,53 -8.694,88 0,00 -226.455,05
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005 313.453,94 2.320.582,23 5.035.269,20 493.565,26 145.402,21 414.748,85 8.723.021,69

30/06/2005
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005 313.453,94 2.320.582,23 5.035.269,20 493.565,26 145.402,21 414.748,85 8.723.021,69
Προσθήκες 0,00 106.112,43 562.424,31 255.796,70 22.344,59 82.421,71 1.029.099,74
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 -15.009,87 0,00 0,00 -15.009,87
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.912,75 -103.912,75
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 11.257,23 0,00 0,00 11.257,23
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -25.802,96 -182.713,65 -31.706,23 -16.627,72 0,00 -256.850,56
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2005 313.453,94 2.400.891,70 5.414.979,86 713.903,09 151.119,08 393.257,81 9.387.605,48

30/09/2005
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2005 313.453,94 2.400.891,70 5.414.979,86 713.903,09 151.119,08 393.257,81 9.387.605,48
Προσθήκες 0,00 0,00 21.477,00 91.000,00 5.237,57 1.680,00 119.394,57
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων -51.842,72 0,00 0,00 -21.863,54 0,00 0,00 -73.706,26
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 7.297,35 0,00 0,00 7.297,35
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -25.802,96 -184.728,70 -32.508,01 -15.202,26 0,00 -258.241,93
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2005 261.611,22 2.375.088,74 5.251.728,16 757.828,89 141.154,39 394.937,81 9.182.349,21

31/12/2005
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2005 261.611,22 2.375.088,74 5.251.728,16 757.828,89 141.154,39 394.937,81 9.182.349,21
Προσθήκες 0,00 104.284,20 431.823,39 0,00 38.217,42 188.913,69 763.238,70
Aπορρόφηση θυγατρικής
--Αξία Κτήσεως (30/06/05) 70.091,00 2.311.250,36 2.263.434,02 239.653,63 168.426,90 35.840,39 5.088.696,30
--Προσθήκες (30/09/05) 0,00 30.500,85 29.600,67 0,00 2.872,31 45.437,69 108.411,52
--Μεταφορές (30/09/05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.500,85 -19.500,85
--Συσωρευµένες Αποσβέσεις (30/06/05) 0,00 -148.823,14 -833.717,12 -130.009,01 -64.744,06 0,00 -1.177.293,34
--Αποσβέσεις Περιόδου (30/09/05) 0,00 -21.360,99 -45.686,59 -6.515,09 -7.491,95 0,00 -81.054,62
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 -145.052,25 -2.729,27 0,00 0,00 -147.781,52
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350.026,13 -350.026,13
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 46.157,08 1.159,74 0,00 0,00 47.316,82
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -46.762,77 -234.668,17 -39.574,06 -48.058,92 0,00 -369.063,91
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 331.702,22 4.604.177,25 6.763.619,19 819.814,83 230.376,09 295.602,60 13.045.292,17

31/12/2005
Αξία κτήσης 331.702,22 4.994.898,93 12.309.802,58 1.831.798,08 970.033,72 295.602,60 20.733.838,13
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -390.721,68 -5.546.183,39 -1.011.983,25 -739.657,63 0,00 -7.688.545,96
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005 331.702,22 4.604.177,25 6.763.619,19 819.814,83 230.376,09 295.602,60 13.045.292,17

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7.2. Ανάλυση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων
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8.  Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία και τον Όµιλο 
 

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

υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών. Ιδρύθηκε το 1987 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 όπως και των θυγατρικών της  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.  

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 και 

εµπορία 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. 

  

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 διχτυών. 

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

Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

 
 

Τον Μάρτιο 2005 η εταιρεία προχώρησε σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Ν.2166/93, 
σε συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών της :  «Ιχθυοτροφείο 
Αγίου Θωµά Πρέβεζας», « Ιχθυοτροφεία Κάβο Ντόρο Μον/πη ΕΠΕ», «Ιχθ Α.Βάκρινος 
ΑΕ», «Ιχθ ∆ Νικολάου ΑΕ»  «Ιχθ Βουρλιά Βοιωτίας ΑΕ»  «Ιχθ/κή Εµπορική Λάρυµνας 
ΑΕ» µε ηµεροµηνία Ισολογισµού µετασχηµατισµού 31/12/04. 
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Οι ανωτέρω εταιρείες περιλαµβάνονταν έως την 31/12/2004 στην ενοποίηση σαν 
αυτόνοµες εταιρείες. 

      
Τον Μάιο 2005 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά των εταιρειών «Ι.Αναγνώστου –     
Ιχθ.Αττικής ΑΕ»  και «Θαλάσσιο Πάρκο ΑΕ».  
 
Τον Αύγουστο 2005 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά του υπολοίπου 50% της 
εταιρείας Ωκεανίς ΑΕ στην οποία πλέον κατέχει ποσοστό 100%. 
Τον Σεπτέµβριο 2005  η εταιρεία απορρόφησε και την εταιρεία «Ι.Αναγνώστου –  
Ιχθ.Αττικής ΑΕ» 
 
Οι εταιρείες που τώρα περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι  οι : 

 
• Θαλάσσιο Πάρκο ΑΕ                                   (Συµµετοχή 100%)    
• Αστερίας ΑΕ                                              (Συµµετοχή 50%  )    
• Ωκεανίς ΑΕ                                                (Συµµετοχή 100%)     
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9. Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων (Λογιστικές 
Αρχές) 

 
9.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων  

 
Οι συνηµµένες απλές και ενοποιηµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις (εφ’εξής 
«Oικονοµικές Kαταστάσεις») έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 
κόστους εκτός από τα γήπεδα, τα κτίρια και τα αποθέµατα ηµιτελών-ετοίµων τα 
οποία έχουν αποτιµηθεί µε βάση την εύλογη αξία τα µεν δύο πρώτα την ηµεροµηνία 
µετάβασης στα ∆ΠΧΠ(1 Ιανουαρίου 2004) ενώ τα αποθέµατα µε την εύλογη αξία 
τους την 31 ∆εκεµβρίου 2005.  Επίσης έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. 
 
Επιπλέον οι συνηµµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις έχουν καταρτισθεί για πρώτη 
φορά, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των 
∆ιεθνών Προτύπων   Χρηµατοοικονοµικής   Πληροφόρησης»,  µε   ηµεροµηνία  
µετάβασης   την  1η Ιανουαρίου 2004. 
 
Η µητρική καθώς και οι θυγατρικές της τηρούν τα βιβλία µε βάση την ισχύουσα           
φορολογική και θεσµική νοµοθεσία και συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις 
σύµφωνα µε τον Εµπορικό Νόµο  Ν 2190/20.Για την σύνταξη του ενοποιηµένου 
ισολογισµού της εταιρείας οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών προσαρµόζονται 
µε εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να εναρµονισθούν και να συµφωνούν µε τα 
∆ΠΧΠ.     
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε  τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την 
διενέργεια  και χρησιµοποίηση  εκτιµήσεων, προβλέψεων  και παραδοχών από την 
διοίκηση της εταιρείας και του Οµίλου   που επηρεάζουν προσθετικά ή αφαιρετικά τα 
υπόλοιπα των λογαριασµών του Ενεργητικού και του Παθητικού, τις απαιτούµενες 
γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία 
σύνταξης των καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 
Οι εκτιµήσεις βασίσθηκαν στην έως τώρα πληροφόρηση και βέλτιστη  γνώση µε 
παράλληλη εφαρµογή αντικειµενικής κρίσης καθώς και όλες βασιζόµενες, όπως 
αναφέρθηκε,   στην αρχή της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου. 

 
 
9.2 Βάση ενοποίησης  των οικονοµικών καταστάσεων   

Οι εν λόγω καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
και των κάτωθι θυγατρικών και συγγενών  της. 
Εδώ επισηµαίνουµε ότι οι θυγατρικές «Ωκεανίς ΑΕ» και «Θαλάσσιο Πάρκο ΑΕ» δεν 
είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΠ για την σύνταξη των δικών τους 
οικονοµικών καταστάσεων καθότι δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 5%  των υπό του 
νόµου ενοποιηµένων καθορισµένων στοιχείων, ήτοι Σύνολο Ενεργητικού,  
3,03%,κύκλος εργασιών 0,68% και καθαρά κέρδη 1,81%. 
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Οι εταιρείες αυτές συνέταξαν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
µόνο για τους σκοπούς της ενοποίησης. 

 
  
                                       ποσοστό 
Επωνυµία                         συµµετοχής           Εδρα            Μέθοδος Ενοποίησης 
      
 
Θαλάσσιο Πάρκο ΑΕ                 100%                 Αθήνα        Ολική                  
 
Αστερίας  ΑΕ                            50%            Αστακός Αιτ/νίας    Καθαρής θέσης                     
 
Ωκεανίς  ΑΕ                             100%                  Αθήνα        Ολική                                      
 
 

Οι  ενοποιηµένες  Οικονοµικές  Καταστάσεις  περιλαµβάνουν  τους λογαριασµούς της 
µητρικής εταιρίας και όλων των θυγατρικών εταιριών στις οποίες ασκεί έλεγχο.  
Έλεγχος  υπάρχει  όταν  η µητρική  έχει  τη  δύναµη  να  ορίζει  τις  αποφάσεις  που 
αφορούν τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές διαχείρισης των θυγατρικών, 
µε σκοπό   να   έχει   οφέλη   από   αυτές.   Οι   οικονοµικές   καταστάσεις   των   
θυγατρικών καταρτίζονται στην ίδια ηµεροµηνία και µε τις ίδιες λογιστικές αρχές µε 
τις οικονοµικές καταστάσεις  της µητρικής.  

 
Όπου χρειάζεται  πραγµατοποιούνται  οι  αναγκαίες  εγγραφές αναµόρφωσης, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέπεια των ακολουθούµενων λογιστικών   
αρχών.  
Όλα   τα   ενδοεταιρικά   υπόλοιπα   και   συναλλαγές   καθώς   και   τα ενδοεταιρικά  
κέρδη  ή ζηµίες απαλείφονται  στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι  
 
 
 
θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν 
να ενοποιούνται   από   την   ηµεροµηνία   που   ο   έλεγχος  µεταβιβάζεται   εκτός   
οµίλου.    
Η απόκτηση των θυγατρικών λογιστικοποιείται   µε  την   µέθοδο της 
αγοράς. Τα εξατοµικευµένα  περιουσιακά  στοιχεία,  υποχρεώσεις  και  ενδεχόµενες  
υποχρεώσεις  που αποκτώνται  σε  µία  επιχειρηµατική  συνένωση  επιµετρώνται  
κατά  την  εξαγορά  στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. 
Το κόστος αγοράς πάνω από την εύλογη αξία των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων 
της κάθε εξαγορασθείσας καταχωρείται σαν υπεραξία ενώ το κάτω αυτής  
καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
 
Οι  συµµετοχές,  σε µη  ενοποιούµενες  εταιρίες  στις  οποίες  ασκείται  ουσιώδης  
επιρροή αποτιµώνται  µε  τη  µέθοδο  της  καθαρής  θέσης. Σύµφωνα  µε  τη  
µέθοδο  αυτή,  η συµµετοχή   απεικονίζεται   στην   αξία   κτήσεώς   της,   
αυξοµειούµενη  µε   το   ποσοστό συµµετοχής του επενδυτή στα κέρδη και τις ζηµίες 
της συµµετοχής, µετά την ηµεροµηνία απόκτησης,  καθώς  και  σε  όλες  τις  
αντίστοιχες  αυξοµειώσεις  της  καθαρής  θέσεως  της συµµετοχής.  Περαιτέρω,  η   
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αξία  της  συµµετοχής  αναπροσαρµόζεται µε  τη  σωρευτική αποµείωση της αξίας 
της. Στις οικονοµικές καταστάσεις 31/12/2005 έχει ενσωµατωθεί µε την µέθοδο της 
καθαρής θέσης και η συγγενής εταιρεία «Αστερίας ΑΕ» µε τον τελευταία νόµιµα 
συνταγµένο Ισολογισµό της 31/12/2004.  
 
Μερίσµατα   που   λαµβάνονται   από   τις   συµµετοχές   αυτές  µειώνουν   την   αξία   
της συµµετοχής στα βιβλία του επενδυτή. 
 

 
Στις   ατοµικές   οικονοµικές   καταστάσεις   της  µητρικής   εταιρίας,   οι   
συµµετοχές   σε θυγατρικές   και   συγγενείς   επιχειρήσεις αποτιµώνται στο   κόστος   
κτήσεως   αυτών, µειούµενο µε τυχόν αποµείωση της αξίας των συµµετοχών. Με 
31/12/2005 οι εν λόγω συµµετοχές µηδενίσθηκαν µε ισόποση επιβάρυνση των 
αποτελεσµάτων χρήσεως ποσού 255.996,50. 
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10. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών 
καταστάσεων 
 
 
10.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχεία) 

Τα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως προσαυξηµένα    µε 
τόκους κατασκευαστικής  περιόδου  µειωµένα µε τις συσωρευµένες αποσβέσεις  και 
την τυχόν απαξίωση αυτών. Για τα γήπεδα και κτίρια η εταιρεία ανέθεσε σε εταιρεία 
ανεξάρτητων εκτιµητών την διενέργεια εκτίµησης της τρέχουσας αξίας των γηπέδων 
και κτιρίων της κατά την 1 Ιανουαρίου 2004. Οι εκτιµήσεις βασίσθηκαν σε 
κατάλληλες-παραδεκτές  µεθόδους και εκτιµήσεις ανάλογα µε τη φύση και χρήση των 
εκτιµηθέντων παγίων.  Αναλυτικότερα η εταιρεία µέσω τεχνικών εµπειρογνωµόνων 
εκτίµησε τα γήπεδα και τα κτίρια σε εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 
και χρησιµοποιεί αυτές ως τεκµαρτό κόστος σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 16 έως και την 31  
 
 
 
∆εκεµβρίου 2005 θεωρώντας πως η µεταβολή της αξίας στην εν λόγω περίοδο δεν 
είναι σηµαντική.  
Η µέθοδος εκτίµησης των ανωτέρω  που χρησιµοποιήθηκε είναι της αγοραίας      
αξίας .  
  
 
Τα µηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις απεικονίζονται στο ιστορικό τους κόστος 
µειωµένα µε τις αποσβέσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή συντελεστών µε 
βάση την µέση ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους η οποία προσδιορίστηκε από επιτροπή 
εκτιµήσεων της εταιρείας. 
 
 
Τυχόν αναπροσαρµογές παγίων που έχουν πραγµατοποιηθεί, βάσει της ισχύουσας 
Ελληνικής νοµοθεσίας, αντιλογίζονται . 
 
Τα  νέα  πάγια  προστίθενται  στα  ήδη  υπάρχοντα,  στο  κόστος  τους.  Οι  
επισκευές  και συντηρήσεις  εξοδοποιούνται µε  την  πραγµατοποίησή  τους. 
 
Το  κόστος  κτήσης  και  οι συσσωρευµένες  αποσβέσεις  των  παγίων  που  
πωλούνται  ή  αποσύρονται, µεταφέρονται από  τους  αντίστοιχους  λογαριασµούς  
τη  στιγµή  της  πώλησης  ή  της  απόσυρσης  και οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία  
προκύπτει ,περιλαµβάνεται στις καταστάσεις  Αποτελεσµάτων. 

 
Οι  λογιστικές  αξίες  των  ενσώµατων  παγίων  εξετάζονται  για  αποµείωση  όταν  
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι ανακτήσιµες και προς το παρόν η 
διοίκηση εκτιµά πως δεν υπάρχει ζήτηµα απαξίωσης των παγίων του Οµίλου. 
Επί της ακίνητης περιουσίας έχουν εγγραφεί υποθήκες για εξασφάλιση δανείων 
Τραπεζών επί ακινήτων, της µητρικής εταιρείας  ποσού 7.900.000,00  
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10.2. Αποσβέσεις  

Οι  αποσβέσεις  παγίων  στοιχείων  λογίζονται µε  τη µέθοδο  της  σταθερής 
απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη µέση ωφέλιµη ζωή των παγίων, 
η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Οι συντελεστές απόσβεσης που 
χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθοι : 

                            
 
Συντελεστές Απόσβεσης 
 
Κτίρια                                                                                     3-10% 
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός                                5-20%  
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός                                                 20-100%  
Μεταφορικά µέσα                                                                   15-20% 
Λογισµικό                                                                                   30% 

 
 
10.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται η υπεραξία από εξαγορές, 
παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας όπως είναι η άδεια 
λειτουργίας ιχθυοτροφείων και τα λογισµικά προγράµµατα. 

 
10.4. Αποθέµατα  

Τα αποθέµατα των εµπορευµάτων αποτιµώνται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου 
όρου .  
Τα αποθέµατα ετοίµων και ηµιτελών (παραγωγή σε εξέλιξη)επιµετρούνται στην 
εύλογη αξία τους σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41. Η εύλογη αξία αποτελεί την µέση τιµή 
πώλησης την πρώτη εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού 
της περιόδου . Κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από την εν λόγω επιµέτρηση 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν.    

 
Τα αποθέµατα των Α-β Υλών και υλικών συσκευασίας αποτιµώνται µε τη µέθοδο του 
σταθµικού µέσου όρου που περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης και τις δαπάνες 
µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 

 
Τα αναλώσιµα υλικά αποτιµούνται µε την µέθοδο FIFO.  

 
 
10.5. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  
 

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµιά που 
προκύπτει από τις πιθανολογούµενες επισφάλειες όταν υπάρχει αντικειµενική 
απόδειξη ότι τα εν λόγω ποσά δεν θα εισπραχθούν.    
Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ διενεργήθηκαν σωρευτικά αποµειώσεις 
για επισφαλείς απαιτήσεις  σε βάρος των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων για το 2003 
και των αποτελεσµάτων χρήσεως για το 2004 και 2005. Οι προβλέψεις στηρίχθηκαν 
στις τρέχουσες εκτιµήσεις της διοίκησης για το σύνολο των απαιτήσεών της. 
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10.6. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών   

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών περιλαµβάνουν µετρητά  και τα ισοδύναµα των 
µετρητών  διαθεσίµων ,όπως είναι  οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις 
προθεσµίας. 

 
 
 
10.7. Ιδια κεφάλαια  

Περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, το υπέρ το άρτιο ποσό, το τακτικό 
αποθεµατικό και τα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων που 
έχουν σχηµατισθεί κατά το παρελθόν από την εταιρεία και τις ενοποιούµενες µε 
αυτήν. 
Ειδικά τα αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί όπως αναφέρθηκε µε 
βάση διάφορους   αναπτυξιακούς νόµους  εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος υπό 
την προυπόθεση ότι δε θα διανεµηθεί στους µετόχους. Η εταιρεία δεν προτίθεται να 
διανείµει τα εν λόγω  αποθεµατικά και για το λόγο αυτό δεν έχει προβεί στον 
υπολογισµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που είναι υποχρεωτικός κατά την 
περίπτωση διανοµής .  

 
 
10.8. Μακροπρόθεσµα δάνεια   

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο. Αφορούν τραπεζικές 
υποχρεώσεις πληρωτέες µετά από ένα έτος από την λήξη των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
Η διοίκηση  εκτιµά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται συγκριτικά µε τα τρέχοντα 
πραγµατικά της αγοράς είναι σχεδόν ισοδύναµα και για το λόγω αυτό δεν προέβει σε 
καµία προσαρµογή της αξίας αυτών.   
Αναλυτικότερα αφορά δάνεια  που έχουν ληφθεί και θα αποπληρωθούν ως εξής 

 
 
10.9. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  

Ο Όµιλος έχει υποχρέωση για τα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτόν µελλοντικής  
καταβολής παροχής ανάλογα µε το χρόνο προυπηρεσίας του κάθε εργαζόµενου. Η 
υποχρέωση αυτή προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο 
καταβληθέν δικαίωµα του καθενός κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, 
προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία σε σχέση µε τον χρόνο που προβλέπεται 
πως θα καταβληθεί. Η  παροχή υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε 
την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit 
credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται  επιτόκιο 5% για το 2003 και 
4,5% για το 2004 (έγγιστα των Οµολόγων του ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας). Από τον 
ανεξάρτητο αναλογιστή υπολογίσθηκε η παροχή για το 2004 και έγινε σχετική 
εκτίµηση για το 2005. 
Επανεκτίµηση από τον ανεξάρτητο αναλογιστή θα γίνει στη χρήση 2006. 
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10.10. Φόρος εισοδήµατος    

Η  επιβάρυνση  της  χρήσεως  µε  φόρους  εισοδήµατος  αποτελείται από τους 
τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα 
χρήση κέρδη (ή  ζηµιές),  αλλά  τα  οποία  θα  καταλογισθούν  σε  µελλοντικές  
χρήσεις.  Ο  φόρος εισοδήµατος  καταχωρείται  στα  Αποτελέσµατα,  εκτός  του  
φόρου  εκείνου,  που  αφορά συναλλαγές  που  καταχωρήθηκαν  απευθείας  στα  ίδια  
κεφάλαια.  Στην  περίπτωση  αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, 
στα ίδια κεφάλαια. 
Οι  τρέχοντες  φόροι  εισοδήµατος  είναι  οι  πληρωτέοι  φόροι,  επί  του  
φορολογητέου εισοδήµατος   της   χρήσης,   βάσει   των   θεσπισµένων   
συντελεστών   φόρου   κατά   την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Οι  αναβαλλόµενοι  φόροι  εισοδήµατος,  αφορούν  περιπτώσεις  προσωρινών  
διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και 
αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και 
υπολογίζονται µε χρήση των  φορολογικών  συντελεστών  που  θα  ισχύουν  κατά  
τις  χρήσεις  που  αναµένεται  να ανακτηθούν  τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  να  
τακτοποιηθούν  οι  υποχρεώσεις.  Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 
αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές.  Η  
αξία  των  αναβαλλόµενων  φορολογικών  απαιτήσεων  ελέγχεται  σε  κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να 
υπάρξει επαρκές   φορολογητέο   εισόδηµα,   που   θα   καλύψει   την   
αναβαλλόµενη   φορολογική απαίτηση. 
Η διοίκηση µέσω του προγράµµατος επενδύσεων που καταρτίζει και πραγµατοποιεί 
κάθε έτος µειώνει την φορολογική βάση µέσω της πραγµατοποίησης αφορολογήτων 
αποθεµατικών τόσο στην µητρική όσο και τις θυγατρικές της. Ο συµψηφισµός 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων από αναβαλλόµενους φόρους γίνεται κατά εταιρεία και 
εφόσον υφίσταται σχετικό δικαίωµα(ίδια φορολογική αρχή). 

 
 
10.11. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   

Αφορά κάτω του έτους υποχρεώσεις σε Ελληνικές Τράπεζες για κεφάλαιο κίνησης 
ανοικτά ή µε διάφορες εγγυήσεις (κατά βάση επιταγές πελατών).Τα δάνεια στην λήξη 
τους ανανεώνονται. 
Η διοίκηση  εκτιµά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται συγκριτικά µε τα τρέχοντα 
πραγµατικά της αγοράς είναι σχεδόν ισοδύναµα και για το λόγo αυτό δεν προέβηκε 
σε καµία προσαρµογή της αξίας αυτών. 

 
 

10.12. Επιχορηγήσεις  
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα 
εξής κριτήρια: α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει 
συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και β) 
πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην 
εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή  
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του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη(αποσβέσεις παγίων που 
αφορούν) τα οποία και επιχορηγούν. 

  
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις 
υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και 
ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του 
ενεργητικού. 

  
 
 
10.13. Προβλέψεις για µελλοντικούς κινδύνους   

Αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 
ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω 
εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία 
σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την 
παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 
εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 

 
 
10.14. Έσοδα    

Περιλαµβάνουν την αξία πωλήσεων των αγαθών και παροχή υπηρεσιών  καθαρά από 
ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές .Τα διεταιρικά έσοδα όπως έχει 
αναφερθεί ήδη διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση αυτών γίνεται ως εξής  

 
• Πωλήσεις αγαθών Αναγνωρίζονται όταν αυτά παραδοθούν στους 
πελάτες ,αυτοί τα έχουν αποδεχτεί και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη. 
• Παροχή υπηρεσιών  Λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης 
της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της . 

 
• Έσοδα  από  τόκους:  Έσοδα  από  τόκους  αναγνωρίζονται  όταν  
ο  τόκος  καθίσταται δεδουλευµένος (µε βάση τη µέθοδο πραγµατικού 
επιτοκίου). 

 
• Έσοδα   από   µερίσµατα:   Τα   έσοδα   από   µερίσµατα   
αναγνωρίζονται   κατά   την ηµεροµηνία έγκρισης της  διανοµής τους. 

 
 
  
10.15.  Έξοδα 

Αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν καταστούν δεδουλευµένα. Τα έξοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται επίσης σε δεδουλευµένη βάση. 
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10.16.  Κέρδη ανά µετοχή   

Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη, ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά 
κέρδη µε το µέσο σταθµικό αριθµό των µετοχών κάθε χρήσης εξαιρώντας τον µέσο 
όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον όµιλο σαν ίδιες µετοχές. 

 
 
 
10.17. ∆ιαχείριση κινδύνων 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους 
αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, 
κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο από µεταβολές επιτοκίων.   
Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους  και έτσι πριν τη διενέργεια σχετικών συναλλαγών λαµβάνεται έγκριση από 
τα αρµόδια στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της εταιρίας κατόπιν της 
συγκέντρωσης των απαραιτήτων πληροφοριών από την παγκόσµια αγορά αλλά 
κυρίως από τις Τράπεζες    
Επίσης λόγω της δραστηριοποίησης σε χώρες µη ενταγµένες στο ενιαία ευρωπαϊκό 
νοµισµατικό σύστηµα  υπάρχει έκθεση  σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο 
προς το παρόν κυρίως από το Λίρα Αγγλίας.  Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από 
µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 
Ο Όµιλος εκτίθεται επίσης σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε για 
εµπορία είτε ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  Εκτίθεται 
επίσης σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών (τροφές, υλικά συσκευασίας, 
αναλώσιµα και λοιπά έξοδα) κυρίως λόγω της µεταβλητότητας τιµής  του πετρελαίου  

 
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις  
κατευθύνονται κυρίως σε εγχώριους και πελάτες εξωτερικού  µε αξιολογηµένο 
ιστορικό πιστώσεων και το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς µε ασφάλιση από 
εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας συντηρείται σε χαµηλά επίπεδα µέσω της διατήρησης 
επαρκών διαθεσίµων, άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων και τραπεζικών ορίων. 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές του Οµίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από 
µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων.  Ο Όµιλος δεν έχει στο ενεργητικό του 
σηµαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του Οµίλου, είναι να διατηρεί περίπου το 
σύνολο του δανεισµού σε επιτόκιο EURIBOR  το οποίο συµβαίνει και στη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου . 
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11. OIKONOMIKEΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
 
11.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής 

 
 
 
 
11.2 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής 
 

 
 
 
11.3 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Πελάτες 14.858 22.933 14.532 22.110
Μείον : Προβλέψεις για επισφάλεις -3.795 -3.251 -3.451 -3.175
Επιταγές εισπρακτέες
  -- Στο Χαρτοφυλάκιο 5.147 2.574 5.147 2.768
  -- Στις Τράπεζες 11.330 15.057 11.024 15.057

27.540 37.313 27.252 36.760  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα 396 383 332 234
Κτίρια και Τεχνικά Έργα 5.574 4.527 4.604 675
Μηχ\τα-Τεχν.Εγκατ\σεις-Λοιπά 7.501 6.553 6.764 1.945
Μεταφορικά Μέσα 822 617 820 96
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 233 202 230 33
Ακίν. Υπο εκτέλεση & προκαταβολές 296 230 296 185

14.822 12.512 13.046 3.168

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

 Αποθέµατα
Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 26.576 20.477 26.576 8.389
Εµπορεύµατα 45 2 45 2

Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικά Συσκευασίας 797 570 797 267
27.418 21.049 27.418 8.658
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11.4. Λοιπές  απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής 
 
 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

 Λοιπές Απαιτήσεις
Προκ\λές για αγορά αποθεµάτων 2.256 1.927 3.415 1.878
Γραµµάτια Εισπρακτέα 0 134 0 134
Επιταγές σε καθυστέρηση 205 205 205 114
Βραχ\µες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχειρήσεων 0 0 0 11
Χρεώστες διάφοροι 2.665 7.098 2.558 4.887
Λογ\σµοί προκάταβολών & πιστώσεων 74 106 73 47

5.200 9.470 6.252 7.071  
 
 
 
11.5. Ιδια κεφάλαια 
Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται ως εξής 
 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

 Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.570 1.570 1.570 1.570
Αποθεµατικά Κεφάλαια 28.106 28.504 28.106 27.616
Κέρδη εις νέο -1.235 -102 -619 2.269
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 3.308 0 0

28.441 33.280 29.057 31.455  
 

Τα δικαιώµατα µειοψηφίας στον Ισολογισµό του 2004 αφορούν τα ίδια κεφάλαια του 
Οµίλου της θυγατρικής «Ι Αναγνώστου ιχθυοκαλλιέργειες Αττικής ΑΕ»  ο οποίος είχε 
ενοποιηθεί µε βάση την κοινή διοίκηση. Από τον Μάιο του 2005 ο εν λόγω όµιλος 
ανήκει κατά 100% στην εταιρεία µε την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Στις οικονοµικές 
καταστάσεις  του τρίτου τριµήνου του 2005 είχε ενσωµατωθεί µε µηδενικά 
δικαιώµατα µειοψηφίας. Με την Κ-16126/21.12.2005 απόφαση  του Υπ.Ανάπτυξης 
ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση µε Ισολογισµό µετασχηµατισµού 
30/6/2005 της κατά 100% θυγατρικής της : "Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε.- 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ". Κατά συνέπεια στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας της 31/12/2005 έχουν ενσωµατωθεί τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της 
εταιρείας τα οποία µέχρι και την 31/12/2004 περιλαµβάνονταν στις Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις.  

 
11.6. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής 
 

 
 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 5.577 4.078 5.577 4.078
Προβλέψεις 113 89 106 77
Επιταγές πληρωτέες 80 62 80 0
Αναβαλλόµενοι Φόροι 439 1.178 278 62

6.209 5.407 6.041 4.217

4.6 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Το µακροπρόθεσµο δάνειο αφορά δάνειο στην ΑΤΕ το οποίο θα αποπληρωθεί έως την 30/9/2009 µε δύο κάθε χρόνο εξαµηνιαίες δόσεις

αρχής γενοµένης από την 31/3/2005, και το οποίο και εξυπηρετείται κανονικά.
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11.7. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής 
 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές 1.515 3.423 1.323 2.883
Επιταγές Πληρωτέες 16.527 16.228 16.206 14.634
Τράπεζες-Λ.Βραχ\µων Υποχρεώσεων 15.349 18.000 14.569 18.000
Προκαταβολές Πελατών 1.986 1.407 2.046 1.407
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 388 1.170 385 1.116
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 448 290 414 100
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.501 822 1.501 822
Μερίσµατα Πληρωτέα 79 70 79 59
Έξοδα ∆εδουλευµένα 230 180 229 161
Επιχορηγήσεις Παγίων 1.771 1.721 1.524 0
Πιστωτές ∆ιάφοροι 1.568 2.131 1.549 1.175

41.362 45.442 39.825 40.357

Οι επιχορηγήσεις παγίων αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στην εταιρεία και τον Όµιλο για επενδύσεις στον κλάδο. Οι

επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται σαν έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν. 

 
 
11.8. Έξοδα διοίκησης 

Αναλυτικά έχουν ως εξής 
 

 
11.9. Έξοδα διάθεσης 

Αναλυτικά έχουν ως εξής 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 629,48 629,56 629,48 441,85

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 232,12 233,85 231,06 547,96

Παροχές τρίτων 132,94 130,36 131,40 87,24

Φόροι-τέλη 33,20 31,37 32,97 31,51

∆ιάφορα έξοδα 225,10 224,86 216,76 196,83

Αποσβέσεις 31,40 29,27 18,57 9,25

 1.284,24 1.279,27 1.260,24 1.314,64

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Αναλώσιµα 26,45 15,25 26,45 15,25

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 709,93 805,13 709,93 779,96

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.069,95 2.035,56 2.069,95 1.972,68

Παροχές τρίτων 364,46 325,56 364,46 353,56

Φόροι-τέλη 12,00 10,56 12,00 8,56

∆ιάφορα έξοδα 1.420,86 1.256,95 1.420,86 1.234,65

Αποσβέσεις 95,72 105,25 95,72 75,16

 4.699,37 4.554,26 4.699,37 4.439,82

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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11.10. Έξοδα χρηµατοοικονοµικά 

Αναλυτικά έχουν ως εξής 

 
 

 
11.11. Λοιπά έσοδα-έξοδα 

Αναλυτικά έχουν ως εξής 

 

 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα πωλήσεων 1,99 12,58 1,99 12,58

Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 367,98 225,02 376,58 195,66

Λοιπά έσοδα 234,62 1.257,64 229,31 1.080,26

Εσοδα συµµετοχών-χρεογράφων 0,71 1,27 0,71 0,78

Λοιπά έξοδα -436,88 -1.285,61 -423,14 -1.209,58

 168,42 210,90 185,46 79,70

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
11.12. Αποσβέσεις 

Αναλυτικά έχουν ως εξής 

 
O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31/12/2005 31/12/2004

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων 1.297,73 1.191,32

Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων 17,41 17,41

 1.315,14 1.208,73  
 
 
 
11.13. Μισθοδοσία 

Αναλυτικά έχει ως εξής 
 
 

 
 

 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Τόκοι µακροπροθέσµων δανείων -308,07 -509,28 -308,07 -509,28

Τόκοι βραχυπροθέσµων δανείων -1.198,04 -941,29 -1.179,11 -941,29

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα -72,27 -169,56 -68,71 -164,60

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 335,53 0,95 335,53 0,75

Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 1,78 0,00 1,78 0,00

 -1.241,06 -1.619,18 -1.218,57 -1.614,42

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2004 31/12/2004

Μισθοί και ηµεροµίσθια 2.810,79 3.488,64 2.745,32 1.705,50

Εργοδοτικές εισφορές 615,39 754,70 599,14 395,74

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 13,94 17,43 12,45 8,05

Λοιπά έξοδα προσωπικού 189,34 188,40 190,02 56,24

 3.629,46 4.449,17 3.546,93 2.165,53

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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11.14. Μεταβολές αναβαλλόµενων φόρων χρήσεως 2005 
Αναλυτικά έχουν ως εξής 
 
 

Ο Οµιλος
                 Παγίων         Λοιπών Ακιν/σεων              Συµµετοχές Ζηµίας από πώληση µετοχών                   Προβλέψεων                  Σύνολο

         Λοιπά χρεόγραφα Επιχορηγήσεων παγίων            Συµψηφισµένα

           Αποθεµάτων          ανά εταιρεία υπόλοιπα

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

 -- Υπόλοιπο 31.12.2004 0,00 2.064.373,56 281.234,94 0,00 215.700,66 0,00 579.610,35 0,00 932.750,00 31.160,12 1.091.609,05 1.177.846,78

 -- Από απορρόφηση εταιρειών µε βάση

 -- Ενοποίηση ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 38.975,82 309.042,25 1.983,43 34.996,22 111.889,85 187.845,32 309.042,25

 -- Αναβ/νοι φόροι χρήσεως 2005

     Εσοδο -- Εξοδο φόρου 48.698,27 159.493,62 -43.244,73 56.222,11 448.702,11 676.049,70 6.896,14 5.368,86 736.305,26 584.715,54 1.197.357,05 1.481.849,83

 -- Προσαρµογή συντελεστών φόρου

 -- Σε Καθαρή Θέση 132.037,85 -876,51 36.252,71 23.930,55 0,00 15.187,09 0,00 50.307,15 40.805,00 78.000,00 209.095,56 166.548,28

 -- Σε αποτελέσµατα χρήσεως 10.622,08 10.622,08 0,00

219.711,94 2.532.032,92 276.226,35 80.152,66 664.402,77 691.236,79 621.502,71 55.676,01 1.832.372,19 693.875,66 2.696.529,06 3.135.287,14

Συµψηφισµένο Υπόλοιπο 31.12.2005 0,00 2.312.320,98 196.073,69 0,00 0,00 26.834,02 565.826,70 0,00 1.138.496,53 0,00 0,00 438.758,08  
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Η Εταιρεία
                 Παγίων         Λοιπών Ακιν/σεων              Συµµετοχές Ζηµίας από πώληση µετοχών           Προβλέψεων                  Σύνολο

         Λοιπά χρεόγραφα Επιχορηγήσεων παγίων

           Αποθεµάτων

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

 -- Υπόλοιπο 31.12.2004 456.140,67 245.839,00 177.182,69 212.056,81 910.000,00 26.804,39 1.545.078,50 482.945,06

 -- Από απορρόφηση εταιρειών µε βάση

τις διατάξεις του Ν.2166/93 0,00 1.592.508,87 33.801,09 0,00 35.051,35 0,00 359.977,77 0,00 20.702,50 4.805,40 449.532,71 1.597.314,27

 -- Αναβ/νοι φόροι χρήσεως 2005

     Εσοδο -- Εξοδο φόρου 31.688,40 144.029,76 910,09 56.222,11 448.702,11 676.049,70 3.652,03 5.368,86 735.828,44 547.855,79 1.220.781,07 1.429.526,22

 -- Προσαρµογή συντελεστών φόρου

 -- Σε Καθαρή Θέση 132.037,85 23.838,00 15.187,09 50.307,15 40.805,00 78.000,00 172.842,85 167.332,24

 -- Σε αποτελέσµατα χρήσεως 10.622,08 10.622,08 0,00

163.726,25 2.192.679,30 280.550,18 80.060,11 660.936,15 691.236,79 575.686,61 55.676,01 1.717.958,02 657.465,58 3.398.857,21 3.677.117,79

Συµψηφισµένο Υπόλοιπο 31.12.2005 0,00 2.028.953,05 200.490,07 0,00 0,00 30.300,64 520.010,60 0,00 1.060.492,44 0,00 0,00 278.260,58  
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11.15.Φόρος εισοδήµατος 2005 

Αναλυτικά έχει ως εξής 
 
Ο Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2005 έχουν ως κάτωθι :

Ο Οµιλος Η Εταιρεία
Τρέχων Φόρος (Φόρος επί προτεινόµενων µερισµάτων) 214.517,65 214.517,65
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 118.805,36 118.805,36
Αναβαλλόµενοι φόροι 421.736,70 390.815,88
Οφελος από φορολογική ζηµία προηγουµένων χρήσεων που δεν είχε
καταχωρηθεί σε αναβαλλόµενους φόρους στις προηγούµενες χρήσεις 0,00 0,00
Φορολογική ζηµία χρήσεως -735.828,44 -735.828,44
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων 543.135,63 543.135,63
Σύνολο 562.366,90 531.446,08

Ανάλυση φόρου εισοδήµατος
Κέρδη προ φόρων 1.780.371,03 2.401.748,88
Συντελεστής φόρου 32% 32%
Αναµενόµενη δαπάνη φόρου 569.718,73 768.559,64
Προσαρµογές
Φόρος για ποσά µη υποκείµενα σε φορολογία -- έξοδα µη εκπιπτόµενα 66.535,62 -163.226,11
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 118.805,36 118.805,36
Φορολογική ζηµία χρήσεως -735.828,44 -735.828,44
Οφελος από φορολογική ζηµία προηγουµένων χρήσεων που δεν είχε
καταχωρηθεί σε αναβαλλόµενους φόρους στις προηγούµενες χρήσεις 0,00 0,00
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων 543.135,63 543.135,63

562.366,90 531.446,08

0,00 0,00

Επεξηγήσεις για το υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος :

-- Ολα τα αναβαλλόµενα φορολογικά έσοδα και έξοδα καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό "Φόρος εισοδήµατος" στην

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως".

-- Ολες οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό του

Ισολογισµού "Αναβαλλόµενοι φόροι".

-- Μητρική : Ο Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 2005 προσαυξήθηκε µε προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος των

ανέλεγκτων χρήσεων 2002, 2003, και 2004 συνολικού ποσού 543.135,63 ευρώ. Η εν λόγω πρόβλεψη βασίσθηκε στο

φορολογικό κλείσιµο των χρήσεων 2000 και 2001 και αφού λήφθηκε υπόψη η αύξηση του τζίρου της µητρικής

εταιρείας στις χρήσεις 2002 -- 2004. Για την κλειόµενη χρήση 2005 η εταιρεία µετά και την απορρόφηση των

θυγατρικών της µε βάσει τις διατάξεις του Ν.2166/93 εµφανίζει φορολογικές ζηµίες, µε συνέπεια ο τρέχων φόρος να

είναι µηδενικός. Μετά από σχετική µείωση των φορολογικών ζηµιών µε βάσει το φορολογικό κλείσιµο των

προηγουµένων χρήσεων 2000 -- 2001, υπολογίσθηκε επί του υπολοίπου αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού

735.828,44 ευρώ. Μετά από σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών σε υπό ψήφιση

νοµοσχέδιο, βάσει της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του αρθρου 44 του Κ.Ν.2190/1920 όσον αφορά την

διανοµή κερδών της χρήσεως 2005, προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η διανοµή µερίσµατος

συνολικού ποσού 455.850,00 ευρώ ελεύθερα φόρου. Επ' αυτού του ποσού ο αναλογών φόρος (πληρωτέος φόρος)

ανέρχεται στο ποσό των 214.517,65 ευρώ.

-- Θυγατρικές -- Ενοποίηση : Για τις θυγατρικές "ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ" και "ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ" των οποίων οι ανέλεγκτες

φορολογικά χρήσεις είναι οι χρήσεις 2003 --2005 δεν υπολογίσθηκε πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος καθόσον

εκτιµάται ότι οι συσσωρευµένες φορολογικές ζηµίες θα υπερκαλύψουν τυχόν λογιστικές διαφορές. Για τις εν λόγω

συσσωρευµένες  φορολογικές ζηµίες δεν υπολογίσθηκε ούτε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Επεξηγήσεις για το υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος :

-- Ολα τα αναβαλλόµενα φορολογικά έσοδα και έξοδα καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό "Φόρος εισοδήµατος" στην

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως".

-- Ολες οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό του

Ισολογισµού "Αναβαλλόµενοι φόροι".

-- Μητρική : Ο Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 2005 προσαυξήθηκε µε προβλέψεις για φόρο εισοδήµατος των

ανέλεγκτων χρήσεων 2002, 2003, και 2004 συνολικού ποσού 543.135,63 ευρώ. Η εν λόγω πρόβλεψη βασίσθηκε στο

φορολογικό κλείσιµο των χρήσεων 2000 και 2001 και αφού λήφθηκε υπόψη η αύξηση του τζίρου της µητρικής

εταιρείας στις χρήσεις 2002 -- 2004. Για την κλειόµενη χρήση 2005 η εταιρεία µετά και την απορρόφηση των

θυγατρικών της µε βάσει τις διατάξεις του Ν.2166/93 εµφανίζει φορολογικές ζηµίες, µε συνέπεια ο τρέχων φόρος να

είναι µηδενικός. Μετά από σχετική µείωση των φορολογικών ζηµιών µε βάσει το φορολογικό κλείσιµο των

προηγουµένων χρήσεων 2000 -- 2001, υπολογίσθηκε επί του υπολοίπου αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού

735.828,44 ευρώ. Μετά από σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών σε υπό ψήφιση

νοµοσχέδιο, βάσει της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του αρθρου 44 του Κ.Ν.2190/1920 όσον αφορά την

διανοµή κερδών της χρήσεως 2005, προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η διανοµή µερίσµατος

συνολικού ποσού 455.850,00 ευρώ ελεύθερα φόρου. Επ' αυτού του ποσού ο αναλογών φόρος (πληρωτέος φόρος)

ανέρχεται στο ποσό των 214.517,65 ευρώ.

-- Θυγατρικές -- Ενοποίηση : Για τις θυγατρικές "ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ" και "ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ" των οποίων οι ανέλεγκτες

φορολογικά χρήσεις είναι οι χρήσεις 2003 --2005 δεν υπολογίσθηκε πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος καθόσον

εκτιµάται ότι οι συσσωρευµένες φορολογικές ζηµίες θα υπερκαλύψουν τυχόν λογιστικές διαφορές. Για τις εν λόγω

συσσωρευµένες  φορολογικές ζηµίες δεν υπολογίσθηκε ούτε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
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11.16.Προβλέψεις 

Αναλυτικά έχουν ως εξής 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  

31/12/2004 2005 31/12/2005 31/12/2004 2005 31/12/2005

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 82.574,68 30.532,07 113.106,75 76.584,00 29.042,00 105.626,00
Προβλεψεις επισφαλών πελατών µητρικής 3.175.201,76 265.000,00 3.440.201,76 3.175.201,76 265.000,00 3.440.201,76
Προβ/ψεις επισφ. πελατών θυγ/κών που απορ/θηκαν 10.950,44 0,00 10.950,44 10.950,44 0,00 10.950,44
Προβ/ψεις επισφ. πελατών θυγ/κών που ενοποιούνται 343.665,09 0,00 343.665,09 0,00 0,00 0,00
 3.612.391,97 295.532,07 3.907.924,04 3.262.736,20 294.042,00 3.556.778,20
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12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
 
12.1 Επιχειρηµατικοί τοµείς  
 
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς  

 
Ο όµιλος διαχωρίζεται στους παρακάτω επιχειρηµατικούς τοµείς :  

 
1). Παραγωγή γόνου 
2). Παραγωγή Μεγάλου Ψαριού 
3). Εµποτισµός διχτύων 
4). Εµπορία ιχθυοτροφών και µεγάλου ψαριού και λοιπών παρεποµένων ειδών 
5). Υπηρεσίες πάχυνσης ιχθύων  
6). Υπηρεσίες συσκευασίας 
 
 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το 2005 παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες :
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΓΟΝΟΥ

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ 

∆ΙΧΤΥΩΝ

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΧΥΝΣΗΣ

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ 

 ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΨΑΡΙΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ 

ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 

ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
  

  
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Μητρικής 31/12/20042.900.362,69 5.501.606,92 0,00 8.401.969,61 8.401.969,61
Πλέον : Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 31/12/2004 0,00 0,00
           θυγατρικών εταιρειών που απορροφήθηκαν την 31.3.2005 0,00 0,00
Πλέον : Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 30/6/2005 0,00
           θυγατρικής εταιρείας που απορροφήθηκε την 21.12.2005 783.035,00 0,00
Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων  31/12/2004 3.683.397,69 0,00 0,00 16.464.509,71 0,00 0,00 20.147.907,40 20.147.907,40
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 1.769.312,10 5.826.741,93 0,00 7.596.054,03 0,00 7.596.054,03
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 4.835.502,75 13.074.142,82 0,00 17.909.645,57 0,00 17.909.645,57
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 7.194.040,00 0,00 0,00 19.381.482,97 0,00 26.575.522,97 26.575.522,97
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία 0,00 0,00
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των 6.576.832,96 0,00 0,00 0,00 10.177.744,07 0,00 0,00 16.754.577,03 0,00 16.754.577,03

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 164.487,50 56.762,80 149.695,95 0,00 27.334.306,08 0,00 27.705.252,33 27.705.252,33
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναλώσεις 820.225,14 5.933,75 71.113,30 5.502.774,84 25.010.866,85 39.822,53 31.450.736,41 31.450.736,41
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 762.241,08 52.965,47 8.511,15 29.569,29 1.436.767,73 1.339.411,33 3.629.466,05 3.629.466,05
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 250.225,39 10.008,93 4.939,50 552.787,30 2.806.907,30 3.624.868,42 -8.604,00 3.616.264,42
Λοιπά οργανικά έξοδα 92.522,65 703,36 0,00 140.384,54 1.691.157,21 1.924.767,76 1.924.767,76
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 1.578.366,99 1.578.366,99 1.578.366,99
Αποσβέσεις 300.641,32 56.527,38 37.058,32 802.418,74 118.495,26 1.315.141,02 1.315.141,02
∆ιαφορά αποτίµησης εξαγοράς εταιρείας 0,00 0,00 572.187,01 572.187,01 572.187,01
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 0,00 951.208,91 951.208,91 -8.604,00 942.604,91
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 0,00 0,00 0,00 679.507,60 679.507,60 679.507,60
<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής -1.293.060,55 0,00 1.293.060,55 0,00 0,00
Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 5.644.037,93 38.348,61 -22.861,65 78.128,84 449.550,37 2.323.439,23 -6.730.272,30 1.780.371,03 0,00 1.780.371,03
Φόρος εισοδήµατος        -443.561,54 -443.561,54
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου        -118.805,36 -118.805,36
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 1.218.004,13 1.218.004,13

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



                            ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2005              40

 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΓΟΝΟΥ

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ 

∆ΙΧΤΥΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΨΑΡΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΨΑΡΙΩΝ-

ΛΟΙΠΩΝ

ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ 

ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΟ
    

0,00
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Μητρικής 31/12/20042.900.362,69 0,00 5.488.237,00 8.388.599,69
Πλέον : Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 31/12/2004  0,00
           θυγατρικών εταιρειών που απορροφήθηκαν την 31.3.2005 0 10.214.291,00 10.214.291,00
Πλέον : Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 30/6/2005
           θυγατρικής εταιρείας που απορροφήθηκε την 21.12.2005 783.035,00 748.611,79 1.531.646,79
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Μητρικής 31/12/20043.683.397,69 0,00 16.451.139,79 0,00 0,00 20.134.537,48
Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 1.769.312,10 5.826.741,93 7.596.054,03
Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 4.835.502,75 0,00 13.074.142,82 17.909.645,57
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 7.194.040,00 19.381.482,97 26.575.522,97
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία 0,00
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων των 6.576.832,96 0,00 10.177.744,07 0,00 0,00 16.754.577,03

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 56.762,80 27.334.306,08 27.391.068,88
Αναλώσεις 820.225,14 71.113,30 5.502.774,84 25.010.866,85 26.452,61 31.431.432,74
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 762.241,08 8.511,15 1.436.767,73 1.339.411,33 3.546.931,29
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 250.225,39 551.616,48 0,00 2.796.869,37 3.598.711,24
Λοιπά οργανικά έξοδα 92.522,65 140.384,54 1.682.583,79 1.915.490,98
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,00 0,00 1.555.878,86 1.555.878,86
Αποσβέσεις 300.641,32 793.800,94 114.284,52 1.208.726,78
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 2.192.408,49 2.192.408,49
Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 679.133,63 679.133,63
<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής -1.293.060,55 1.293.060,55 0,00
Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 5.644.037,93 -22.861,65 459.338,99 2.323.439,23 -6.002.205,62 2.401.748,88
Φόρος εισοδήµατος 0 -412.640,72
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου      -118.805,36
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως µετά από φόρους 1.870.302,80

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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12.2 Γεωγραφικοί τοµείς  
∆ευτερεύον τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς  

 
Ο όµιλος και η εταιρεία  διαχωρίζονται στους παρακάτω γεωγραφικούς τοµείς :  

 

 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ Σύνολο ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  13.485.298,15 20.413.875,06 33.899.173,21 13.485.298,15 20.413.875,06 33.899.173,21
Πωλήσεις γόνου 5.416.500,00 0,00 5.416.500,00 5.416.500,00 0,00 5.416.500,00
Παροχή υπηρεσιών 370.946,25 0,00 370.946,25 56.762,80 0,00 56.762,80
Λιοιπές πωλήσεις(τροφές,δίχτυα κλπ) 5.928.278,44 0,00 5.928.278,44 5.928.278,44 0,00 5.928.278,44
 25.201.022,84 20.413.875,06 45.614.897,90 24.886.839,39 20.413.875,06 45.300.714,45
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ Σύνολο ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  9.932.391,89 20.853.140,85 30.785.532,74 17.609.629,00 20.853.140,85 38.462.769,85
Πωλήσεις γόνου 5.972.382,73 0,00 5.972.382,73 11.082.929,00 0,00 11.082.929,00
Παροχή υπηρεσιών 352.016,97 0,00 352.016,97 281.476,55 0,00 281.476,55
Λιοιπές πωλήσεις(τροφές,δίχτυα κλπ) 19.772.440,20 0,00 19.772.440,20 12.279.828,38 0,00 12.279.828,38
 36.029.231,79 20.853.140,85 56.882.372,64 41.253.862,93 20.853.140,85 62.107.003,78

2004

2005
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13. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
13.1. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  

31/12/2004 2005 31/12/2005 31/12/2004 2005 31/12/2005

Συµµετοχές 0,00 0,00 0,00 17.434.936,48 0,00 17.434.936,48
Ενοποίηση θυγατρικών 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.168.885,12 -17.168.885,12
Προβλέψεις υποτίµησης 0,00 0,00 0,00 -266.051,36 -266.051,36
 0,00 0,00 0,00 17.434.936,48 -17.434.936,48 0,00

 

 
 
 
13.2. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  

31/12/2004 2005 31/12/2005 31/12/2004 2005 31/12/2005

Συµµετοχές  986.888,41 0,00 986.888,41 986.888,41 0,00 986.888,41
Προβλέψεις υποτίµησης 0,00 -540.201,43 -540.201,43 0,00 -540.201,43 -540.201,43
Υπεραξία συµµετοχής 0,00 37.036,66 37.036,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 986.888,41 -503.164,77 483.723,64 986.888,41 -540.201,43 446.686,98

 

 
 
 
 
 
 
13.3. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 
 

Με τις  συνδεδεµένες εταιρείες υπάρχουν συναλλαγές σε είδη, µεγάλο ψάρι, γόνο,  
ιχθυοτροφές, υλικά συσκευασίας, παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και παροχή 
υπηρεσίας πάχυνσης ιχθύων. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Οµίλου µε τις 
συγγενείς εταιρείες αλλά και µεταξύ τους για την περίοδο 1/1/2005-31/12/2005 
έχουν ως εξής : 

                                                          
                                                           Συγγενείς             Θυγατρικές 
                                           

• Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     2.437.323,50             0 
• Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  4.557.001,37           8.604,00          
• Απαιτήσεις                                      57.768,81     1.265.446,43   
• Υποχρεώσεις                                      0                      0 

 
 
 
 
13.4. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

H Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2002 -- 2004, 
και οι συγχωνευθείσες θυγατρικές για τις χρήσεις : "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 
ΠΡΕΒEΖΑΣ Α.Ε.", (2003 - 2004),   "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε." 
(2003 - 2004),   "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε." (2003 - 2004),   
"ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (2003 - 2004) "Ι. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" (2003 - 2004). 
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Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις : 
Οι θυγατρικές εταιρείες "ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε" µε έδρα, ανέλεγκτες χρήσεις και 
ποσοστό συµµετοχής αντίστοιχα :  Βριλήσσια -- (2003 - 2005) -- (100,00%), 
"ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ" Κάντζα Παλλήνης --  (2003 - 2005) -- (100,00%). 

 
Η  συγγενής εταιρεία "ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ "  µε έδρα, ανέλεγκτες χρήσεις και ποσοστό 
συµµετοχής αντίστοιχα :  Αστακός Αιτωλ/νίας -- (2003 - 2005) -- (50,00%)  

 
 

 
13.5. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 
 

Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 7.900.000,00 ευρώ 
για εξασφάλιση δανείων Τραπεζών. Επίσης  για εξασφάλιση δανείων Τραπεζών έχουν 
συσταθεί ενέχυρα επί του ιχθυοπληθυσµού ποσού 2.570.000. 

 
 
 
13.6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 
που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της 
εταιρείας. 

 
 
 
13.7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 

O αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2005 
ανέρχονταν σε 213 άτοµα, και του Οµίλου σε 234 άτοµα. 

 

 
13.8. Leasing 
 

H εταιρεία «Ωκεανίς ΑΕ» θα καταβάλλει για το επόµενο έτος-τελευταίο έτος 
µίσθωσης- µισθώµατα ποσού 127.729,50.   

 
 
13.9. Στοιχεία  της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 

 
Όπως αναφέρθηκε οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ΠΧΠ. 
Οι λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα ∆ΠΧΠ εφαρµόστηκαν για την σύνταξη 
των Οικονοµικών Καταστάσεων και για την σύνταξη του ισολογισµού έναρξης της 
1ης Ιανουαρίου 2004. Για την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΧΠ αναµορφώθηκαν διάφορα ποσά που είχαν δηµοσιευτεί σε οικονοµικές 
καταστάσεις που είχαν συνταχθεί µε τα προηγούµενα Λογιστικά Πρότυπα (Κ.Ν. 
2190/1920). 

 
 



                            ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2005              44

 
 
Εξηγήσεις για το πώς επηρεάστηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις που είχαν συνταχθεί 
µε βάση τα προηγούµενα  Λογιστικά  πρότυπα,  από  την  εφαρµογή  των  ∆ΠΧΠ  
παρατίθενται  στις παρούσες σηµειώσεις. 

 
Οι προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν κυρίως: 

• την άµεση απόσβεση διαφόρων εξόδων, τα οποία είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο 
παρελθόν και αποσβένονταν τµηµατικά µε τα προγενέστερα πρότυπα. 
• την  λογιστική  αναγνώριση  των  υποχρεώσεων  της  Εταιρίας  και  του  
Οµίλου  προς  τους  εργαζοµένους, σε σχέση, µε την µελλοντική καταβολή 
παροχών ανάλογα µε τον χρόνο προϋπηρεσίας τους 
• λογιστικοποίηση µερισµάτων στο χρόνο έγκρισής τους 
• λογισµός φόρων εισοδήµατος και πρόβλεψης φόρων ανέλεγκτων χρήσεων 
• της λογιστικής αναγνώρισης στα αποτελέσµατα χρήσεως των
 επιπτώσεων της ετεροχρονισµένης φορολογίας 
• προσαρµογή των συντελεστών απόσβεσης των ενσώµατων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέληµη ζωή τους  
• επανεκτίµηση των αποθεµάτων και λοιπών απαιτήσεων 
• Μεταφορά των µη δεδουλευµένων κρατικών επιχορηγήσεων από τα ίδια 
κεφάλαια στις υποχρεώσεις και την απεικόνισή τους σαν έσοδα εποµένων 
χρήσεων 

 
 
 
13.10. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων   
 

Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των 
οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την 
Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
 

  Βριλλήσια 27 Μαρτίου  2006 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ               Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.                Ο Προϊστάµενος 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                          Lewis Nigel                        Αθανάσιος Πραχάλης 

Α.∆.Τ. Φ.355271                       Αρ.∆ιαβ.7027486671                    Α.∆.Τ. AB 052731 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 
 

Έκθεση διαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου  µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ την 27η Μαρτίου 2006 και έχει  αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στη ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.helfish.gr .  

 
 
 
 
 
 
    Κατσιβέλης Ιωάννης 
    Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
    ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



                            ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2005              46

 
 
 
 
 
                                                                                Βριλλήσια  27/3/2006 
 
 
 
 
 
 
 
Κύριοι µέτοχοι, 
 
 
Η εταιρεία µας το 2006 συµπληρώνει 20 χρόνια επιχειρηµατικής ύπαρξης και πορείας 
στον κλάδο. 
Η πορεία αυτή χαρακτηρίζεται από συνεχή ανάπτυξη-ιδιαίτερα µετά την εισαγωγή 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 2000-θέτοντας της εταιρεία και τον Όµιλο στους 
πρωτοπόρους του κλάδου Πανευρωπαικά. 
Η συνεχής εφαρµογή συνδυαστικών στρατηγικών ανάλογα µε τις εγχώριες- διεθνείς 
προκλήσεις και συνθήκες , η σωστή και άρτια διαχείριση των οικονοµικών και µη 
πόρων µε σεβασµό στις ανθρώπινες αξίες και το περιβάλλον , η στρατηγική σχέσεων  
συνέπειας  µε πελάτες και προµηθευτές   οδήγησαν σε υψηλά επίπεδα 
αποδοτικότητας και κερδοφορίας εις όφελος των µετόχων και όλων των οµάδων 
ενδιαφεροµένων. 
 
Μέσα στις δύσκολες συνθήκες της ελληνικής και διεθνούς οικονοµικής κοινωνίας 
βαδίζουµε µε σταθερότητα και µε πίστη στις αξίες, τις στρατηγικές ηγεσίας και 
επιχειρηµατικών σχεδίων για να επιτύχουµε το όραµα µας, να γίνει ο Όµιλος ο ίδιος 
διαχρονική αξία για όλους τους ενδιαφερόµενους . 
 
Σας παραθέτουµε στη συνέχεια την έκθεση διαχείρισης για το έτος 2005. 
 
 
 
 
 
 

Το ∆οικητικό Συµβούλιο 
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14. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 

 

 

O Κλάδος που επιχειρηµατούµε 
 
Η οργανωµένη ενασχόληση µε τις ιχθυοκαλλιέργειες άρχισε ουσιαστικά από την 
δεκαετία του 1980.Μέχρι τότε η ζήτηση για νωπά ιχθυρά καλυπτόταν κυρίως από την 
παράκτια και µεσογειακή αλιεία καθώς επίσης από την καλλιέργεια κάποιων ειδών σε 
λιµνοθάλασσες και διβάρια.Παρά την σχετικά πρόσφατη δραστηριότητα της εντατικής 
µορφής καλλιέργειας ευρύαλων ψαριών στην Eλλάδα ο κλάδος παρουσιάζει δυναµική 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 
 
Η µη δυνατότητα κάλυψης της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης νωπών ιχθυρών 
,κυρίως µακροπρόθεσµα οδήγησε στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας σαν 
οργανωµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα βασιζόµενη σε νέα τεχνογνωσία. Οι 
εξελίξεις εµφανίσθηκαν µε µεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα ,µε συνέπεια να αποτελεί 
την κορυφαία παραγωγική χώρα στην Ευρωπαική Ενωση και την Μεσόγειο και αυτό 
αποτελεί σηµαντικό στοιχείο καθώς ελάχιστοι είναι οι τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας που πρωτοστατούν σε επίπεδο Ε.Ε εγχώριες επιχειρήσεις. 
 
Επίσης βοήθησαν οι ευνοικές κλιµατολογικές συνθήκες και η µορφολογία των 
ελληνικών ακτών ,καθώς και τα χορηγηθέντα κίνητρα για την ανάπτυξη της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας (π.χ. επιχορηγήσεις ,επιδοτήσεις, χρηµατοδοτήσεις) 
Τα είδη που εκτρέφονται σε εµπορική κλίµακα στην Ελλάδα και τις άλλες 
Μεσογειακές χώρες είναι κυρίως τσιπούρα (sparus aurata) και το λαβράκι 
(disentrachus labrax),τα οποία είναι ευρύαλα ψάρια ,δηλαδή που µπορούν να 
αναπτυχθούν σε µεγάλο εύρος αλµυρότητας νερού.Εκτός από τα αναφερόµενα είδη  
τα τελευταία χρόνια παράγονται επίσης συναγρίδα,µυτάκι,σαργός,κέφαλος και 
φαγγρί.  
 
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας σήµερα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη 
βιοµηχανία τροφίµων παγκοσµίως µε ρυθµό ετήσιας αύξησης 8% περίπου. Με βάση 
εκτιµήσεις, ο κλάδος στο µέλλον  (έως και το 2030) θα παρέχει το 50% της 
κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων, λόγω συνεχούς ποσοτικής και ποιοτικής 
µείωσης των ιχθυοαποθεµάτων στη θάλασσα. Ειδικότερα στη Μεσόγειο, στο 
συγκεκριµένο κλάδο, η Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία παραγωγό χώρα, την 
τελευταία δεκαετία, µε ανοδική συνεχώς πορεία. Έως και το 2010, η παραγωγή γόνου  
και έτοιµου µεγάλου ψαριού θα αναπτύσσεται µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως 
του 10% έως 15%.  
Οι παραδοσιακές αγορές που έως σήµερα «στήριξαν» την ανάπτυξη του κλάδου είναι 
των Μεσογειακών Ευρωπαικών χωρών(Ισπανία,Γαλλία,Ιταλία κ.α.) 
 
Η αυξητική εξαγωγική πορεία του κλάδου θα συνεχιστεί µε εντονότερο ρυθµό, την 
επόµενη πενταετία, λόγω και της διείσδυσης στις αγορές των νεοεισερχοµένων στην 
Ευρωζώνη χωρών που θα αυξήσει τη ζήτηση για τα µεσογειακά είδη.  
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Η εταιρεία µας 
 
 
Η εταιρία Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι Α.Β.Ε.Ε. φέτος συµπληρώνει 20 χρόνια 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών(παραγωγή γόνου 
και µεγάλου ψαριού).  
Η εταιρεία όπως αναφέρθηκε  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.  
 
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. 
 
Ο Όµιλος χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρό σύγχρονο και καθετοποιηµένο σχήµα 
επιχειρηµατικής εκµετάλλευσης µε δέκα κέντρα παραγωγής για το µεγάλο ψάρι-
Πρέβεζα, Ηγουµενίτσα, Άνδρος, Αστακός Αιτ/νίας, Βουρλιά Βοιωτίας, Αγ Ανδρέα 
Κυνουρίας, Ναύπλιο  και Μαραθώνας Αττικής, δύο  ιχθυογεννητικούς σταθµούς-
Λάρυµνα Λοκρίδας και Αταλάντη Φθιώτιδας-και δύο συσκευαστήρια σε Αταλάντη 
Φθιώτιδας και Αστακό Αιτ/νίας. 
 
Επίσης  διακρίνεται για την άριστη ποιότητα του γόνου που διαθέτει στην Ελληνική 
και µόνο αγορά  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.  
 
Η Εταιρεία εξάγει το 60-65% 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.  
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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. 
 
Ο Όµιλος µας, σήµερα, είναι ένα από τα τρία µεγάλα επιχειρηµατικά σχήµατα στην 
Ελλάδα κατέχοντας το 9% της ελληνικής παραγωγής και αντίστοιχα το 3%-4% της 
ευρωπαϊκής στα ευρύαλα είδη. Στις πωλήσεις, κατέχει µερίδιο αγοράς περίπου 12% 
τόσο ως προς το έτοιµο προϊόν όσο και προς το γόνο. Η θέση µας πιστεύουµε πως θα 
παραµείνει σταθερή όσον αφορά το µερίδιο ενώ προσδοκούµε πως θα ενισχυθεί όσον 
αφορά το τονάζ κατά 5-7%.  
Κύριος πάντως στόχος για την επόµενη πενταετία αποτελεί το να παραµείνουµε στα 
τρία αναφερόµενα επιχειρηµατικά σχήµατα τα οποία αναπόφευκτα οδηγούν τις 
εξελίξεις και καθορίζουν την πορεία του κλάδου πανευρωπαικά.  
 
 

Μακροπεριβάλλον της εταιρείας 
 
 
Η ζήτηση των προιόντων ιχθυοκαλλιέργειας επηρεάζεται από ποικίλα χαρακτηριστικά 
και παράγοντες όπως είναι  
 

• Κοινωνικοοικονοµικοί  
 
 H τιµή πώλησης, το εισόδηµα των καταναλωτών, οι διατροφικές και καταναλωτικές 
συνήθειες ,οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κ.α. 
Ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι αναµφίβολα η τιµή πώλησης η οποία επηρεάζει 
και συµβάλλει στην αύξηση της ζήτησης όταν κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα και 
αντιστρόφως. Η µείωση  των τιµών που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια ευνόησαν 
τη ζήτηση ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας ,δίνοντας τους συγκριτικό πλεονέκτηµα σε 
σχέση µε τα υποκατάστατα προιόντα.  
Η αντιπληθωριστική αυτή τάση της τιµής των προιόντων πανευρωπαικά  
δηµιούργησε και δηµιουργεί την άµεση ανάγκη για την εξεύρεση τρόπων µείωσης  
του κόστους µέσω της καλύτερης διαχείρισης, µείωσης του εργατικού δυναµικού, 
µείωσης των τιµών πρώτων υλών και της επένδυσης σε υψηλής τεχνολογίας 
µεθόδους παραγωγής.  
Ο σύγχρονος  τρόπος ζωής έχει µειώσει το χρόνο προετοιµασίας φαγητού στο σπίτι 
στις βιοµηχανικές ανεπτυγµένες χώρες από 2,5 ώρες το 1930 σε 15 λεπτά το 2000 
και σαν συνέπεια έχει την αύξηση της ζήτησης κατεψυγµένων 
ιχθυοπαρασκευασµάτων ,ενώ συµβάλλει αρνητικά στη ζήτηση νωπών ψαριών. 
Παρόλα όµως αυτά η τάση που επικρατεί για ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής ,ευνοεί 
την κατανάλωση ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας 
Επίσης λόγω της γεωγραφικής προέλευσης των προιόντων (Μεσόγειος) οι 
µεγαλύτερες αγορές(Ισπανία,Γαλλία,Ιταλία) θα συνεχίζουν να καταναλώνουν καθώς 
είναι γνώστες τους λόγω της παραδοσιακής κατανάλωσης για πολλά έτη.       
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• Πολιτικοί και νοµικοί  
 
 Μέσω των κρατικών επιδοτήσεων  αλλά και το επιχειρησιακό πρόγραµµα αλιείας 
(Ε.Π.ΑΛ) 2000-2006, αλλά και των προγενεστέρων αυτού, η εταιρεία µας όπως και η 
Ελλάδα µέσα σε µία δεκαετία, πέτυχε να αναπτύξει την παραγωγή της σε µεγάλο 
βαθµό και να απολαµβάνει τη στιγµή αυτή την κορυφαία θέση µεταξύ των λοιπών 
χωρών της Μεσογείου. Σαφώς υπήρξαν και αρκετά διαρθρωτικά και θεσµικά 
προβλήµατα αλλά τα θετικά σηµεία αναφοράς υπερισχύουν.  
 
Η πλεονεκτική θεσµική ενίσχυση και κατοχύρωση του σηµαντικού ρόλου της χώρας 
στον ευρωπαϊκό κλάδο αποτελεί και το στόχο της τρέχουσας Ε.Π.ΑΛ . Η πιστή 
τήρηση λοιπόν των αρχών, ρόλων και δράσεων -από το κράτος και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (µέσω της Κ.Α.Π.) αλλά και του Συνδέσµου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών 
(Σ.Ε.Θ.)- για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η νέα Ε.Π.ΑΛ. είναι σηµαντικό, 
ουσιαστικό και επαρκές βήµα για την περαιτέρω ενίσχυση και σταθεροποίηση του 
κλάδου οι παραγωγοί, να την στηρίξουµε σθεναρά. 
 

• ∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις 
 
 Η έλλειψη των συναλλαγµατικών διαφορών απόρροια της Ευρωπαικής ενοποίησης 
σίγουρα αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα στην προσπάθεια διατήρησης των 
µεριδίων αγοράς των χωρών της ΕΕ που ήδη υπάρχουν αλλά και την προσπάθεια για 
είσοδο σε νέες κυρίως βόρειες χώρες αλλά και νεοεισερχόµενες Βαλκανικές της ΕΕ. 
 

• Τεχνολογικοί 
 
 Η παραγωγή των  προϊόντων έχει αποκτήσει χαρακτήρα εντατικής βιοµηχανικής 
παραγωγής ,µε σηµαντική ανάπτυξη, τόσο της τεχνολογίας όσο και της τεχνογνωσίας 
εκτροφής γενικότερα.   
Οι µέθοδοι παραγωγής συνεχώς βελτιώνονται µε ταυτόχρονη επιρροή στη  µείωση 
του κόστους ,τα εργατικά χέρια αντικαθίστανται από µηχανές όλο και σε µεγαλύτερη 
κλίµακα, η ποιότητα των τροφών βελτιώνεται µε αποτέλεσµα την µείωση του χρόνου 
διατροφής και ανάπτυξης, τα συστήµατα ελέγχου αναβαθµίζονται, οι τεχνικές 
εγκαταστάσεις( ιχθυοκλωβοί, αγκυροβόλια, σηµαδούρες κ.α.) συντελούν στην 
καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση και διαφύλαξη των προιόντων, η χρήση 
των Η/Υ σ’όλο το φάσµα της επιχείρησης συντελεί στην ορθή και γρήγορη 
πληροφόρηση µε αποτέλεσµα τον έλεγχο και την ενέργεια άµεσων διορθωτικών 
κινήσεων. 
    Επίσης οι ανάπτυξη των µεθόδων επικοινωνίας (Ιντερνέτ,εφηµερίδες,περιοδικά 
κ.α.)συντελούν στην προώθηση του προϊόντος στην αγορά, την ανάπτυξή του ,την 
βελτίωση της «εικόνας» του στον καταναλωτή.  
 

• Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
 
 Σηµαντικός ο ρόλος των καθαρών Ελληνικών θαλασσών αλλά και η µείωση της 
ελεύθερης αλιείας λόγω της υπεραλίευσης και της συνεχούς και µε γρήγορους 
ρυθµούς µείωσης των ιχθυοπληθυσµών της. 
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Μικροπεριβάλλον της εταιρείας 
 

Προσφορά συντελεστών παραγωγής 
 

• Προσφορά και κόστος πρώτων υλών και ενέργειας 
 
Ο µεγάλος ανταγωνισµός από εγχώριους και εξωχώριους προµηθευτές τροφών 
διατήρησε µια σχετική σταθερότητα στις τιµές των τροφών λόγω της συγκέντρωσης 
του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας και του χαρακτήρα της αγοράς των προµηθευτών 
τροφών  που είναι ατελής. Υπάρχει µεγάλη επάρκεια επίσης στην διάθεσή τους λόγω 
και του αριθµού των εν λόγω προµηθευτών.  
Η παραγωγή της τροφής Artemia(βασική διατροφή γόνου) που θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει πρόβληµα στην παραγωγή από την φυσική της-βιολογική της  µείωση 
,για την επόµενη πενταετία είναι επαρκής κατά τις εκτιµήσεις των προµηθευτών του 
και οι τιµές ελαφρά αυξανόµενες .  
Η εταιρεία λόγω της µεγάλης ποσότητας που χρειάζεται τροφών έχει ισχυρή 
διαπραγµατευτική ικανότητα  
Η ιδιοπαραγωγή του γόνου ειδικά για το β΄ εξάµηνο του 2005 κυµαίνεται σε πολύ 
καλά επίπεδο τόσο σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα 
Στην ενέργεια το επίπεδο τιµών ειδικά τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε σηµαντικά 
λόγω της µεγάλης ανόδου του πετρελαίου που επιβάρυνε το κόστος παραγωγής αλλά 
σε ελεγχόµενο επίπεδο  και η µελλοντική τάση για την επόµενη διετία διαφαίνεται 
σταθεροποιητική.  
 

• Προσφορά και κόστος κεφαλαίου 
 
Υπάρχει επάρκεια ορίων τραπεζικών δανείων λόγω της υψηλής πιστοληπτικής 
ικανότητας .  
∆υνατότητα λόγω της προσφοράς χρήµατος για διαπραγµάτευση  χαµηλών επιτοκίων  
 

• Προσφορά και κόστος εργασίας 
 
Η προσφορά εξειδικευµένης εργασίας είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λόγω το 
αριθµού των ιχθυολόγων 
Επίσης και η προσφορά µη εξειδικευµένης εργασίας επίσης σε ικανοποιητικό επίπεδο 
λόγω της επιχειρηµατικότητας κυρίως σε περιοχές αγροτικές µη αστικές µε έντονο 
πρόβληµα εξεύρεσης εργασίας αλλά και του αριθµού των αλλοδαπών που κινούνται 
στον κλάδο εδώ και πολλά χρόνια 
Κόστος σε σταθερότητα αλλά όµως υψηλό λόγω της ειδικότητας-Ιχθυολόγοι- και των 
εισφορών. Σηµαντική η θεσµοθέτηση που επιτεύχθηκε εντός του 2004 µε το νόµο 
3232/2004 για την ασφάλιση των ιχθυεργατών στον ΟΓΑ που βοήθησε στην 
αποκλιµάκωση του κόστους.  
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• ∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών 
 
Κατά βάση είναι οι προµηθευτές τροφών .∆εν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της 
αγοράς λόγω της µορφής της που είναι ατελής αλλά  και της  συγκέντρωσης του 
κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας κυρίως στις µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν εισαχθεί 
στο ΧΑΑ και έχουν µεγάλη δυνατότητα διαπραγµάτευσης. 
Η πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας 
συνεχώς µειώνεται για πολλές επιχειρήσεις και άρα οι υγιείς µεγάλοι Όµιλοι που 
περιλαµβάνουν της εταιρεία µας έχουν ένα επιπλέον ισχυρό ατού διαπραγµάτευσης. 
Επίσης η µη δυνατότητα ολοκλήρωσης από της εταιρείες ιχθυοτροφών προς τα 
εµπρός λόγω της ύφεσης του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας και επενδυτικής 
εξειδίκευσης αποτελεί ένα ακόµα µεγάλο συγκριτικό τους µειονέκτηµα.   
 
 
 
 

• ∆ιαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών 
 
 Τοµέας παραγωγής γόνου 
Η συρρίκνωση του κλάδου δίνει το πλεονέκτηµα στους εναποµείναντες για την 
διαµόρφωση του επιπέδου τιµών. Η εταιρεία λόγω των διαδικασιών που έχει θέσει για 
την παραγωγή του γόνου µε τις πολλαπλές διαλογές στα πρώτα στάδια, την 
προπάχυνση και το after sales service έχει δηµιουργήσει ισχυρή σχέση Marketing µε 
αρκετούς  και αξιόλογους πελάτες που συνεργάζεται αρκετά χρόνια.       
Βέβαια υπάρχει µεγάλη προσφορά του προιόντος κυρίως από τις δύο µεγάλες 
ανταγωνίστριες(Σελόντα και Νηρέα) αλλά και η αύξηση του παραγόµενου µεγάλου 
ψαριού δηµιουργεί συνεχή ανάγκη τοποθέτησης . 
 
 Τοµέας παραγωγής µεγάλου ψαριού 
Υπάρχει  µεγάλη προσφορά από όλες τις µεσογειακές χώρες µε αποτέλεσµα τη µη 
δυνατότητα καθορισµού των τιµών η οποία παρουσιάζει κατά εποχή µεγάλη 
διακύµανση η οποία πλέον όµως έχει καταστεί δεδοµένο για τον κλάδο και την 
εταιρεία µε εφαρµογή ανάλογης πολιτικής αντιµετώπισης. Η µικρή χρονική 
δυνατότητα διακράτησης του προϊόντος επίσης αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα στην 
διαπραγµάτευση .Στα πλεονεκτήµατα εντάσσεται η αδυναµία ολοκλήρωσης των 
αγοραστών προς τα πίσω λόγω του απαιτούµενου κεφαλαίου επένδυσης και όλα τα 
οποία έχουν αναφερθεί ανωτέρω 
 

• Προσφορά υποκαταστάτων προϊόντων 
 
Η µείωση των τιµών τα τελευταία χρόνια καθιστά τα ίδια τα προϊόντα υποκατάστατα 
άλλων και ιδιαίτερα της ελεύθερης αλιείας. Αν και η κατανάλωση προϊόντων της 
ελεύθερης αλιείας, που συνεχώς µειώνεται αλλά αναµφίβολα προτιµάται σαν 
διατροφική επιλογή, το µερίδιο του κλάδου συνεχώς αυξάνεται. Επίσης η ανάπτυξη 
µαζικής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας άλλων ειδών που θα «κλέψουν» µερίδιο 
αγοράς από τα γνωστά ευρύαλα  δεν έχει έως και σήµερα ευδοκιµήσει παρά τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται. 
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• Ανταγωνισµός στον κλάδο 
 
 Είσοδος κυριοτέρων νέων ανταγωνιστών 
Αδύνατη για εκτροφή ιχθύων των δύο κυρίαρχων ειδών(τσιπούρα-λαβράκι)λόγω της 
κατάργησης στη χορήγηση νέων αδειών εκτροφής .Η µη έως τώρα δυνατότητα 
µαζικής παραγωγής νέων ειδών λειτουργεί αποτρεπτικά για αυτά τα είδη λόγω  της 
µη διασφάλισης του οικονοµικού αποτελέσµατος . 
Τα τελευταία πέντε χρόνια οι κυρίαρχοι   του κλάδου παραµένουν οι ίδιοι µεταξύ 
αυτών και η εταιρεία µας. 
 
Εξοδος κυριοτέρων ανταγωνιστών 
Η µεγάλη και διαφορετική εξειδίκευση των επενδύσεων ανάλογα το παραγόµενο 
είδος  ψαριού την καθιστά πολύ δύσκολη έως αδύνατη χωρίς µεγάλη οικονοµική 
ζηµία .Οι κρατικές και  επιχορηγήσεις Ε.Ε. δεσµεύουν λόγω της υποχρέωσης 
χρονικών ορίων διακράτησης της ιδιοκτησίας και της επιχείρησης.Τέλος η αίσθηση 
του πρωτοπόρου-καινοτόµου στον κλάδο και του ισχυρού εν τέλει κυρίαρχου του 
κλάδου.  
 
 Ανταγωνισµός στις υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου 
Κλάδος σε «εξυγίανση» µετά την υπερβάλλουσα ,άναρχη, οικονοµικά ζηµιογόνο  και 
συντονιστικά ελλιπέστατη περίοδο 2000-2002.Κλάδος επίσης   δύο ταχυτήτων-τρείς 
µεγάλες καθετοποιηµένες επιχειρήσεις και όλες οι υπόλοιπες µε σηµαντικά µεγάλες 
ελλείψεις υποδοµών(τεχνολογία, κανάλια διανοµής κ.α.).Η µορφή αγοράς είναι 
ολιγοπωλιακός ανταγωνισµός παρά το φαινόµενο της  µεγάλης κατά περιόδους 
προσφοράς προιόντος. Η τάση για περαιτέρω  συγκέντρωση της προσφοράς θα 
συνεχιστεί-κυρίως από τις τρείς µεγάλες εταιρείες-µε απώτερο σκοπό τον καλύτερο 
έλεγχο της παραγωγής, την αύξηση των τιµών διάθεσης και την ελαχιστοποίηση του 
φαινοµένου  αθέµιτου ανταγωνισµού. 
 Ανταγωνιστικά επίσης λειτουργούν και οι εµπορικές εγχώριες εταιρείες που 
προσπαθούν πολλές φορές µε µη οικονοµικά οφέλη να στηρίξουν το µερίδιο τους 
στις αγορές εντός και εκτός Ελλάδος.  
Τέλος η απόκτηση µεριδίων αγοράς  σε νέες αγορές πέραν από τις παραδοσιακές 
µεσογειακές των προϊόντων συνιστά συγκριτικό πλεονέκτηµα για όσους 
επιχειρηµατούν και επενδύουν τόσο για το παρόν αλλά κυρίως για το άµεσο µέλλον. 
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Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος  της εταιρείας 
 

• Οργανωτική διάρθρωση 
 
  Χαρακτηριστικό οι πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ  µεσαίων και υψηλών 
στελεχών αλλά και όλου του προσωπικού. 
Η ανάληψη της ευθύνης εφαρµογής της επιχειρησιακής στρατηγικής 
πραγµατοποιείται από τετραµελή οµάδα αποτελούµενη από το Γενικό ∆ιευθυντή και 
∆ιευθυντές τµηµάτων(∆ντής Οικονοµικού,∆ντής Παραγωγής και Εµπορικό ∆ντής ) µε 
χρόνια σχέση συνεργασίας στην εταιρεία µε αποτέλεσµα την αµεσότητα στην 
εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου επίτευξης στόχων. Επίσης υπάρχει σαφής 
διαχωρισµός ευθυνών και αρµοδιοτήτων και εφαρµογή καταµερισµού εργασίας στα 
τµήµατα µα αποτέλεσµα  την καλή σχέση και ικανοποιητική επικάλυψη µεταξύ των 
τµηµάτων 
Προωθείται η περαιτέρω εφαρµογή του  εποπτικού-ελεγκτικού ρόλου του τµήµατος 
προµηθειών σε συνεργασία µε το οικονοµικό τµήµα και τον Εσωτερικό Ελεγκτή. 
 

• Επιτελικό-∆ιευθυντικό Προσωπικό 
 
Χαρακτηρίζεται από τον ενεργό ρόλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην διοίκηση της 
εταιρείας και την ενασχόληση των δοικούντων µε το χώρο από την αρχή της 
ανάπτυξης του κλάδου. Επίσης η εφαρµογή ∆ηµοκρατικού µοντέλου ηγεσίας από όλα 
τα ανώτατα στελέχη  και  ο µικρός µέσος όρος ηλικίας στελεχών καθιστούν 
σηµαντικό άυλο πόρο. 
Προωθείται η εναρµόνιση της  κουλτούρας και η εφαρµογή µέσου επικοινωνίας  λόγω 
απόστασης και διασπορά κέντρων λειτουργίας οφειλόµενη στο αντικείµενο 
 

• Λειτουργικό προσωπικό 
 
Οι συντριπτική πλειονότητα των υπευθύνων των τµηµάτων βρίσκονται  χρόνια στην 
εταιρεία έχοντας όπως και όλοι οι εργαζόµενοι καλό επίπεδο γνώσεων του ρόλου και 
θέσης .Είναι δεκτικό στην εκπαίδευση και προσαρµογή στις κάθε φορά 
διαµορφούµενες συνθήκες και  ικανοποιηµένοι µε το σύστηµα αµοιβών. Η αφοσίωση 
και εµπιστοσύνη στον προϊστάµενο, η συµµετοχή στην διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων του τµήµατος  και η δυνατότητα επιχειρησιακής ανέλιξης-πολλά 
παραδείγµατα-δηµιουργούν ιδανικές συνθήκες –κίνητρα. 
Σαν µειονέκτηµα  αναφέρουµε την διαφορετικότητα της κουλτούρας λόγω του 
αριθµού αλλοδαπών εργατών στην παραγωγή οι οποίοι όµως πλέον έχουν χρόνια 
σχέση µε την εταιρεία και η µεγάλη  χιλιοµετρική απόσταση των κέντρων παραγωγής 
 

• Χρηµατοοικονοµική λειτουργία 
 
Ο σηµαντικότερος παράγοντας που βασίσθηκε η ανάπτυξη µας είναι αναµφίβολα η 
άντληση των κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο αξιών που πράγµατι προσέδωσε 
ισχυρή δυναµική στην στρατηγική σκέψη και την δυνατότητα υλοποίησης και 
αξιοποίησης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. 
Επίσης µέσω των κρατικών επιδοτήσεων  αλλά και το επιχειρησιακό πρόγραµµα 
αλιείας (Ε.Π.ΑΛ) 2000-2006, αλλά και των προγενεστέρων αυτού, η εταιρεία µας  
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όπως και η Ελλάδα µέσα σε µία δεκαετία, πέτυχε να αναπτύξει την παραγωγή της σε 
µεγάλο βαθµό και να απολαµβάνει τη στιγµή αυτή την κορυφαία θέση µεταξύ των 
λοιπών χωρών της Μεσογείου. Σαφώς και υπήρξαν πολλά διαρθρωτικά και θεσµικά 
προβλήµατα αλλά τα θετικά σηµεία αναφοράς υπερισχύουν.  
 
Την τελευταία τετραετία σηµαντική  είναι και η σχέση που έχει αναπτυχθεί µε το 
πιστωτικό σύστηµα για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας και των εκτάκτων 
ελλείψεων που παρουσιάσθηκαν για την καθηµερινή λειτουργία του Οµίλου. 
Αναµφίβολα η στάση και το αποτέλεσµα της συνεργασίας µε τα εν λόγω ιδρύµατα 
καταδυκνείουν την  επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα και σοβαρότητα που 
χαρακτηρίζει την εταιρεία µας. 
  
  Επίσης υπάρχει µεγάλη πιστοληπτική ικανότητα έναντι πιστωτών, προµηθευτών και 
τραπεζών και ικανοποιητική απόδοση χρηµατοοικονοµικών δεικτών σε σχέση µε τον 
κλάδο και τους κυριότερους  ανταγωνιστές.Τέλος αναφέρουµε το ικανοποιητικό 
σύστηµα ανάλυσης και ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών τάσεων-άµεση ανάληψη 
διορθωτικών ενεργειών  
 
Σαν µειονέκτηµα αναφέρουµε όπως όλες οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη αξιόπιστου 
προγραµµατισµού σε βάθος πέραν των δύο ετών ή ίσως και λιγότερο ,λόγω της 
συνάρτησης  των µεταβολών της παγκόσµιας οικονοµική τάσης . 
 Τέλος µειονέκτηµα αποτελούν και τα χρόνια εγγενή προβλήµατα του κλάδου(άναρχη 
υπερπροσφορά, χαµηλές τιµές κ.α.) µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση του κόστους 
παραγωγής ,διοίκησης και διάθεσης 
 

• Ανταγωνιστική θέση-σειρά προϊόντος 
 
Το Προϊόν είναι οµοιογενές µε των ανταγωνιστών αλλά γίνεται προσπάθεια 
διαφοροποίησης  µε καλύτερη ποιότητα λόγω της επιλογής των καλύτερων 
οργανισµών για πάχυνση κατά το στάδιο του γόνου(διαλογές) 
Η πρώτες  θέσεις στην παραγωγή γόνου τσιπούρας και λαυρακιού και µεγάλου 
ψαριού στην Ελλάδα και µέσα στις πρώτες στην Ε.Ε και στην Μεσόγειο, η γνώση της 
ποιότητας και τεχνογνωσίας της παραγωγής και των άλλων ανταγωνιστών, η κάθετη 
και οριζόντια ολοκλήρωση στο προϊόν και οι αποκτήσεις των πιστοποιητικών 
διασφάλισης της ποιότητας -ISO και HACCP συντελούν στην ποιοτική του 
διαφοροποίηση. 
Στα µειονεκτήµατα αναφέρουµε τα χρόνια προβλήµατα  του κλάδου µε µη 
απορρόφηση της προσφερόµενης ποσότητας και µείωσης της τιµής του µεγάλου 
ψαριού κατά µεγάλη περίοδο κυρίων το β εξάµηνο κάθε έτους. 
 Ο µικρός αριθµός πελατών και συνεχώς µειούµενος της αγοράς γόνου και τα 
χρηµατοοικονοµικά τους προβλήµατα είναι άξια επισήµανσης και ιδιαίτερης προσοχής 
αν και δεν υπάρχουν τα τελευταία δύο χρόνια για την εταιρεία φαινόµενα µείωσης 
πελατών. 
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• Παραγωγικές εγκαταστάσεις-µηχανολογικός εξοπλισµός 
 
Οι συνεχείς επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία λόγω  κεφαλαίων από  την εισαγωγή 
στο Χ.Α. αλλά και τραπεζικών δανείων ,οι παραγωγικοί χώροι σε θαλάσσιες περιοχές 
µε καλή θερµοκρασία, καθαρά νερά για την ανάπτυξη  ποιοτικού  προϊόντος και 
µηχανολογικός, κτιριακός και εξοπλισµός µεταφοράς σε καλή κατάσταση και συνεχώς 
ανανεούµενος  διαµορφώνουν σύγχρονο πλαίσιο επιχειρηµατικότητας. 
 

• Μάρκετινγκ 
 
 Η καλή φήµη για την ποιότητα του γόνου, το ικανοποιητικό after sales service , η 
συσκευασία του προϊόντος µε σύγχρονες τεχνικές σε πλήρως οργανωµένα 
συσκευαστήρια ιχθύων µε πιστοποιήσεις ποιότητας,οι συνεχείς επαφές µε τα δίκτυα 
διανοµής σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία  και η ακριβής τήρηση χρονοδιαγράµµατος 
παράδοσης προϊόντων δηµιούργησαν τις σχέσεις Marketing µε τους πελάτες. 
Προωθείται η συµµετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις για την προώθηση της εταιρείας και 
των προιόντων της αλλά και η  παρουσία σε νέες αγορές πέραν των παραδοσιακών 
µεσογειακών.Στην προσπάθεια αυτή η ύπαρξη ενός πλαισίου από Συλλογικούς φορείς 
και τη Χώρα θα βοηθήσει σηµαντικά την διείσδυση σε νέες αγορές που θα δώσουν 
άλλη ώθηση .   
 
 

• Σύστηµα διανοµής προϊόντων 
 
 Υπάρχουν σύγχρονα µέσα µεταφοράς συνεχώς ανανεούµενα και ικανό και έµπειρο 
προσωπικό που διαχειρίζεται και λειτουργεί το δίκτυο στην Ελλάδα  
Στο εξωτερικό η µεταφορά γίνεται µε εταιρεία διεθνών µεταφορών που η εταιρεία 
συνεργάζεται χρόνια µε µεγάλη ασφάλεια και ακρίβεια στο χρόνο παράδοσης. 
Στα µειονεκτήµατα αναφέρουµε την µη ανάπτυξη δικτύου σε νέες αγορές ειδικά την 
δεκαετία 1991-2000 η οποία σήµερα θα έδινε όπως αναφέραµε νέες προοπτικές 
επιχειρηµατικότητας. 
Σηµαντικό επίσης  είναι η άµεση συνάρτηση µε το πετρέλαιο µε συνέπεια το υψηλό  
κόστος διάθεσης και την περιορισµένη δυνατότητα µειώσεως 
 

• Έρευνα και ανάπτυξη 
 
Υπάρχει συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης νέων ειδών-ειδικά της γλώσσας. 
Επίσης  πραγµατοποιούνται συνεχώς επενδύσεις και χορηγήσεις σε εργαστήρια και 
εξοπλισµό για την έρευνα από την ∆ιοίκηση νέων µεθόδων παραγωγής και ειδών. 
Τέλος η γνώση µε τη συνεχή ενηµέρωση των απασχολουµένων µε την έρευνα από 
επιστηµονικές πηγές αναβαθµίζει την ικανότητα αντίληψης και παρατήρησης  του 
αντικειµένου τους για την αποφυγή λαθών. 
Στα µειονεκτήµατα αναφέρουµε  το υψηλό κόστος- έως σήµερα-της έρευνας σε 
σχέση µε την πραγµατοποιηθείσα  µη υψηλή  αποτελεσµατικότητα . 
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Στόχοι και επιδιώξεις  της εταιρείας 
 
 
Η εταιρεία έχει αποσαφηνίσει τους στόχους και επιδιώξεις της µέσα στα πλαίσια 
λειτουργίας της που αποτελούν και αξίες ποιοτικές και διαχρονικές και καθιστούν 
σταθερή αξία και την ίδια την εταιρεία µακροπρόθεσµα. H οργάνωση της επιχείρησης 
απαρτίζεται από τις δοµές, πολιτικές και φιλοσοφία της που όλες µαζί αρµονικά και 
παράλληλα συντονίζονται για την επίτευξη των στόχων της. 
 Σηµαντικό εδώ είναι να αναφερθεί ότι και για κάθε στρατηγικό τοµέα 
δραστηριότητας έχει καθοριστεί η αποστολή του µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο 
αποστολής της επιχείρησης, παράγοντας που θεωρούµε αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του άρτιου και αποτελεσµατικού επιχειρησιακού συντονισµού που αναφέραµε 
πιο πάνω.    
 
Συγκεκριµένα οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι οι εξής  
 

• Οικονοµική αποδοτικότητα(κέρδος)  
• Αναγνώριση και ικανοποίηση των πελατών 
• Αναγνώριση και ικανοποίηση των οµάδων ενδιαφεροµένων(stake 

holders) αυτής 
• Κοινωνική ευθύνη 

 
Αντικειµενικοί ,συγκεκριµένοι, ιεραρχικά διατασσόµενοι και συνεπείς αποτελούν  το 
υπόβαθρο της άσκησης διοίκησης µε βάση τους εν λόγω στόχους.   
 
  

• Οικονοµική αποδοτικότητα(κέρδος)   
 
Η επίτευξη απαιτεί : 
 
Στρατηγική ηγεσίας του κόστους-χαµηλού κόστους 
 
Η αντιπληθωριστική τάση της τιµής των προιόντων πανευρωπαικά την τελευταία 
πενταετία   δηµιούργησε και δηµιουργεί την άµεση ανάγκη για την εξεύρεση τρόπων 
µείωσης  του κόστους µέσω της καλύτερης διαχείρισης κυρίως των τροφών, µείωσης 
του εργατικού δυναµικού, µείωσης ή σταθεροποίησης  των τιµών πρώτων υλών και 
της επένδυσης σε υψηλής τεχνολογίας µεθόδους παραγωγής.  
 
Για τις τροφές η µεγάλη εξάρτηση από τα ιχθυάλευρα των ιχθυοτροφών παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας καθώς 
αποτελεί το βασικό συντελεστή κόστους του προιόντος .Η αύξηση της ενέργειας το 
2005 δηµιούργησε την ανάγκη των παραγωγών και εµπόρων τροφής να 
µετακυλίσουν το κόστος στις τροφές. Με  βάση την έως τώρα αρµονική µακρόχρονη 
συνεργασία ,τους µεγάλους όγκους απαιτούµενης τροφής, αλλά και την δυνατότητα 
µη δέσµευσης µε συµβόλαια η εταιρεία οριακά επηρεάσθηκε στο κόστος από την 
ενεργειακή αύξηση τιµών. Ο όγκος παραγωγής αποτελεί µεγάλο διαπραγµατευτικό 
ατού ειδικά για τις τροφές .       
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Η ιδιοπαραγωγή γόνου-στα πλαίσια της καθετοποίησης-για το 2005 και 2006 
ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα και θα υπερκαλύψουν  τις ανάγκες σε αντίθεση µε τα 
έτη 2002-2004 που οι αγορές επιβάρυναν το κόστος. 
Ο κάθε παραγωγικός τοµέας δραστηριότητας αποτέλεσε σηµείο εστίασης, µελέτης και 
τελικά αναδιάρθρωσης σε επίπεδο υπευθύνου και εργαζοµένων µε κριτήριο την 
επίτευξη της παραγωγικότητας. Οι επενδύσεις των προηγουµένων ετών  αλλά και του 
τρέχοντος σε σύγχρονο εξοπλισµό (κλωβοί, δίχτυα, σκάφη, αυτοκίνητα, επεκτάσεις 
κτιριακές κ.α.) θα συνεχιστούν και το 2006 . 
Στα ήδη υπάρχοντα κέντρα πάχυνσης συντελείται µε τις µεθόδους της εξαµηνιαίας 
διαλογής και καταµέτρησης όλων των κατηγοριών ψαριών ριζική αναθεώρηση του 
τρόπου παραγωγής µε την εστίαση σε κατά ανάπτυξη παρτίδες µεγάλου ψαριού και 
τον χρόνο παραγωγής τους .Ο εντοπισµός των προβληµάτων ανάπτυξης αλλά και η 
συνεχής παράλληλη των οργανισµών ανάπτυξη επιτυγχάνει αναπτυξιακή οµοιοµορφία 
σε µεγάλα ποσοστά τα οποία διευκολύνουν όλο το κύκλωµα και ιδιαίτερα την 
σηµαντική διαδικασία της διαλογής-συσκευασίας. Πιστεύουµε πως όλες αυτές οι 
ανωτέρω στρατηγικές και τακτικές κινήσεις θα προσδώσουν σηµαντικά οικονοµικά 
οφέλη στο άµεσο µέλλον. 
 
Η πολιτική του οµίλου για ανάδειξη υπευθύνων µέσα από τους ήδη υπάρχοντες 
εργαζοµένους για ανώτερες επιτελικές και εκτελεστικές θέσεις µείωσε τα έξοδα 
µισθοδοσίας .Γενικότερα τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για τον Όµιλο παρέµειναν 
στα ίδια επίπεδα µετά την ανάπτυξη του τµήµατος προµηθειών ενώ τα έξοδα 
διάθεσης σηµείωσαν µικρή αύξηση παρά την αύξηση των καυσίµων που αποτελεί τον 
σηµαντικότερο µοχλό επιβάρυνσης λόγω των µεταφορικών στο εξωτερικό κυρίως 
αλλά και στις ενδοµεταφορές. Επίσης οι δαπάνες ελέγχονται πλήρως από το τµήµα 
προµηθειών για όλο τον όµιλο µε βάση προγραµµατισµένη κατάσταση δαπανών 
ανα΄κέντρο δραστηριότητας και άµεσου εντοπισµού των αποκλίσεων. Οι 
καταναλώσεις τροφών ελέγχονται καθηµερινά από την ∆νση παραγωγής και 
εντοπίζεται άµεσα η τυχόν υπέρβαση κατανάλωσης αυτών.     
Τέλος το κυριότερο είναι η ικανοποιητική επίτευξη του µέσου συντελεστή 
µετατρεψιµότητας ιχθυοµάζας(F.C.R.) κοντά στο 2-πρότυπο όριο το µικρότερο ίσο 
του 2-τόσο για το 2005 αλλά και του γόνου για το 2006 µετά την επισταµένη 
διαδικασία συναντήσεων, αξιολόγησης ,ανασχεδιασµού µεταξύ του ∆ιευθυντή 
παραγωγής και των υπευθύνων των µονάδων και την εφαρµογή της µεθόδου 
διαλογής ανά εξάµηνο στην πάχυνση . 
Η απόφαση συγχώνευσης µε απορρόφηση από την µητρική επτά εταιρειών εντός του 
2005 και της προοπτικής ακόµα µιας εντός του 2006 εντάσσεται επίσης στα πλαίσια 
µείωσης του κόστους και την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας .   
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Γεωγραφική  αναδιάρθρωση 
 
Στα πλαίσια της στρατηγικής αποεπένδυσης που πραγµατοποιήθηκε εντός του 2004 
µε την εκχώρηση των εγκαταστάσεων του ιχθυογεννητικού σταθµού και των 
µονάδων πάχυνσης  της Εύβοιας λόγω υπέρβασης οικονοµικών πόρων, 
αναποτελεσµατικότητας επίτευξης των ικανών παραγωγικών στόχων και των υψηλών 
θνησιµοτήτων η εταιρεία εφάρµοσε και εφαρµόζει στρατηγική γεωγραφικής 
αναδιάρθρωσης και επιχειρηµατικότητας σε περιοχές µε µέσο δείκτη θερµοκρασίας 
νερών υψηλό.  
Αναλυτικότερα την τελευταία τριετία  2002-2005 ,στον τοµέα πάχυνσης µεγάλου 
ψαριού, τη χαρακτηρίζει η ποιοτική και σταθερή ανάπτυξη διαµέσου της γεωγραφικής 
επιλεκτικής επιχειρηµατικότητας  και της βελτιστοποίησης των µεθόδων παραγωγής 
αυτού  σε όλα τα στάδια της µε στόχο τη µείωση του λειτουργικού κόστους, µέσω 
οικονοµιών κλίµακας, καθώς και την ποιοτική του ανάπτυξη.  
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρία βασίζεται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της, όπως την καλή φήµη της, τη δυναµική ανάπτυξη των 
θυγατρικών της και την αναπτυξιακή στρατηγική της όσον αφορά την ενδυνάµωση 
των υφισταµένων αλλά και την έναρξη νέων δραστηριοτήτων µέσω ειδικών 
συνεργειών σε  νέα κέντρα παραγωγής µεγάλου ψαριού στη Ν. Ελλάδα  που έχουν 
προσδώσει ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα στον τοµέα της πάχυνσης.  
Η επιχειρηµατικότητα στη Ν.Ελλάδα αποβλέπει την µείωση του κύκλου παραγωγής 
µέσω της υπάρχουσας αυξηµένης ετήσιας κλίµακας θερµοκρασίας σε σχέση µε τις  
υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος και άρα της µικρότερης λειτουργικής κοστολογικής 
επιβάρυνσης.   
Στο µέλλον εκτιµούµε πως η συνεισφορά στο παραγωγικό και άρα οικονοµικό 
αποτέλεσµα της γεωγραφικής αυτής στρατηγικής  ανάπτυξης του µεγάλου ψαριού θα 
προσδώσει µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα ταχύτερης από τους ανταγωνιστές του 
κλάδου ανάπτυξης στον τοµέα αυτό.    
 
Για το γόνο µε τον νέο ιχθυογεννητικό σταθµό της Αταλάντης και  µετά την 
κατακόρυφη ανάπτυξη τον ετών 1997-2001,  την µειωµένη-απρόβλεπτα-παραγωγή 
για τα έτη  2002-2004  το 2005 το χαρακτηρίζει η ποιοτική και σταθερή ανάπτυξη 
των αρχικών ετών που προσδίδει νέες προσδοκίες για το πολύ καλό αποτέλεσµα και 
για το 2006. 
 Ο Όµιλος, µέσα στο 2005, µετά των εκσυγχρονισµό των ιχθυογεννητικών του 
σταθµών, στόχευσε και  διατήρησε την παράδοση του ποιοτικά αναβαθµισµένου 
γόνου, που επί χρόνια προσφέρει στους πελάτες του και ήταν ο βασικός 
αναπτυξιακός άξονας έως και την πορεία του στο Χρηµατιστήριο το έτος 2000. 
Θεωρούµε σίγουρα µετά και τις έως σήµερα ενδείξεις πως το 2005  αποτελεί την 
απαρχή µιας νέας πολυετούς παραγωγικής και ποιοτικής επιχειρηµατικής 
αποτελεσµατικότητας στον εν λόγω τοµέα.    
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 Στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς    
 
Η πρόβλεψη για την αυξητική εξαγωγική πορεία του κλάδου  µε εντονότερους  
ρυθµούς την επόµενη πενταετία, λόγω και της διείσδυσης στις αγορές των 
νεοεισερχοµένων στην Ευρωζώνη χωρών που θα αυξήσει τη ζήτηση για τα 
µεσογειακά είδη επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο µε τις πωλήσεις στις µη παραδοσιακές 
µεσογειακές αγορές.  
Όπως ήδη αναφέραµε έως και το 2010, η παραγωγή γόνου και έτοιµου µεγάλου 
ψαριού εκτιµάται ότι θα αναπτύσσεται µε ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως του 
10% έως 15%. 
Η επιλογή και προσπάθεια της εταιρείας µας στις Βόρειες χώρες(Γερµανία, Αγγλία, 
Ολλανδία κ.α.) αλλά και τις νεοεισερχόµενες στην(Βουλγαρία, Σλοβενία κ.α.) Ε.Ε. να 
διεισδύσει και αναπτύξει την αγορά για τα συγκεκριµένα είδη συνεχώς επιβεβαιώνεται 
.Η ανάπτυξη ξεπερνά το 30% από το 2004 στο 2005 εξαιρετικά υψηλό ποσοστό αν 
σκεφθεί κανείς πως πριν από τέσσερα χρόνια δεν ξεπερνούσε το 5% ετησίως.   
    
Στρατηγική ανάπτυξης νέων προιόντων 
 
Συγχρόνως,  µε την παραγωγή των δύο γνωστών ειδών η εταιρεία έχει ολοκληρώσει 
το 2ο επιτυχηµένο κύκλο παραγωγής γλώσσας (solea-solea) προιόν που θα διαθέσει 
µε βάση τις έως τώρα εκτιµήσεις εντός του τρέχοντος έτους 2006 .Το προιόν αυτό 
πιστεύουµε πως θα αναπτυχθεί ραγδαία τα επόµενα χρόνια και η προσπάθεια της 
τελευταίας τετραετίας που έχουµε κάνει στο εν λόγω είδος θα αποδώσει τα µέγιστα. 
Πιστεύουµε επίσης πως θα πρέπει να συνεχίσουµε µε τους ίδιους εντατικούς ρυθµούς 
στην προσπάθεια ανάπτυξής του καθώς η προσφορά στις  αγορές αυτού είναι ακόµα 
σε πολύ χαµηλό επίπεδο ενώ η τιµή πολύ υψηλή. 
 

• Αναγνώριση αναγκών και ικανοποίηση των πελατών 
 
Η επιχείρηση δεν είναι µια διαδικασία που παράγει µόνο αγαθά αλλά ικανοποιεί τον 
πελάτη. 
 Η φράση αυτή χαρακτηρίζει απόλυτα την φιλοσοφία που διακατέχει την εταιρεία τα 
χρόνια αυτά της µέγιστης ανάπτυξης της. 
Οι αγοραστές-πελάτες αγοράζουν από επιχειρήσεις που κατά τη γνώµη τους 
προσφέρουν την υψηλότερη παραδιδόµενη αξία στους πελάτες της. 
Με δεδοµένο της οµοιογένειας του προιόντος η εταιρεία έδωσε έµφαση και βάρος σε 
δύο βασικούς άξονες για την επίτευξη του στόχου  
  
 Τον συντονισµό των τµηµάτων που περιλαµβάνονται στην «αλυσίδα αξίας» της 
εταιρείας    και 
  
 στην εφαρµογή του Μάρκετινγκ σχέσεων µε τους πελάτες 
 
Για το πρώτο αναφέρουµε και στην εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας την άριστη 
σχέση και αλληλοκάλυψη που παρατηρείται µεταξύ των τµηµάτων λόγω της ύπαρξης 
των περισσοτέρων στελεχών και εργαζοµένων µε εµπειρία στο αντικείµενο και 
πολύχρονη συνεργασία και σχέση πλέον µε την εταιρεία. Όλα τα διευθυντικά 
στελέχη-∆νων Σύµβουλος, Προιστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών, ∆ντής Παραγωγής  
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και Εµπορικός ∆ντής- έχουν αναδειχθεί µέσα από την εταιρεία αλλά και πολλοί 
εργαζόµενοι από τους βασικούς κορµούς των διοικήσεων των επιµέρους τµηµάτων. 
Αυτό συνεισφέρει στην σωστή, έγκαιρη και αποτελεσµατική συνεργασία των 
στελεχών και τµηµάτων για την οποιαδήποτε ικανοποίηση ανάγκης του πελάτη σε 
όλο το φάσµα της επιχειρηµατικότητας. Κυρίως βέβαια λόγω των διαδικασιών 
εφαρµογής ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας που έχει η εταιρεία 
αποκτήσει για την πράγµατι  άρτια διαδικασία εξασφάλισης της ποιότητας του 
προιόντος. 
Η εταιρεία στα συσκευαστήρια που διαθέτει έχει εφαρµόσει και αποκτήσει 
εγκεκριµένες πιστοποιήσεις ποιότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές υψηλών 
ποιοτικών standards. 
Επίσης έχει προσδώσει µεγάλο βάρος στο after sales service διαδικασία που 
θεωρούµε επίσης σηµαντική στην «αλυσίδα αξίας» µας. Σε οποιοδήποτε πρόβληµα 
εντοπισθεί σε πελάτη ο υπεύθυνος ποιότητας και αρµόδιος ∆ντής τµήµατος γόνου ή 
µεγάλου ψαριού  πραγµατοποιεί επί τόπου επίσκεψη για την διαπίστωση του 
προβλήµατος και την ενέργεια διορθωτικών πολιτικών αποκατάστασης της ζηµιάς  
του πελάτη σε συνεργασία µε την διοικητική οµάδα της εταιρείας. 
 
Για το δεύτερο σηµαντική είναι η εφαρµογή επιχειρησιακών πολιτικών ύπαρξης 
ειδικών συναλλακτικών σχέσεων που µετατρέπουν τους πελάτες σε συνεργάτες. Η 
εταιρεία και οι πελάτες συνεργάζονται στενά και ενεργά µαζί σε επίπεδο αγοράς 
γόνου και τροφών από τους δεύτερους και κατόπιν την πώληση προς την εταιρεία 
του έτοιµου προιόντος τους -µόνο µεγάλο ψάρι-για την πώληση περαιτέρω µέσω του 
δικού της καναλιού διανοµής. Ετσι η εταιρεία οφελείται από την πώληση των 
προιόντων της και των τροφών αλλά και ο πελάτης από την αποφυγή επενδύσεων 
και δέσµευσης πόρων για την ανάπτυξη καναλιών διανοµής για την διοχέτευση των 
προιόντων της. 
Η όλη αυτή συνεργασία έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία επιτυχώς τα τελευταία τρία 
χρόνια και συνεχίζεται αρµονικά και επωφελή για τα δύο µέρη.  
 
 

• Αναγνώριση και ικανοποίηση των οµάδων ενδιαφεροµένων(stake 
holders) αυτής 

            
   Οι κύριες οµάδες είναι οι εργαζόµενοι και οι µέτοχοι και κατόπιν οι 
υπόλοιποι(Προµηθευτές, πελάτες, Πιστωτικά ιδρύµατα, Κράτος, κ.α.) 
 
Η εταιρεία σεβόµενη την κεφαλαιακή επένδυση των µετόχων της έχει καθιερώσει 
πολιτική υψηλών µερισµάτων και προµερισµάτων-όπου συνέτρεχε περίπτωση 
υψηλών κερδών-διατηρώντας την οµάδα αυτή σαν κορυφαία στην ικανοποίηση των 
οµάδων ενδιαφεροµένων. Το τµήµα µετόχων και το οικονοµικό είναι δοµηµένα και 
λειτουργούν  µε στόχο την έγκαιρη, αξιόπιστη και συνολική  ενηµέρωση των µετόχων 
µας αλλά και οποιουδήποτε επενδυτή χρειαστεί να έχει πρόσβαση σε περαιτέρω 
πληροφορίες από αυτές που του είναι εύκολα διαθέσιµη η πρόσβαση(Internet, 
ενηµερωτικά δελτία, ΜΜΕ κ.α.)  
 
Για τους εργαζόµενους ,την προωθητική δύναµη της εταιρείας έχουµε αναπτύξει 
πολιτική κινήτρων έτσι ώστε να λειτουργεί σαν εφαλτήριο για την επίτευξη της 
µέγιστης απόδοσης. Η πολιτική προώθησης εκ των έσω εργαζοµένων έχει καθιερωθεί  
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στην συνείδησή τους και η προσδοκία ανέλιξης σε µια σύγχρονη επιχείρηση 
λειτουργεί σαν ισχυρό κίνητρο προσωπικής ανάπτυξης και οµαδικής συµµετοχής προς 
τον κοινό εκάστοτε στόχο. Απτά αποτελέσµατα αυτού του συστήµατος είναι οι 
διοικητική οµάδα η οποία υπάρχει εδώ και τρία χρόνια η οποία αποτελείται από άτοµα 
τα οποία έχουν ανελιχθεί µέσα από την εταιρεία σε βάθος χρόνου και κατόπιν 
υψηλού επιπέδου αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας. Η συνεχής ενηµέρωση 
σε αντικείµενα ,πρόσθετα bonus σε συνάρτηση µε την παραγωγικότητα, ασφάλεια 
ζωής των στελεχών, πολιτική υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας  είναι τα 
βασικά από τα κίνητρα ανάπτυξης τους.                     
 
Για τις λοιπές οµάδες ενδιαφεροµένων η εταιρεία ασκεί πολιτική στενής σχέσης και 
συνεργασίας, χωρίς υπερβολές στην εκδοχή του επιπέδου της, τήρηση των 
συµφωνηθέντων ,έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση σε κάθε επίπεδο και είδους 
συνεργασίας, γνωστοποιήσεις χρονοδιαγραµµάτων για την υλοποίηση των εργασιών, 
κοινή εφαρµογή πολιτικών logistics κ.α.         
 
Η εταιρεία µε αίσθηση ευθύνης και συνέπειας θεωρούµε πως αποτελεί ιδιαίτερη 
µονάδα και διαχρονικό φορέα ικανοποίησης αναγκών όλων των οµάδων σε 
συνδυασµό µε την λειτουργία και ανάπτυξή της µέσα στα πλαίσια του σύγχρονου 
ανταγωνιστικού παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος. 
    

• Κοινωνική ευθύνη 
 
 Η κοινωνική ευθύνη πρώτα από όλα συνίσταται στην αναβάθµιση και διάδοση των 
διαδικασιών που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική προστασία για  την παραγωγή και 
διάθεση στον καταναλωτή προιόντων µε διασφαλισµένη ποιότητα και υγιεινή, 
υψηλής διατροφικής αξίας. 
Οι τροφές που χρησιµοποιούνται από την εταιρεία µας για το τάϊσµα των 
εκτρεφόµενων ιχθύων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους µέχρι την εξαλίευσή 
τους περιέχουν ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, προϊόντα ηλιούχων σπόρων (σόγια, ηλίανθο), 
όσπρια (µπιζέλι, φασόλι), γλουτένες (σιταριού, καλαµποκιού), δηµητριακά, βιταµίνες 
και ιχνοστοιχεία. ∆εν περιέχουν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα ενώ τα επίπεδα 
διοξινών των πρώτων υλών και των τροφών είναι κάτω από τα θεσµοθετηµένα όρια. 
Οι προµηθεύτριες εταιρείες των τροφών είναι πλήρως εναρµονισµένες µε την 
ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τα εργοστάσιά τους είτε στην Ελλάδα είτε στο 
εξωτερικό παρέχουν όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την 
σύσταση των ιχθυοτροφών και την αναλογία των πρώτων υλών που χρησιµοποιούν. 
Οι παραγωγικές µονάδες µας  αποτελούν πρότυπη απόδειξη εφαρµογής της άποψης 
ότι µία ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα µπορεί να συντελέσει στην αναβάθµιση 
της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται. Εγκατεστηµένες σε περιοχές µη 
τουριστικά ανεπτυγµένες και  απουσίας κάθε µορφής ρυπογόνων δραστηριοτήτων 
συνδυάζουν τα οφέλη από την δραστηριοποίηση στα καθαρά νερά της Ελληνικής 
θάλασσας.  
Όλες σχεδόν οι περιοχές πού γίνεται η εκτροφή χαρακτηρίζονται 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  
 



                            ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2005              63

 
 
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  µονάδες στις οποίες υπάρχουν όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντικές 
προϋποθέσεις έτσι ώστε να επιχειρηθεί και παραχθεί πιστοποιηµένα ποιοτικό ψάρι για 
τον καταναλωτή.  
 
Εφαρµόζοντας εξ αρχής πολιτική αρχών υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας για την 
ορθολογική εκµετάλλευση των φυσικών και οικονοµικών πόρων στα πλαίσια της 
αειφορίας συµβάλλουµε όπως και όλος ο κλάδος ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη 
περιοχών που εξαρτώνται από την υδατοκαλλιέργεια. 
    
Με σεβασµό στο περιβάλλον µέσω της ελεγχόµενης διεύρυνσης και συστηµάτων 
ανάπτυξης της ευθύνης των εργαζοµένων σε κάθε περιοχή, σε πλήρη σύµπνοια µε τις 
αρχές και κανόνες που έχουν τεθεί από τις τοπικές αρχές, το κράτος και την Ε.Ε. 
συνεχίζουµε να αναπτυσσόµαστε σε συνάρτηση και πλήρη αρµονία µε τα πλαίσια 
αναβάθµισης της κοινωνικής ευθύνης και συνέπειας του σύγχρονου εταιρικού 
µοντέλου.         
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Αποτελέσµατα και προσδοκίες 
 
 
Όσον αφορά την µέτρηση της χρηµατοοικονοµικής και µη απόδοσης  η  διοίκηση 
χρησιµοποιεί επιστηµονικά τεκµηριωµένους δείκτες και αριθµοδείκτες σε συνάρτηση 
µε την εσωτερική πληροφόρηση που καθιστούν αυτούς αποτελεσµατικό διαχρονικό 
εργαλείο µέτρησης της απόδοσης (Πίνακας 3)   
 
 

• Πωλήσεις  
 

Η µείωση των πωλήσεων (Οµιλος και εταιρεία) οφείλεται κατά βάση στην µείωση των 
πωλήσεων τροφών και διχτυών-δευτερογενής επιχειρηµατικότητα-που επιλεκτικά 
αποφασίσαµε να µειώσουµε λόγω αποφυγής επισφαλειών αλλά κυρίως  της πολύ 
αυξηµένης ανάγκης για κατανάλωση τροφής και επενδύσεων στα δικά µας κέντρα 
παραγωγής . 
Οι πωλήσεις στην Ευρωζώνη διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα µε εσωτερική µεταβολή 
µεταξύ των χωρών εις όφελος των νέων και βόρειων χωρών-ανάπτυξη πάνω από 
30%. 
Επίσης στην εγχώρια αγορά η τάση είναι συνεχώς αυξητική όπως διαφαίνεται και στο 
2005 αλλά θα συνεχιστεί και το 2006. 
Οι πωλήσεις γόνου κινήθηκαν ικανοποιητικά για το 2005 ενώ για το 2006 
προβλέπουµε µικρή αύξηση λόγω της ανάγκης µας για ιδιοπαραγωγή.     
 

• Κόστος πωληθέντων-Μικτά κέρδη 
 
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων έχει µειωθεί σε σχέση µε το 2004(περίπου 81% το 
2005  για όµιλο και εταιρεία) ενώ αντίστοιχα τα µικτά κέρδη έχουν αυξηθεί 
ανάλογα(περίπου 19% το 2005 για όµιλο και εταιρεία). 
Αντίστοιχα σε ποσοστά εκτιµούµε πως θα κινηθεί και το 2006. 
 

• Εξοδα διοίκησης 
 
 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε µερικώς και ανήλθε σε 2,8% για Όµιλο 
και εταιρεία αλλά παρέµεινε σταθερό σαν απόλυτο µέγεθος  και σίγουρα από τα 
χαµηλότερα ποσοστά στον κλάδο . 
Για το 2006 εκτιµούµε µικρή ποσοστιαία µείωση και σταθερότητα στο απόλυτο 
µέγεθος. 
      

• Εξοδα διάθεσης 
 
 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε µερικώς και ανήλθε περίπου σε 10,4% για 
Όµιλο και εταιρεία.  
Η αύξηση του πετρελαίου δηµιούργησε αλυσιδωτή αύξηση σε όλο το κύκλωµα του 
καναλιού διανοµής µε αποτέλεσµα την ποσοστιαία αλλά και απόλυτη αύξηση του 
µεγέθους. 
Για το 2006 εκτιµούµε µικρή ποσοστιαία µείωση και σταθερότητα στο απόλυτο 
µέγεθος. 
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• Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  
 
 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων έµεινε σταθερό και ανήλθε περίπου σε 2,7% για 
Όµιλο και εταιρεία.  
Η µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού θα ωθήσει την περαιτέρω µικρή έστω  
µείωση για το 2006 ποσοστιαία αλλά  και στο απόλυτο µέγεθος. 
 

• Κέρδη προ φόρων 
 
 Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε για την εταιρεία από 0,7% σε 5,3% και 
στον Όµιλο µειώθηκε από 4,1% σε 3,9% .  
Στα κέρδη της εταιρείας περιλαµβάνονται και θετική διαφορά από την ενοποίηση 
θυγατρικού Οµίλου-Ι Αναγνώστου ΑΕ –και για  αυτό διαφοροποιούνται από του 
Οµίλου.. 
Για το 2006 προσδοκούµε ποσοστό προ φόρων 4,2-4,5%. 
 

• Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων(ROE) –Σύγκριση 2004  2005 
 
 Για τον Όµιλο από 7,07% σε 6,26% και για την εταιρεία από1,36% σε 8,27% . 
Αποτελεί µια σηµαντική απόδοση σχετικά µε τον κλάδο και η οποία θα συνεχιστεί και 
στο 2006. 
 

• Απόδοση Ενεργητικού(ROCE) –Σύγκριση 2004  2005 
 
 Για τον Όµιλο από 4,72% σε 3,97% και για την εταιρεία από 2,68% σε 4,83% . 
Ικανοποιητικό και αυτό το µέγεθος  και µε προοπτική βελτίωσης για το  2006. 
 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού–Σύγκριση 2004  2005 
 
 Για τον Όµιλο από 67,61% σε 60,01% και για την εταιρεία από 81,69% σε 60,46% . 
Αν και µειώθηκε στην εταιρεία  η απόδοση πάνω από 60% αποδεικνύει την σωστή και 
οικονοµικά αποτελεσµατική διαχείριση των διαθεσίµων πόρων. 
 

• Ξένα προς ίδια κεφάλαια–Σύγκριση 2004  2005 
 
 Για τον Όµιλο από 1,53 σε 1,67 και για την εταιρεία από 1,42 σε 1,58 . 
Η µείωση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στην υψηλή µερισµατική πολιτική που 
ακολουθεί ο Όµιλος. 
Η δείκτες προβλέπουµε να σηµειώσουν ελαφρά µείωση εις όφελος της εταιρείας για 
το 2006. 
Σε συνάρτηση µε το δείκτη γενικής ρευστότητας δεν δηµιουργεί τον παραµικρό 
επηρεασµό στα επιχειρηµατικά µα σχέδια. 
 

• Γενική Ρευστότητα –Σύγκριση 2004  2005 
 
 Για τον Όµιλο από 1,53 σε 1,47 και για την εταιρεία από 1,32 σε 1,54. 
Σταθερά πάνω από 1,3 αποτελεί ιδανικό µέγεθος το οποίο και θα παραµείνει για το 
2006  
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Τέλος όσον αφορά την  χρηµατοοικονοµική απόδοση  αναφέρουµε την αυξητική 
τάση των επενδύσεων που συνεχίζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια για την 
σύγχρονη και τεχνολογικά εφαρµοσµένη επιχειρηµατικότητα, την πολιτική 
διακράτησης υψηλών αποθεµάτων για την πώληση σε περιόδους υψηλών τιµών, την 
µείωση του δανεισµού και γενικά των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων που 
αποτελούν σηµαντικά σηµεία αναφοράς του 2005 και θα διαµορφώσουν ακόµα πιο 
θετικά το 2006. 
 
 
Είναι σηµαντικό εδώ να αναφερθεί και πάλι πως ο κάθε ενδιαφερόµενος που ανήκει 
σε οποιαδήποτε οµάδα ενδιαφεροµένων και ειδικά οι επενδυτές που θέλουν να 
επενδύσουν στην εταιρεία µας οφείλουν να γνωρίζουν πως τα µελλοντικά δεδοµένα 
των οικονοµικών καταστάσεων και της παρούσας έκθεσης βασίζονται σε προβλέψεις 
και εκτιµήσεις µας .      
Ειδικότερα η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα  µε τα ∆ΠΧΠ και της 
έκθεσης διαχείρισης  απαιτεί την διενέργεια  και χρησιµοποίηση  εκτιµήσεων, 
προβλέψεων  και παραδοχών από την διοίκηση της εταιρείας και του Οµίλου   που 
επηρεάζουν προσθετικά ή αφαιρετικά τα υπόλοιπα των λογαριασµών του 
Ενεργητικού και του Παθητικού, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των καταστάσεων καθώς 
επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια 
της λογιστικής περιόδου.  
 
Με αίσθηση υψηλής ευθύνης λοιπόν βεβαιώνουµε πως οι εκτιµήσεις βασίσθηκαν στην 
έως τώρα πληροφόρηση και βέλτιστη  γνώση µε παράλληλη εφαρµογή αντικειµενικής 
κρίσης καθώς και όλες βασιζόµενες, όπως αναφέρθηκε,   στην αρχή της συνέχισης 
της λειτουργίας και οικονοµικής απόδοσης του Οµίλου. 
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Προβλήµατα κλάδου-πιθανοί µελλοντικοί κίνδυνοι 
 
 
Σαν το κυριότερο πρόβληµα θεωρούµε πως είναι η διασφάλιση ποιότητας, 
προκειµένου ο κλάδος να ανταπεξέλθει στον έντονο πλέον ανταγωνισµό και να 
αρχίσει την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας των 
παραγόµενων προϊόντων.  
Λόγω του εξαγωγικού χαρακτήρα του κλάδου, η χρήση ενός εθνικού σήµατος 
ποιότητας καθίσταται επιτακτική. Απαραίτητη είναι η εφαρµογή µεθόδων marketing 
και προώθησης προϊόντων σε συλλογικό αλλά και εθνικό επίπεδο, προκειµένου ο 
καταναλωτής να ενηµερωθεί για τα ποιοτικά προστιθέµενης αξίας χαρακτηριστικά των 
παραγοµένων από εµάς προϊόντων και να τα επιλέξει από άλλα οµοειδή. 
 
Η συνεχής παραγωγική διεύρυνση που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ειδικά 
την δεκαετία του 1990 δηµιούργησε την υπερπροσφορά η οποία επιπλέον προκάλεσε 
µείωση των τιµών . Το φαινόµενο της χαµηλής ανά συγκεκριµένες περιόδους τιµής 
(ειδικά το β εξάµηνο)  αν και θεωρούµε πως αποτελεί κάτι δεδοµένο πλέον και 
αντιµετωπίσιµο από την εταιρεία  µας αλλά και τον κλάδο συνεχίζει να δηµιουργεί 
χάσµα ρευστότητας. Αν δεν στραφούν οι εταιρείες προς τη διείσδυση σε νέες αγορές 
δύσκολα θα εξαλειφθεί το φαινόµενο αυτό. 
 
Η µεγάλη εξάρτηση από τα ιχθυάλευρα των ιχθυοτροφών παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας καθώς αποτελεί το βασικό 
συντελεστή κόστους του προιόντος .Η τάση είναι για αύξηση των τιµών τους  για το 
τέλος  του 2006 και αρχές του 2007 γεγονός που δίνει µια καλή προοπτική για το 
2006 για υψηλή κερδοφορία αλλά θα πρέπει να αντιµετωπισθεί από τους 
ιχθυοπαραγωγούς το 2007. 
 
Τέλος η αύξηση των τιµών των καυσίµων η οποία επηρεάζει άµεσα και το κόστος 
διάθεσης λόγω του µεταφορικού κόστους αλλά και όλων των συντελεστών 
παραγωγής. Η πρόσφατη αύξηση οριακά επηρέασε το κόστος αλλά οποιαδήποτε 
αυξητική τάση θα δηµιουργήσει πρόβληµα καθώς λόγω της µορφής του προιόντος η 
αύξηση δεν µεταφέρεται στον καταναλωτή ευχερώς και άµεσα όπως καταδυκνείουν 
τα τελευταία χρόνια 
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Προοπτικές του κλάδου 
 
 
Οπως ήδη αναφέραµε , η προοπτική στον κλάδο είναι για περαιτέρω ενίσχυση των 
εξαγωγών µέσα από τη διείσδυση σε νέες ευρωπαϊκές κυρίως αγορές (Ρωσία, 
Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, κ.α.). Για τη διετία 2006-2007, αναµένεται οριακή 
ανοδική µεταβολή της παραγωγικής βάσης ενώ αντίθετα η κατά κεφαλήν 
κατανάλωση συνεχώς παρουσιάζει αύξηση, γεγονός που επηρεάζει ανοδικά τη ζήτηση 
στον τοµέα των εξαγωγών. 
 
Η αυξανόµενη συγκέντρωση από την πλευρά της παραγωγής όπου οι µεγαλύτερες 
εταιρείες απορροφούν και ελέγχουν τους µικρούς παραγωγούς ,έχει δηµιουργήσει 
κλίµα εναρµόνισης τιµολογιακής πολιτικής και την εξάλειψη του φαινοµένου της 
πώλησης κάτω του κόστους. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όλων τη διετία 2006-2007 αναµένεται να συνεχισθεί η 
τάση συγκέντρωσης του κλάδου και η διεύρυνση του ελέγχου που έχουν οι µεγάλες 
εταιρείες και ταυτόχρονα µε την αναµενόµενη καλυτέρευση των δικτύων διανοµής 
προβλέπεται πως η ζήτηση θα παραµείνει υψηλή. 
 
Ακόµα και µε την άνοδο της τουρκικής παραγωγής, που ήδη θεωρείται ο ισχυρότερος 
ανταγωνιστής, λόγω κυρίως του χαµηλού κόστους παραγωγής, ο κλάδος στη χώρα 
µας µπορεί να ανταπεξέλθει, εστιάζοντας στη διασφάλιση της ποιότητας του 
προϊόντος, στα είδη ανεπτυγµένα εµπορικά δίκτυα διανοµής, καθώς και στη 
συγκεκριµένη παραγωγή προϊόντων που έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση από τις αγορές 
του εξωτερικού.  
 
Κυρίως όµως η αύξηση της ζήτησης θα προέλθει µε την τόνωση και  βελτίωση της 
ενηµέρωσης για την υψηλή διατροφική αξία των προιόντων της υδατοκαλλιέργειας . 
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Πίνακας 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

Προβλέψεις Ενέργεια και Ακαθάριστο Προσφορά Καταναλωτικές Επιτόκιο Επιχειρηµατικές

ειδικής αγοράς πρώτες ύλες εθνικό προιόν χρήµατος δαπάνες επενδύσεις

Εκτιµήσεις

ανάπτυξης Οικονοµική Πρόβλεψη Αλλαγή 

της αξιών

τεχνολογικής

επιστήµης

Αναµενόµενο

αποτέλεσµα

από την Νέο 

έρευνα και Τεχνολογική Κοινωνική στυλ

ανάπτυξη της Πρόβλεψη Πρόβλεψη ζωής

επιχείρησης

Αναµεµενόµενο

αποτέλεσµα

από την ∆ηµογρα-

έρευνα και φικές

ανάπτυξη των Πολιτική Πρόβλεψη µεταβολές

ανταγωνιστών 

Νοµοθεσία Σχέσεις κράτους

επιχείρησης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ

Παράγοντες του Μακροπεριβάλλοντος 

και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης 

ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

        ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

      ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ΠΙΘΑΝΟΙ 

ΝΕΟΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗ- ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΚΑΙ ΘΕΥΤΕΣ (ΠΕΛΑΤΕΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΝΟΜΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΥΠΟΚΑ- ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΤΑΣΤΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

    ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ
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Πίνακας 3 
 

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2005 % 31/12/2004 % 31/12/2005 % 31/12/2004 %

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 15.416.153,80 20,3 14.766.101,21 17,6 13.572.551,81 18,1 22.761.788,02 29,9

Αποθέµατα 27.418.232,06 36,1 21.049.211,88 25,0 27.418.232,06 36,6 8.657.725,41 11,4

Πελάτες 27.539.814,38 36,2 37.312.789,12 44,4 27.251.601,37 36,4 36.759.815,34 48,3

Λοιπές στοιχεία Ενεργητικού 5.273.913,32 6,9 10.141.046,39 12,1 6.317.208,81 8,4 7.115.016,01 9,4

∆ιαθέσιµα 363.749,41 0,5 860.675,88 1,0 362.189,57 0,5 735.200,32 1,0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 76.011.862,97 100,0 84.129.824,48 100,0 74.921.783,62 100,0 76.029.545,10 100,0

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καθαρή θέση µετόχων Εταιρίας 28.441.410,65 37,4 33.279.861,60 39,6 29.056.672,66 38,8 31.455.492,62 41,4

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.208.461,87 8,2 5.407.334,06 6,4 6.040.483,62 8,1 4.217.042,28 5,5

Βραχυχρόνιες τραπεζικές υποχρεώσεις 16.850.548,44 22,2 18.822.347,54 22,4 16.070.548,44 21,4 18.822.347,54 24,8

Λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 24.511.442,01 32,2 26.620.281,28 31,6 23.754.078,90 31,7 21.534.662,66 28,3

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 76.011.862,97 100,0 84.129.824,48 100,0 74.921.783,62 100,0 76.029.545,10 100,0

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

01/01/2005-

31/12/2005 %

01/01/2004-

31/12/2004 %

01/01/2005-

31/12/2005 %

01/01/2004-

31/12/2004 %

Κύκλος Εργασιών 45.614.897,90 100,0 56.882.372,34 100,0 45.300.714,45 100,0 62.107.003,78 100,0

Κόστος πωληθέντων 37.094.465,94 81,3 47.288.410,94 83,1 36.896.759,94 81,4 54.391.343,38 87,6

Μικτά Κέρδη 8.520.431,96 18,7 9.593.961,40 16,9 8.403.954,51 18,6 7.715.660,40 12,4

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.284.240,20 2,8 1.279.274,43 2,2 1.260.233,70 2,8 1.314.643,21 2,1

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.699.367,94 10,3 4.554.267,58 8,0 4.699.367,94 10,4 4.439.826,32 7,1

Λοιπά έσοδα-έξοδα 484.605,23 1,1 210.899,30 0,4 1.175.966,38 2,6 79.701,91 0,1

Χρηµ/κά Αποτελέσµατα -1.241.058,02 -2,7 -1.618.400,67 -2,8 -1.218.570,37 -2,7 -1.613.638,32 -2,6

Κέρδη προ φόρων , χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.704.524,52 5,9 3.486.991,85 6,1 2.629.099,89 5,8 2.040.892,78 3,3

Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδ,επενδ 

αποτ και αποσβέσεων 4.019.665,54 8,8 4.886.813,54 8,6 3.837.826,67 8,5 2.498.286,11 4,0

Κέρδη προ φόρων 1.780.371,03 3,9 2.352.918,02 4,1 2.401.748,88 5,3 427.254,46 0,7

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,0 -336.038,19 -0,6

Κέρδη προ φόρων (µετά δικ.µειοψηφίας)1.780.371,03 3,9 2.016.879,83 3,5

2004

ROE (ΚΚπρο Φ/ ΙΚ)

ROCE (ΚΚπροΦΤ/ΣΕ)

Κυκλοφ Ταχύτητα Ενεργ (Πωλ/Εν)

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

Γενική Ρευστότητα (ΚΕ/ΒΥ)

Ειδική Ρευστότητα (∆ιαθ/ΒΥ)

Κυκλοφ Ταχύτητα Αποθ (Απ/ΚΠ*365)

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών

Εξέλιξη Καθαρού Κέρδους

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

2005 2005 2004

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) (Κατά λειτουργία)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6,26%

3,97%

60,01%

1,67

1,47

0,01

270

-19,81%

-24,33%

18,68%

3,90%

7,07%

4,72%

67,61%

1,53

1,53

0,02

162

25,75%

16,87%

4,14%

8,27%

4,83%

60,46%

1,58

1,54

0,01

271

-27,06%

462,14%

18,55%

5,30%

1,36%

2,68%

81,69%

1,42

1,32

0,02

58

16,32%

12,42%

0,69%



                            ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου  2005              71

 

 

 

Βριλλήσια 27 Μαρτίου  2006 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ               Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.                Ο Προϊστάµενος 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Κατσιβέλης                         Lewis Nigel                        Αθανάσιος Πραχάλης 

Α.∆.Τ. Φ.355271                       Αρ.∆ιαβ.7027486671                    Α.∆.Τ. AB 052731 

 

 

 

 

 

 
 
 

Βεβαιώνω ότι η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 25 
σελίδες είναι αυτή που αναφέρω στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 

28 Μαρτίου 2006. 
 
 

Αθήνα 28 Μαρτίου 2006 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

Κωνσταντίνος Σακκής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14601 
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15. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

  

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ, 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση 
της εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί 
των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό 
και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι 
οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να 
στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο 
έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των 
εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις 
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που 
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσής µας. 

Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις, απεικονίζουν 
ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρίας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του 
Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της και του Οµίλου, 
καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας και του 
Οµίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, 
εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των  δύο 
κατά 100% θυγατρικών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αφορούν σε ποσοστό  
3,03%, 0,68%, και 1,81% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού, κύκλου εργασιών και 
κερδών µετά από φόρους αντίστοιχα, είναι αρνητικό, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται η λήψη των αναγκαίων 
µέτρων από τις εν λόγω εταιρείες προς άρση των προϋποθέσεων εφαρµογής του άρθρου 
αυτού. 
 

Αθήνα 28 Μαρτίου 2006 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σακκής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. : 14601 

 
Μέλος της ΑGN International 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. : 146 
Μαυροµµαταίων 29 
10434 – Αθήνα 

 



ÓÔÏÉ×ÅÉÁ 
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

ÐëÞñçò Eðùíõìßá: "ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ
ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ"

Åäñá: Ëåùöüñïò ÐåíôÝëçò 48, ÂñéëÞóóéá, Ô.Ê. 15235
Hìåñïìçíßá Óýóôáóçò: 17 Ìáñôßïõ 1987
ÄéÜñêåéá Åôáéñåßáò: 99 Ýôç
Êýñéá Äñáóôçñéüôçôá: É÷èõïêáëëéÝñãåéåò
Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñéþí: 14904/06/Â/87/100
Åðïðôåýïõóá Áñ÷Þ: Yðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Ðßóôåùò
Áñéèìüò Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ: 094184400
Çìåñïìçíßá ËÞîåùò ôçò ÔñÝ÷ïõóáò ×ñÞóåùò: 31 Äåêåìâñßïõ 2005
ÄéÜñêåéá ×ñÞóåùò: 12 ìÞíåò
Ôýðïò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí
(áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): ÅíäéÜìåóåò Á´ ôñéìÞíïõ 2005
Çìåñïìçíßá Åãêñéóçò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí
(áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): 27 Éïõíßïõ 2005
Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò:
Ðéóôïðïéçôéêü Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí: Äåí áðáéôåßôáé
Äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ üðïõ Ý÷oõí êáôá÷ùñçèåß
ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò: WWW.HELFISH.GR

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

31.3.2005 31.12.2004 31.3.2005 31.12.2004

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 13.674.358,62 14.766.101,21 9.617.269,40 22.761.788,02
AðïèÝìáôá 20.730.521,28 21.049.211,88 18.371.085,75 8.657.725,41
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 20.184.537,66 19.681.616,56 20.972.679,91 18.934.840,84
ËïéðÜ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 29.531.185,18 28.632.894,83 28.520.300,95 25.675.190,83−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 84.120.602,74 84.129.824,48 77.481.336,01 76.029.545,10============= ============= ============= =============

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Máêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 4.533.900,02 5.407.334,06 4.222.825,19 4.217.042,28
Bñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò 18.432.375,77 18.822.347,54 18.432.375,77 18.822.347,54
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 27.625.500,87 26.620.281,28 24.661.383,36 21.534.662,66−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 50.591.776,66 50.849.962,88 47.316.584,32 44.574.052,48−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ èÝóç ìåôü÷ùí Åôáéñßáò 30.201.788,36 29.971.675,92 30.164.751,69 31.455.492,62
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò 3.327.037,72 3.308.185,68 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (â) 33.528.826,08 33.279.861,60 30.164.751,69 31.455.492,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (á) + (â) 84.120.602,74 84.129.824,48 77.481.336,01 76.029.545,10============= ============= ============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

1.1.-31.3.2005 1.1.-31.3.2004 1.1.-31.3.2005 1.1.-31.3.2004

Êýêëïò åñãáóéþí 10.745.586,88 14.670.736,21 11.028.826,64 14.880.942,39
MéêôÜ êÝñäç 2.298.811,91 3.584.865,87 2.264.050,31 2.108.967,71
KÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 798.560,16 2.354.457,42 761.614,20 620.035,41
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí,
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
êáé áðïóâÝóåùí 1.106.554,44 3.754.279,11 990.209,00 1.077.428,74
ÊÝñäç ðñï öüñùí 372.129,53 1.837.709,84 335.648,64 277.940,15
Ìåßïí öüñïé 123.165,06 165.352,05 105.556,20 132.400,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò 248.964,47 1.672.357,79 230.092,44 145.539,53============= ============= ============= =============
KáôáíÝìïíôáé óå:
Ìåôü÷ïõò åôáéñßáò 230.092,44 1.412.850,25 230.092,44 145.539,53
Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò 18.872,03 259.507,54 0,00 0,00
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ óå ~~ 0,05 0,28 0,05 0,03

KATAÓÔÁÓÇ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

31.3.2005 31.3.2004 31.3.2005 31.3.2004

KáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ (01.01.2005 êáé 01.01.2004) 29.971.695,92 28.241.616,55 31.455.492,62 31.811.510,80
Áðïññüöçóç èõãáôñéêþí 0,00 0,00 -1.520.833,70 0,00
ÊÝñäç ðåñéüäïõ ìåôÜ áðü öüñïõò 230.092,44 1.412.850,25 230.092,44 145.539,53−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ðåñéüäïõ (31.03.2005 êáé 31.03.2004 áíôßóôïé÷á) 30.201.788,36 29.654.466,80 30.164.751,36 31.957.050,33============= ============= ============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

1.1.-31.3.2005 1.1.-31.3.2004 1.1.-31.3.2005 1.1.-31.3.2004

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
ÊÝñäç ðñï öüñùí 372.129,53 1.837.709,84 335.648,64 277.940,15

ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:

ÁðïóâÝóåéò 307.994,28 393.897,10 228.594,80 129.340,62
ÐñïâëÝøåéò 9.227,25 14.539,75 11.783,00 3.813,75
ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò 0,00 0,00 0,00 0,00
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 426.430,63 340.632,67 425.965,56 338.905,93

ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ
êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí 318.690,60 1.716.859,93 -9.713.360,34 886.509,62
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí -31.584,90 -3.671.783,10 -3.456.182,69 -873.023,18
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí ôñáðåæþí) 754.673,95 1.137.829,01 818.573,31 750.036,99
Åêêáèáñßóåéò áðïññüöçóçò èõãáôñéêþí -1.361.375,13 0,00 12.066.527,56 0,00
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá -425.000,00 -340.632,67 -425.965,56 -338.905,93
KáôáâåâëçìÝíïé öüñïé -166.130,42 -117.045,52 -122.326,69 -90.615,70−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 205.055,79 1.312.007,01 169.257,59 1.084.002,25−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
AãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí -500.612,50 -499.783,42 -415.654,57 -259.127,00
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí 32.934,70 60.886,00 -32.934,70 42.278,11
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 0,00 0,00 0,00 624,42−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) -467.677,80 -438.897,42 -448.589,27 -216.224,47−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
XñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 432.298,03 0,00 432.298,03 0,00
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí 0,00 -983.503,62 0,00 -983.503,62
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá 0,00 -9.592,05 11.069,49 -9.592,05−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) 432.298,03 -993.095,67 443.367,52 -993.095,67−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ áýîçóç  (ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) 169.676,02 -119.986,08 164.035,84 -125.317,89

TáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá

Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 812.000,46 1.258.945,46 735.200,32 1.201.633,96−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá

ëÞîçò ðåñéüäïõ 981.676,48 1.138.959,38 899.236,16 1.076.316,07============= ============= ============= =============
ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÑÏÓÁÑÌÏÃÇÓ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÅÍÁÑÎÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

(1.1.2005 êáé 1.1.2004 ÌÅÔÁÎÕ Å.Ë.Ð. ÊÁÉ Ä.Ð.×.Ð.) 1.1.2005 1.1.2004 1.1.2005 1.1.2004

ÊáèáñÞ ÈÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ, ìåôÜ ôùí äéêáéùìÜôùí ìåéïøçößáò
(1.1.2005 êáé 1.1.2004 áíôßóôïé÷á óýìöùíá ìå ôá Å.Ë.Ð.) 31.517.222,83 30.705.295,34 31.619.255,76 30.716.555,09
ÁðÜëåéøç Éäßùí Êåöáëáßùí åôáéñåßáò ðïõ åíïðïéïýíôáí ìå âÜóç
ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áñ. 96 ðáñ. 1â ôïõ Ê.Í. 2190/1920 (ÊïéíÞ Äéïßêçóç) -2.995.231,29 -3.256.336,32 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ ÈÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ, åîáéñïõìÝíùí ôùí äéêáéùìÜôùí 
ìåéïøçößáò (1.1.2005 êáé 1.1.2004 áíôßóôïé÷á óýìöùíá ìå ôá Å.Ë.Ð.) 28.521.991,54 27.448.959,02 31.619.255,76 30.716.555,09
ÐñïóáñìïãÝò ôùí Äéåèíþí Ëïãéóôéêþí Ðñïôýðùí:
ÌåôáâïëÞ ëüãù áíôéëïãéóìïý äéáíåìçèÝíôùí êåñäþí ÷ñÞóåùò 2004 êáé 2003 981.050,00 474.550,00 981.050,00 474.550,00
Aðüóâåóç åîüäùí ðïõ åß÷áí êåöáëáéïðïéçèåß óôï ðáñåëèüí -1.323.105,89 -962.187,82 -1.190.484,09 -849.683,83
Åðßäñáóç áðü ôçí áðïôßìçóç ôùí åíóþìáôùí áêéíçôïðïéÞóåùí
êáé ôçí ðñïóáñìïãÞ áðïóâÝóåùí åíóþìáôùí ðáãßùí, áðü ôçí õéïèÝôçóç
óõíôåëåóôþí áðüóâåóçò áíÜëïãïõò ìå ôçí ùöÝëéìç æùÞ ôïõò 4.961.107,82 5.155.931,18 1.853.544,58 2.302.825,71
ÐñïóáñìïãÞ ôçò áîßáò ôùí áðáéôÞóåùí -2.600.000,00 -1.600.000,00 -2.600.000,00 -1.600.000,00
ÐñïâëÝøåéò áðïæçìßùóçò ðñïóùðéêïý âÜóåé áíáëïãéóôéêÞò ìåëÝôçò -86.573,00 -67.051,00 -76.584,00 -61.329,00
Eðßäñáóç áðïôßìçóçò óõììåôï÷þí êáé ÷ñåïãñÜöùí -469.199,59 -469.691,44 -506.236,25 -506.236,25
ÌåôáöïñÜ ôùí åðé÷ïñ/óåùí áðü ôá ßäéá êåöÜëáéá óôá Ýóïäá åð. ÷ñÞóåùí -468.780,13 -468.780,13 0,00 0,00
Áíáãíþñéóç êåñäþí áðü óõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò 0,00 403.637,04 0,00 403.637,04
Áíáãíþñéóç áíáâáëëüìåíùí öïñïëïãéêþí áðáéôÞóåùí/õðï÷ñåþóåùí 201.821,93 -197.287,77 1.062.133,41 596.938,42
ÐñïóáñìïãÝò äéáöïñþí åíïðïßçóçò äéêáéùì. ìåéïøçößáò & áíáìïñöþóåùí -150.509,42 0,00 0,00 0,00
ÐñïóáñìïãÞ áðïè/ôùí êáé áíáìïñöþóåùí ëüãù áðïôßì. óýìöùíá ìå ÄËÐ 41 403.892,66 -1.476.462,53 312.813,21 334.253,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ ÈÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ, åîáéñïõìÝíùí ôùí äéêáéùìÜôùí
ìåéïøçößáò (1.1.2005 êáé 1.1.2004 áíôßóôïé÷á óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð.×.Ð.) 29.971.695,92 28.241.616,55 31.455.492,62 31.811.510,80============= ============= ============= =============

ÁÑ.Ì.Á.Å. 14904/06/Â/87/100
EÄÑÁ: Ëåùöüñïò ÐåíôÝëçò 48, ÂñéëÞóóéá, Ô.Ê. 15235

Óôïé÷åßá êáé Ðëçñïöïñßåò ðåñéüäïõ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2005 Ýùò 31 Ìáñôßïõ 2005

ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁIÑÅÉÁ.
Óõíéóôïýìå, åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôçí Åôáéñßá, íá áíáôñÝîåé óôçí äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò WWW.HELFISH.GR üðïõ áíáñôþíôáé ïé ðåñéïäéêÝò ïéêï-
íïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí ôá ÄéåèíÞ ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá. (Tá ðïóÜ åßíáé åêöñáóìÝíá óå åõñþ).

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

1. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñåßáò. 2. Äåí õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç åðß ôùí áêéíÞôùí ôçò åôáéñåßáò. Åðß ôùí áêéíÞôùí ôçò åíïðïéïýìåíçò
åôáéñåßáò É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Á.Å. Ý÷ïõí åããñáöåß õðïèÞêåò ðïóïý 4.900.000,00 åõñþ ãéá åîáóöÜëéóç äáíåßùí Ôñáðåæþí. 3. O áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý ôçò Åôáéñåßáò êáôÜ ôçí 31.3.2005 áíÝñ÷ïíôáí óå 127 Üôïìá, êáé ôïõ Ïìßëïõ óå 205 Üôïìá. 4. Ìå
ôçí Ê2-3836/31.3.2005 áðüö. Õð. ÁíÜðôõîçò ïëïêëçñþèçêå ç óõã÷þíåõóç ìå áðïññüöçóç ìå Éóïëïãéóìü ìåôáó÷çìáôéóìïý 31.12.2004 ôùí êáôÜ 100% èõãáôñéêþí ôçò : "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÃÉÏÕ ÈÙÌÁ ÐÑÅÂEÆÁÓ Á.Å.", "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÊÁÂÏ ÍÔÏÑÏ ÌÏÍ/ÐÇ ÅÐÅ", "I×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ
ÂÏÕÑËÉÁÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÁÅ.", "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÃÃÅËÏÓ ÂÁÊÑÉÍÏÓ Á.Å.", "É×ÈÕÏÔÑÏÖÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ËÁÑÕÌÍÁÓ Á.Å.", "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ Ä. ÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ" êáé êáôÜ óõíÝðåéá óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñåßáò ôçò 31/3/2005 Ý÷ïõí åíóùìáôùèåß ôá
ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá áõôþí ôùí åôáéñåéþí ôá ïðïßá ìÝ÷ñé êáé ôçí 31/12/2004 ðåñéëáìâÜíïíôáí óôéò ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. 5. H Åôáéñåßá äåí Ý÷åé åëåã÷èåß áðü ôéò ÖïñïëïãéêÝò Áñ÷Ýò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò 2002 - 2004, êáé ïé óõã÷ùíåõèåßóåò èõãáôñéêÝò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò :
"É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÃÉÏÕ ÈÙÌÁ ÐÑÅÂEÆÁÓ Á.Å.", (2003 - 2004) "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÊÁÂÏ ÍÔÏÑÏ ÌÏÍ/ÐÇ ÅÐÅ" (2003- 2004), "I×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÂÏÕÑËÉÁÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÁÅ." (1999 - 2004), "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÃÃÅËÏÓ ÂÁÊÑÉÍÏÓ Á.Å." (2003 - 2004), "É×ÈÕÏÔÑÏÖÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ËÁÑÕÌÍÁÓ
Á.Å." (2003 - 2004), "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ Ä. ÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ" (2000 - 2004). 6. Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò åôáéñåßåò ðïõ åíïðïéïýíôáé óôéò ðáñáðÜíù åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò: Ïé åôáéñåßåò "É. ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÁÅ - É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÔÔÉ-
ÊÇÓ" êáé "ÈÁËËÁÓÓÉÏ ÐÁÑÊÏ Á.Å" ìå Ýäñá, áíÝëåãêôåò ÷ñÞóåéò êáé ðïóïóôü óõììåôï÷Þò áíôßóôïé÷á: ÂñéëÞóóéá - (2003 - 2004) - (0,00%) êáé ÂñéëÞóóéá - (2003 - 2004) - (0,00%) åíïðïéÞèçêáí ìå ôçí ìÝèïäï ôçò ðëÞñïõò åíïðïßçóçò. Ôï óýíïëï ôùí Éäßùí Êåöáëáßùí áõôþí ôùí åôáéñåé-
þí åìöáíßæåôáé óôá äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò. Ç Åôáéñåßá åß÷å ôïí Ýëåã÷ï ôçò äéïßêçóçò ôùí ùò Üíù åôáéñåéþí, ðåñáéôÝñù äå ç åôáéñåßá ôïí ÌÜéï 2005 ðñïÝâåé óå åîáãïñÜ ôïõ 100% ôùí åí ëüãù åôáéñåéþí êáé óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõ 2ïõ ôñéìÞíïõ 2005 èá åíóùìáôùèïýí ìå
ìçäåíéêÜ äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò. Ïé åôáéñåßåò "ÁÓÔÅÑÉÁÓ ÁÅ " êáé "ÙÊÅÁÍÉÓ ÁÅ" ìå Ýäñá, áíÝëåãêôåò ÷ñÞóåéò êáé ðïóïóôü óõììåôï÷Þò áíôßóôïé÷á: Áóôáêüò Áéôùë/íßáò - (2003 - 2004) - (50,00%) êáé ÊÜíôæá ÐáëëÞíçò - (2003 - 2004) - (50,00%) åíïðïéÞèçêáí ìå ôçí ìÝèïäï ôçò êáèáñÞò
èÝóçò. 7. Óôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò (1.1.2004 - 31.3.2004) óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðåñéëáìâÜíïíôáí êáé ç åôáéñåßá "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÌÕËÏÊÏÐÇÓ Á.Å.". Ç åí ëüãù åôáéñåßá äåí ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò
ôñÝ÷ïõóáò ðåñéüäïõ êáèüóïí ìå ôï áðü 6/8/2004 ðñïóýìöùíï, ìåôáâéâÜóôçêáí ôá äéêáéþìáôá êáé ï Ýëåã÷ïò ôçò åôáéñåßáò. Ç ïñéóôéêÞ ìåôáâßâáóç ôçò ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò ðñüêåéôáé íá ïëïêëçñùèåß åíôüò ôïõ 2ïõ ôñéìÞíïõ 2005.

BñéëëÞóéá, 27 Éïõíßïõ 2005
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÓÕÌÐÑÁÔÔÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁÔÓÉÂÅËÇÓ LEWIS NIGEL ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÐÑÁ×ÁËÇÓ
Á.Ä.Ô. Ö 355271 ÁÑ. ÄÉÁÂ. 702748671 Á.Ä.Ô. Ó 183697

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.



ÓÔÏÉ×ÅÉÁ 
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

ÐëÞñçò Eðùíõìßá: "ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ"
Åäñá: Ëåùöüñïò ÐåíôÝëçò 48, ÂñéëÞóóéá, Ô.Ê. 15235
Çìåñïìçíßá óýóôáóçò: 17 Ìáñôßïõ 1987 -- ÄéÜñêåéá Åôáéñåßáò: 99 Ýôç -- Êýñéá Äñáóôçñéüôçôá: É÷èõïêáëëéÝñãåéåò
Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí: 14904/06/Â/87/100
Åðïðôåýïõóá áñ÷Þ: Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò -- Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Ðßóôåùò
Çìåñïìçíßá ËÞîåùò ôçò ÔñÝ÷ïõóáò ×ñÞóçò: 31 Äåêåìâñßïõ 2005 -- ÄéÜñêåéá ×ñÞóåùò: 12 ìÞíåò
Ôýðïò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): ÅíäéÜìåóåò Á ÅîáìÞíïõ 2005
Çìåñïìçíßá Åãêñéóçò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): 21 Óåðôåìâñßïõ 2005
ÅëåãêôéêÞ Åôáéñåßá: ÙÑÉÙÍ Á.Å.Ï.Å.Ë. -- Ïñêùôüò åëåãêôÞò ëïãéóôÞò: Êùíóôáíôßíïò ÓáêêÞò
Ôýðïò Åêèåóçò Åðéóêüðçóçò: Ìå Óýìöùíç Ãíþìç
Äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ üðïõ Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò: WWW.HELFISH.GR 

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

30.6.2005 31.12.2004 30.6.2005 31.12.2004

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 14.282.539,33 14.766.101,21 12.408.676,35 22.761.788,02
AðïèÝìáôá 20.283.674,66 21.049.211,88 18.640.259,15 8.657.725,41
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 16.665.662,42 19.681.616,56 16.648.828,98 18.934.840,84
ËïéðÜ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 27.164.757,44 28.632.894,83 26.772.892,37 25.675.190,83−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 78.396.633,85 84.129.824,48 74.470.656,85 76.029.545,10============= ============= ============= =============

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Máêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 4.892.479,56 5.827.122,36 4.588.516,41 4.217.042,28
Bñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò 16.993.564,92 18.822.347,54 16.993.564,92 18.822.347,54
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 27.611.664,74 26.200.492,98 25.143.341,05 21.534.662,66−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 49.497.709,22 50.849.962,88 46.725.422,38 44.574.052,48−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ èÝóç ìåôü÷ùí Åôáéñßáò 28.898.924,63 29.971.675,92 27.745.234,47 31.455.492,62
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò 0,00 3.308.185,68 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (â) 28.898.924,63 33.279.861,60 27.745.234,47 31.455.492,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (á) + (â) 78.396.633,85 84.129.824,48 74.470.656,85 76.029.545,10============= ============= ============= =============

KATAÓÔÁÓÇ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

30.6.2005 30.6.2004 30.6.2005 30.6.2004

KáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ (01.01.2005 êáé 01.01.2004) 29.971.695,92 28.241.616,55 31.455.492,62 31.811.510,80
Áðïññüöçóç èõãáôñéêþí 0,00 0,00 -1.520.833,70 0,00
ÄéáíïìÞ êåñäþí -2.753.800,00 -474.550,00 -2.753.800,00 -474.550,00
ÐñïóáñìïãÞ áíáâáëëüìåíùí öüñùí 108.199,84 0,00 108.200,00 0,00
ÊÝñäç ðåñéüäïõ ìåôÜ áðü öüñïõò 1.572.828,87 2.622.401,15 456.175,37 163.037,12−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ðåñéüäïõ (30.06.2005 êáé 30.06.2004 áíôßóôïé÷á) 28.898.924,63 30.389.467,70 27.745.234,29 31.499.997,92============= ============= ============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ O Oìéëïò

1.1-30.6.2005 1.1-30.6.2004 1.4-30.6.2005 1.4-30.6.2004

Êýêëïò åñãáóéþí 23.543.635,42 29.986.429,77 12.798.048,54 15.315.693,56
MéêôÜ êÝñäç 4.601.792,01 6.740.240,36 2.302.980,10 3.155.374,49
KÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 2.513.632,48 4.214.800,89 1.715.072,32 1.860.343,47
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
êáé áðïóâÝóåùí 3.161.936,63 5.015.108,45 2.055.382,19 1.260.829,34
ÊÝñäç ðñï öüñùí 1.735.064,18 3.470.829,38 1.362.934,65 1.633.119,54
Ìåßïí öüñïé 162.235,31 116.392,05 39.070,25 -48.960,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò 1.572.828,87 3.354.437,33 1.323.864,40 1.682.079,54============= ============= ============= =============
KáôáíÝìïíôáé óå: 
Ìåôü÷ïõò åôáéñßáò 1.572.828,87 2.622.401,15 1.323.864,40 1.209.550,90
Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò 0,00 732.036,18 0,00 472.528,64
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ óå ~~ 0,31 0,52 0,26 0,24

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ Ç Åôáéñåßá

1.1-30.6.2005 1.1-30.6.2004 1.4-30.6.2005 1.4-30.6.2004

Êýêëïò åñãáóéþí 24.136.205,84 31.353.979,33 13.107.379,20 16.473.036,94
MéêôÜ êÝñäç 4.605.134,02 3.538.712,52 2.341.083,71 1.429.744,81
KÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 1.359.209,25 945.788,33 597.595,05 325.752,92
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
êáé áðïóâÝóåùí 1.846.784,79 1.203.604,51 856.575,79 126.175,77
ÊÝñäç ðñï öüñùí 583.395,32 204.696,77 247.746,68 -73.243,38
Ìåßïí öüñïé 127.219,95 41.659,65 21.663,75 -90.740,97−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò 456.175,37 163.037,12 226.082,93 17.497,59============= ============= ============= =============
KáôáíÝìïíôáé óå: 
Ìåôü÷ïõò åôáéñßáò 456.175,37 163.037,12 226.082,93 17.497,59
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ óå ~~ 0,09 0,03 0,04 0,00

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

1.1.-30.6.2005 1.1.-30.6.2004 1.1.-30.6.2005 1.1.-30.6.2004

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
ÊÝñäç ðñï öüñùí 1.735.064,18 3.470.829,38 583.395,32 204.696,77

ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá: 

ÁðïóâÝóåéò 648.304,15 800.307,56 487.575,54 257.816,18
ÐñïâëÝøåéò  & åðé÷/óåéò ðáãßùí áíáëïãïýóåò óôç ÷ñÞóç -55.304,16 -55.950,33 -9.445,38 7.627,50
ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò -1.602,44 0,00 -1.602,44 0,00
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 778.568,30 743.971,51 775.813,93 741.091,56

ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ
êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí 765.537,22 756.595,58 -9.982.533,74 -1.107.569,32
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí 4.756.220,28 -6.161.570,52 2.040.570,68 -288.675,02
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí ôñáðåæþí) -1.242.940,70 2.311.425,60 717.140,15 1.541.038,57
Åêêáèáñßóåéò áðïññüöçóçò èõãáôñéêþí -1.361.375,13 0,00 12.066.527,56 0,00
Ìåßïí: 
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá -778.568,30 -743.971,51 -775.813,93 -741.091,56
KáôáâåâëçìÝíïé öüñïé -303.087,69 -146.024,06 -267.257,09 -129.498,08−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 4.940.815,71 975.613,21 5.634.370,60 485.436,60−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
AãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí -1.530.488,48 -787.210,66 -1.412.851,59 -291.807,16
ÌåôáâïëÞ óõììåôï÷þí -2.163,24 0,00 -2.161.765,00 0,00
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí 42.860,00 635.278,11 42.860,00 635.278,11
ÄéáöïñÝò åîáãïñÜò -1.317.115,15 0,00 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) -2.806.906,87 -151.932,55 -3.531.756,59 343.470,95−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
XñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 0,00 0,00 0,00 0,00
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí -1.408.994,32 -1.351.459,41 -1.408.994,32 -1.351.459,41
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá -309.786,65 -156.683,75 -309.786,65 -156.683,75−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) -1.718.780,97 -1.508.143,16 -1.718.780,97 -1.508.143,16−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ áýîçóç (ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) 415.127,87 -684.462,50 383.833,04 -679.235,61

TáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 860.675,88 1.258.945,46 735.200,32 1.201.633,96−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ 1.275.803,75 574.482,96 1.119.033,36 522.398,35============= ============= ============= =============

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÑÏÓÁÑÌÏÃÇÓ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÅÍÁÑÎÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

(1.1.2005 êáé 1.1.2004 ÌÅÔÁÎÕ Å.Ë.Ð. ÊÁÉ Ä.Ð.×.Ð.) 1.1.2005 1.1.2004 1.1.2005 1.1.2004

ÊáèáñÞ ÈÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ, ìåôÜ ôùí äéêáéùìÜôùí ìåéïøçößáò
(1.1.2005 êáé 1.1.2004 áíôßóôïé÷á óýìöùíá ìå ôá Å.Ë.Ð.) 31.517.222,83 30.705.295,34 31.619.255,76 30.716.555,09
ÁðÜëåéøç Éäßùí Êåöáëáßùí åôáéñåßáò ðïõ åíïðïéïýíôáí ìå âÜóç
ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áñ. 96 ðáñ. 1â ôïõ Ê.Í. 2190/1920 (ÊïéíÞ Äéïßêçóç) -2.995.231,29 -3.256.336,32 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ ÈÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ, åîáéñïõìÝíùí ôùí äéêáéùìÜôùí 
ìåéïøçößáò (1.1.2005 êáé 1.1.2004 áíôßóôïé÷á óýìöùíá ìå ôá Å.Ë.Ð.) 28.521.991,54 27.448.959,02 31.619.255,76 30.716.555,09
ÐñïóáñìïãÝò ôùí Äéåèíþí Ëïãéóôéêþí Ðñïôýðùí: 
ÌåôáâïëÞ ëüãù áíôéëïãéóìïý äéáíåìçèÝíôùí êåñäþí ÷ñÞóåùò 2004 êáé 2003 981.050,00 474.550,00 981.050,00 474.550,00
Aðüóâåóç åîüäùí ðïõ åß÷áí êåöáëáéïðïéçèåß óôï ðáñåëèüí -1.323.105,89 -962.187,82 -1.190.484,09 -849.683,83
Åðßäñáóç áðü ôçí áðïôßìçóç ôùí åíóþìáôùí áêéíçôïðïéÞóåùí
êáé ôçí ðñïóáñìïãÞ áðïóâÝóåùí åíóþìáôùí ðáãßùí, áðü ôçí õéïèÝôçóç
óõíôåëåóôþí áðüóâåóçò áíÜëïãïõò ìå ôçí ùöÝëéìç æùÞ ôïõò 4.961.107,82 5.155.931,18 1.853.544,58 2.302.825,71
ÐñïóáñìïãÞ ôçò áîßáò ôùí áðáéôÞóåùí -2.600.000,00 -1.600.000,00 -2.600.000,00 -1.600.000,00
ÐñïâëÝøåéò áðïæçìßùóçò ðñïóùðéêïý âÜóåé áíáëïãéóôéêÞò ìåëÝôçò -86.573,00 -67.051,00 -76.584,00 -61.329,00
Eðßäñáóç áðïôßìçóçò óõììåôï÷þí êáé ÷ñåïãñÜöùí -469.199,59 -469.691,44 -506.236,25 -506.236,25
ÌåôáöïñÜ ôùí åðé÷ïñ/óåùí áðü ôá ßäéá êåöÜëáéá óôá Ýóïäá åð. ÷ñÞóåùí -468.780,13 -468.780,13 0,00 0,00
Áíáãíþñéóç êåñäþí áðü óõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò 0,00 403.637,04 0,00 403.637,04
Áíáãíþñéóç áíáâáëëüìåíùí öïñïëïãéêþí áðáéôÞóåùí/õðï÷ñåþóåùí 201.821,93 -197.287,77 1.062.133,41 596.938,42
ÐñïóáñìïãÝò äéáöïñþí åíïðïßçóçò äéêáéùì. ìåéïøçößáò & áíáìïñöþóåùí -150.509,42 0,00 0,00 0,00
ÐñïóáñìïãÞ áðïè/ôùí êáé áíáìïñöþóåùí ëüãù áðïôßì. óýìöùíá ìå ÄËÐ 41 403.892,66 -1.476.462,53 312.813,21 334.253,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ ÈÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ, åîáéñïõìÝíùí ôùí äéêáéùìÜôùí
ìåéïøçößáò (1.1.2005 êáé 1.1.2004 áíôßóôïé÷á óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð.×.Ð.) 29.971.695,92 28.241.616,55 31.455.492,62 31.811.510,80============= ============= ============= =============

O Oìéëïò H Åôáéñåßá

Ï êýêëïò åñãáóéþí áíáëýåôáé êáôÜ êùäéêü äñáóôçñéüôçôáò (ÓÔÁÊÏÄ-03) ùò åîÞò:
Ëåéôïõñãßá é÷èõïôñïöåßùí êáé ìïíÜäùí ðáñáãùãÞò ãüíïõ ÓÔÁÊÏÄ 050.2 10.518.700,43 10.790.612,50
×ïíäñéêü åìðüñéï ôñïößìùí óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé é÷è. ÓÔÁÊÏÄ 513.8 12.973.438,99 13.345.593,34
Õðçñåóßåò åðéóêåõÞò ó÷ïéíéþí êáé äé÷ôõþí ÓÔÁÊÏÄ 17.52 51.496,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−

23.543.635,42 24.136.205,84============= =============

ÁÑ.Ì.Á.Å. 14904/06/Â/87/100
EÄÑÁ: Ëåùöüñïò ÐåíôÝëçò 48, ÂñéëÞóóéá, Ô.Ê. 15235

Óôïé÷åßá êáé Ðëçñïöïñßåò ðåñéüäïõ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2005 Ýùò 30 Ioõíßïõ 2005

ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁIÑÅÉÁ.
Óõíéóôïýìå, åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôçí Åôáéñßá, íá áíáôñÝîåé óôçí äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò WWW.HELFISH.GR üðïõ áíáñôþíôáé ïé ðåñéïäéêÝò ïéêï-
íïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí ôá ÄéåèíÞ ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá. (Tá ðïóÜ åßíáé åêöñáóìÝíá óå åõñþ).

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

1. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñåßáò. 2. Äåí õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç åðß ôùí áêéíÞôùí ôçò åôáéñåßáò. Åðß ôùí áêéíÞôùí ôçò åíïðïéïýìåíçò åôáéñåßáò É×ÈÕÏ-
ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Á.Å. Ý÷ïõí åããñáöåß õðïèÞêåò ðïóïý 4.900.000,00 åõñþ ãéá åîáóöÜëéóç äáíåßùí Ôñáðåæþí. 3. O áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý ôçò Åôáéñåßáò êáôÜ ôçí 30.6.2005 áíÝñ÷ïíôáí óå 135 Üôïìá, êáé ôïõ Ïìßëïõ óå 210 Üôïìá. 4. Ìå ôçí Ê2-3836/31.3.2005 áðüö. Õð.
ÁíÜðôõîçò ïëïêëçñþèçêå ç óõã÷þíåõóç ìå áðïññüöçóç ìå Éóïëïãéóìü ìåôáó÷çìáôéóìïý 31.12.2004 ôùí êáôÜ 100% èõãáôñéêþí ôçò : "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÃÉÏÕ ÈÙÌÁ ÐÑÅÂEÆÁÓ Á.Å.", "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÊÁÂÏ ÍÔÏÑÏ ÌÏÍ/ÐÇ ÅÐÅ",  "I×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÂÏÕÑËÉÁÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÁÅ.", "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ
ÁÃÃÅËÏÓ ÂÁÊÑÉÍÏÓ Á.Å.",  "É×ÈÕÏÔÑÏÖÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ËÁÑÕÌÍÁÓ Á.Å.",  "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ Ä. ÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ" êáé êáôÜ óõíÝðåéá óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñåßáò ôçò 30/06/2005 Ý÷ïõí åíóùìáôùèåß ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá áõôþí ôùí åôáéñåéþí ôá ïðïßá ìÝ÷ñé êáé
ôçí 31/12/2004 ðåñéëáìâÜíïíôáí óôéò ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. 5. H Åôáéñåßá äåí Ý÷åé åëåã÷èåß áðü ôéò ÖïñïëïãéêÝò Áñ÷Ýò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò 2002 -- 2004, êáé ïé óõã÷ùíåõèåßóåò èõãáôñéêÝò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò : "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÃÉÏÕ ÈÙÌÁ ÐÑÅÂEÆÁÓ Á.Å.", (2003 - 2004),  "I×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ
ÂÏÕÑËÉÁÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÁÅ." (1999 - 2004) , "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÃÃÅËÏÓ ÂÁÊÑÉÍÏÓ Á.Å." (2003 - 2004),  "É×ÈÕÏÔÑÏÖÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ËÁÑÕÌÍÁÓ Á.Å." (2003 - 2004),  "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ Ä. ÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ" (2003 - 2004). 6. Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò åôáéñåßåò ðïõ
åíïðïéïýíôáé óôéò ðáñáðÜíù åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò:
Óôçí åíïðïßçóç ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé åôáéñåßåò: ÓõíáëëáãÝò (1.1.2005 - 30.6.2005) êáé õðüëïéðá (30.6.2005) ôçò Åôáéñåßáò ìå ÈõãáôñéêÝò êáé Óõããåíåßò åôáéñåßåò:
Åôáéñåßá Åäñá Óõììåôï÷Þ % ÌÝèïäïò åíïðïßçóçò ÁíÝëåãêôåò ÈõãáôñéêÝò Óõããåíåßò ÅíïðïéçìÝíá ìåôÜ ôéò áðáëïéöÝò

öïñïë. ÷ñÞóåéò
1) "É. ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÁÅ - É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÔÔÉÊÇÓ" ÂñéëëÞóéá 100% ÏëéêÞ 2003, 2004 -- ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé  õðçñåóéþí 595.949,02 1.216.567,11 1.216.567,11
2) "ÈÁËËÁÓÓÉÏ ÐÁÑÊÏ Á.Å" ÂñéëëÞóéá 100% ÏëéêÞ 2003, 2004 -- ÁãïñÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí 2.492.295,34 2.282.918,85 2.282.918,85
3) "ÁÓÔÅÑÉÁÓ ÁÅ " Áóôáêüò Áéôùë/íßáò 50% ÊáèáñÞò ÈÝóçò 2003, 2004 -- ÁðáéôÞóåéò 58.000,00 1.552.317,42 1.552.317,42
4) "ÙÊÅÁÍÉÓ ÁÅ" ÊÜíôæá ÐáëëÞíçò 50% ÊáèáñÞò ÈÝóçò 2003, 2004 -- Õðï÷ñåþóåéò 85.426,98 0,00 0,00
Ç Åôáéñåßá ìÝ÷ñé ôïí ÌÜéï 2005 åß÷å ôïí Ýëåã÷ï ôçò äéïßêçóçò ôùí åôáéñåéþí "É. ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÁÅ - É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÔÔÉÊÇÓ" êáé "ÈÁËËÁÓÓÉÏ ÐÁÑÊÏ Á.Å", ôéò ïðïßåò êáé åíïðïéïýóå êáé ôï óýíïëï ôùí éäßùí êåöáëáßùí áõôþí ôùí åôáéñåéþí åìöáíéæüôáí óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ìÝ÷ñé êáé ôïõ

1ïõ ôñéìÞíïõ 2005 óôá äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò. Ôïí ÌÜéï 2005 ðñïÝâåé óå åîáãïñÜ ôïõ 100% ôùí åí ëüãù åôáéñåéþí êáé ôéò åíïðïßçóå ìå ôç ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíïðïßçóçò.
7. Óôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò (1.1.2004 -- 30.6.2004) óôéò åíïðïéçìÝíåíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðåñéëáìâÜíïíôáí êáé ç åôáéñåßá "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÌÕËÏÊÏÐÇÓ Á.Å.". Ç åí ëüãù åôáéñåßá äåí ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõ 3ïõ êáé 4ïõ

ôñéì.2004, êáé ôïõ 1ïõ êáé 2ïõ ôñéì.2005 êáèüóïí ìå ôï áðü 6/8/2004 ðñïóýìöùíï, ìåôáâéâÜóôçêáí ôá äéêáéþìáôá êáé ï Ýëåã÷ïò ôçò åôáéñåßáò. Ç ïñéóôéêÞ ìåôáâßâáóç ôùí ìåôï÷þí ôçò åôáéñåßáò ïëïêëçñþèçêå åíôüò ôïõ 2ïõ ôñéìÞíïõ 2005.
BñéëëÞóéá,  21 Óåðôåìâñßïõ 2005

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÓÕÌÐÑÁÔÔÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁÔÓÉÂÅËÇÓ LEWIS NIGEL ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÐÑÁ×ÁËÇÓ
Á.Ä.Ô. Ö 355271 ÁÑ. ÄÉÁÂ. 702748671 Á.Ä.Ô. Ó 183697

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.



ÓÔÏÉ×ÅÉÁ 
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

ÐëÞñçò Eðùíõìßá: "ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ"
Åäñá: Ëåùöüñïò ÐåíôÝëçò 48, ÂñéëÞóóéá, Ô.Ê. 15235
Çìåñïìçíßá óýóôáóçò: 17 Ìáñôßïõ 1987 -- ÄéÜñêåéá Åôáéñåßáò: 99 Ýôç -- Êýñéá Äñáóôçñéüôçôá: É÷èõïêáëëéÝñãåéåò
Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí: 14904/06/Â/87/100
Åðïðôåýïõóá áñ÷Þ: Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò -- Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Ðßóôåùò
Çìåñïìçíßá ËÞîåùò ôçò ÔñÝ÷ïõóáò ×ñÞóçò: 31 Äåêåìâñßïõ 2005 -- ÄéÜñêåéá ×ñÞóåùò: 12 ìÞíåò
Ôýðïò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): ÅíäéÜìåóåò Ã´ ÔñéìÞíïõ 2005
Çìåñïìçíßá Åãêñéóçò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): 25 Íïåìâñßïõ 2005
ÅëåãêôéêÞ Åôáéñåßá: ÙÑÉÙÍ Á.Å.Ï.Å.Ë. -- Ïñêùôüò åëåãêôÞò ëïãéóôÞò: Êùíóôáíôßíïò ÓáêêÞò
Ôýðïò Åêèåóçò Åðéóêüðçóçò: Äåí áðáéôåßôáé
Äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ üðïõ Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò: WWW.HELFISH.GR 

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

30.9.2005 31.12.2004 30.9.2005 31.12.2004

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 15.766.465,44 14.766.101,21 12.169.475,88 22.761.788,02
AðïèÝìáôá 21.245.456,86 21.049.211,88 19.008.497,36 8.657.725,41
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 15.298.363,52 19.681.616,56 16.346.215,94 18.934.840,84
ËïéðÜ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 24.870.694,28 28.632.894,83 25.227.843,41 25.675.190,83−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 77.180.980,10 84.129.824,48 72.752.032,59 76.029.545,10============= ============= ============= =============

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Máêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 7.625.270,61 5.827.122,36 7.171.954,11 4.217.042,28
Bñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò 15.945.110,45 18.822.347,54 15.154.926,69 18.822.347,54
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 25.757.625,53 26.200.492,98 22.881.637,06 21.534.662,66−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 49.328.006,59 50.849.962,88 45.208.517,86 44.574.052,48−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ èÝóç ìåôü÷ùí Åôáéñßáò 27.852.973,51 29.971.675,92 27.543.514,73 31.455.492,62
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò 0,00 3.308.185,68 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (â) 27.852.973,51 33.279.861,60 27.543.514,73 31.455.492,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (á) + (â) 77.180.980,10 84.129.824,48 72.752.032,59 76.029.545,10============= ============= ============= =============

KATAÓÔÁÓÇ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

30.9.2005 30.9.2004 30.9.2005 30.9.2004

KáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ (01.01.2005 êáé 01.01.2004) 29.971.695,92 28.241.616,55 31.455.492,62 31.811.510,80
Áðïññüöçóç èõãáôñéêþí 0,00 0,00 -1.520.833,70 0,00
ÄéáíïìÞ êåñäþí -2.753.800,00 -474.550,00 -2.753.800,00 -474.550,00
ÐñïóáñìïãÞ áíáâáëëüìåíùí öüñùí 108.199,84 0,00 108.200,18 0,00
ÊÝñäç ðåñéüäïõ ìåôÜ áðü öüñïõò 526.877,75 2.709.059,35 254.455,63 18.087,80−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ðåñéüäïõ (30.09.2005 êáé 30.09.2004 áíôßóôïé÷á) 27.852.973,51 30.476.125,90 27.543.514,73 31.355.048,60============= ============= ============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ O Oìéëïò

1.1-30.9.2005 1.1-30.9.2004 1.7-30.9.2005 1.7-30.9.2004

Êýêëïò åñãáóéþí 35.913.588,58 47.446.370,48 12.369.953,16 17.459.940,71
MéêôÜ êÝñäç 6.722.614,12 8.867.252,49 2.120.822,11 2.127.012,13
KÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 1.635.363,99 4.150.117,13 -494.070,31 -64.683,06
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
êáé áðïóâÝóåùí 2.641.392,91 5.230.862,25 -136.345,54 212.326,48
ÊÝñäç ðñï öüñùí 800.383,56 2.995.825,52 -934.680,62 -475.003,86
Ìåßïí öüñïé 273.505,81 91.947,97 -111.270,50 208.340,02−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò 526.877,75 3.087.773,49 -1.045.951,12 -266.663,84============= ============= ============= =============
KáôáíÝìïíôáé óå: 
Ìåôü÷ïõò åôáéñßáò 526.877,75 2.709.059,35 -1.045.951,12 86.658,20
Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò 0,00 378.714,14 0,00 -353.322,04
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ óå ~~ 0,104 0,535 -0,207 0,017

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ Ç Åôáéñåßá

1.1-30.9.2005 1.1-30.9.2004 1.7-30.9.2005 1.7-30.9.2004

Êýêëïò åñãáóéþí 36.839.611,90 51.410.325,34 12.703.406,06 20.056.346,01
MéêôÜ êÝñäç 6.736.624,45 5.582.446,95 2.131.490,43 2.043.734,43
KÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 1.683.842,74 963.200,28 327.412,09 17.411,95
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
êáé áðïóâÝóåùí 2.432.711,25 1.337.790,63 588.705,06 134.186,12
ÊÝñäç ðñï öüñùí 474.058,93 -187.663,59 -109.336,39 -392.360,36
Ìåßïí öüñïé 219.603,30 205.751,39 -92.383,35 247.411,04−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò 254.455,63 18.087,80 -201.719,74 -144.949,32============= ============= ============= =============
KáôáíÝìïíôáé óå: 
Ìåôü÷ïõò åôáéñßáò 254.455,63 18.087,80 -201.719,74 -144.949,32
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ óå ~~ 0,050 0,004 -0,040 -0,029

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

1.1.-30.9.2005 1.1.-30.9.2004 1.1.-30.9.2005 1.1.-30.9.2004

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
ÊÝñäç ðñï öüñùí 800.383,56 2.995.825,52 474.058,93 -187.663,59

ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá: 

ÁðïóâÝóåéò 1.006.028,92 1.077.317,09 748.868,51 374.590,35
ÐñïâëÝøåéò  & åðé÷/óåéò ðáãßùí áíáëïãïýóåò óôç ÷ñÞóç -39.912,92 -83.995,49 -15.773,98 9.159,00
ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò 0,00 0,00 0,00 0,00
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 1.219.178,61 1.154.291,61 1.212.562,41 1.150.863,87

ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ
êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí -196.244,98 6.855.896,78 -10.350.771,95 2.465.179,32
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí 8.350.586,67 -14.160.663,18 3.937.279,14 -5.393.260,42
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí ôñáðåæþí) -451.701,98 3.632.021,31 1.205.364,96 2.725.230,47
Åêêáèáñßóåéò áðïññüöçóçò èõãáôñéêþí -1.361.375,13 0,00 12.066.527,56 0,00
Ìåßïí: 
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá -1.219.178,61 -1.151.701,86 -1.210.951,41 -1.148.581,62
KáôáâåâëçìÝíïé öüñïé -698.581,96 -323.804,95 -708.866,52 -284.079,04−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 7.409.182,18 -4.813,17 7.358.297,65 -288.561,66−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
AãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üõëùí ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí -1.825.555,58 -1.188.815,13 -1.567.997,83 -288.390,07
ÌåôáâïëÞ óõììåôï÷þí -462,62 -1.951,38 -2.161.765,00 -1.951,38
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üõëùí ðáãßùí & åðé÷ïñçãÞóåùí 85.860,00 3.067.047,11 85.860,00 3.013.809,75
ÄéáöïñÝò åîáãïñÜò -2.015.817,85 613.015,76 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) -3.755.976,05 2.489.296,36 -3.643.902,83 2.723.468,30−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
XñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 0,00 0,00 0,00 0,00
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí -667.420,85 -2.674.937,95 -667.420,85 -2.674.937,95
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá -2.623.857,95 -313.849,25 -2.612.236,31 -313.849,25−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) -3.291.278,80 -2.988.787,20 -3.279.657,16 -2.988.787,20−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ áýîçóç (ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) 361.927,33 -504.304,01 434.737,66 -553.880,56

TáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 860.675,88 1.258.945,46 735.200,32 1.201.633,96−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ 1.222.603,21 754.641,45 1.169.937,98 647.753,40============= ============= ============= =============

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÑÏÓÁÑÌÏÃÇÓ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÅÍÁÑÎÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

(1.1.2005 êáé 1.1.2004 ÌÅÔÁÎÕ Å.Ë.Ð. ÊÁÉ Ä.Ð.×.Ð.) 1.1.2005 1.1.2004 1.1.2005 1.1.2004

ÊáèáñÞ ÈÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ, ìåôÜ ôùí äéêáéùìÜôùí ìåéïøçößáò
(1.1.2005 êáé 1.1.2004 áíôßóôïé÷á óýìöùíá ìå ôá Å.Ë.Ð.) 31.517.222,83 30.705.295,34 31.619.255,76 30.716.555,09
ÁðÜëåéøç Éäßùí Êåöáëáßùí åôáéñåßáò ðïõ åíïðïéïýíôáí ìå âÜóç
ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áñ. 96 ðáñ. 1â ôïõ Ê.Í. 2190/1920 (ÊïéíÞ Äéïßêçóç) -2.995.231,29 -3.256.336,32 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ ÈÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ, åîáéñïõìÝíùí ôùí äéêáéùìÜôùí 
ìåéïøçößáò (1.1.2005 êáé 1.1.2004 áíôßóôïé÷á óýìöùíá ìå ôá Å.Ë.Ð.) 28.521.991,54 27.448.959,02 31.619.255,76 30.716.555,09
ÐñïóáñìïãÝò ôùí Äéåèíþí Ëïãéóôéêþí Ðñïôýðùí: 
ÌåôáâïëÞ ëüãù áíôéëïãéóìïý äéáíåìçèÝíôùí êåñäþí ÷ñÞóåùò 2004 êáé 2003 981.050,00 474.550,00 981.050,00 474.550,00
Aðüóâåóç åîüäùí ðïõ åß÷áí êåöáëáéïðïéçèåß óôï ðáñåëèüí -1.323.105,89 -962.187,82 -1.190.484,09 -849.683,83
Åðßäñáóç áðü ôçí áðïôßìçóç ôùí åíóþìáôùí áêéíçôïðïéÞóåùí
êáé ôçí ðñïóáñìïãÞ áðïóâÝóåùí åíóþìáôùí ðáãßùí, áðü ôçí õéïèÝôçóç
óõíôåëåóôþí áðüóâåóçò áíÜëïãïõò ìå ôçí ùöÝëéìç æùÞ ôïõò 4.961.107,82 5.155.931,18 1.853.544,58 2.302.825,71
ÐñïóáñìïãÞ ôçò áîßáò ôùí áðáéôÞóåùí -2.600.000,00 -1.600.000,00 -2.600.000,00 -1.600.000,00
ÐñïâëÝøåéò áðïæçìßùóçò ðñïóùðéêïý âÜóåé áíáëïãéóôéêÞò ìåëÝôçò -86.573,00 -67.051,00 -76.584,00 -61.329,00
Eðßäñáóç áðïôßìçóçò óõììåôï÷þí êáé ÷ñåïãñÜöùí -469.199,59 -469.691,44 -506.236,25 -506.236,25
ÌåôáöïñÜ ôùí åðé÷ïñ/óåùí áðü ôá ßäéá êåöÜëáéá óôá Ýóïäá åð. ÷ñÞóåùí -468.780,13 -468.780,13 0,00 0,00
Áíáãíþñéóç êåñäþí áðü óõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò 0,00 403.637,04 0,00 403.637,04
Áíáãíþñéóç áíáâáëëüìåíùí öïñïëïãéêþí áðáéôÞóåùí/õðï÷ñåþóåùí 201.821,93 -197.287,77 1.062.133,41 596.938,42
ÐñïóáñìïãÝò äéáöïñþí åíïðïßçóçò äéêáéùì. ìåéïøçößáò & áíáìïñöþóåùí -150.509,42 0,00 0,00 0,00
ÐñïóáñìïãÞ áðïè/ôùí êáé áíáìïñöþóåùí ëüãù áðïôßì. óýìöùíá ìå ÄËÐ 41 403.892,66 -1.476.462,53 312.813,21 334.253,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ ÈÝóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ, åîáéñïõìÝíùí ôùí äéêáéùìÜôùí
ìåéïøçößáò (1.1.2005 êáé 1.1.2004 áíôßóôïé÷á óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð.×.Ð.) 29.971.695,92 28.241.616,55 31.455.492,62 31.811.510,80============= ============= ============= =============

O Oìéëïò H Åôáéñåßá

Ï êýêëïò åñãáóéþí áíáëýåôáé êáôÜ êùäéêü äñáóôçñéüôçôáò (ÓÔÁÊÏÄ-03) ùò åîÞò:
Ëåéôïõñãßá é÷èõïôñïöåßùí êáé ìïíÜäùí ðáñáãùãÞò ãüíïõ ÓÔÁÊÏÄ 050.2 15.583.496,75 15.899.941,65
×ïíäñéêü åìðüñéï ôñïößìùí óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé é÷è. ÓÔÁÊÏÄ 513.8 20.214.199,34 20.888.174,25
Õðçñåóßåò åðéóêåõÞò ó÷ïéíéþí êáé äé÷ôõþí ÓÔÁÊÏÄ 175.2 51.496,00 51.496,00
Õðçñåóßåò óõóêåõáóßáò êáé áðïèÞêåõóçò áãñïôéêþí ðñïúüíôùí ÓÔÁÊÏÄ 748.2 64.396,49 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−

35.913.588,58 36.839.611,90============= =============

ÁÑ.Ì.Á.Å. 14904/06/Â/87/100
EÄÑÁ: Ëåùöüñïò ÐåíôÝëçò 48, ÂñéëÞóóéá, Ô.Ê. 15235

Óôïé÷åßá êáé Ðëçñïöïñßåò ðåñéüäïõ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2005 Ýùò 30 Óåðôåìâñßïõ 2005

ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁIÑÅÉÁ.
Óõíéóôïýìå, åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôçí Åôáéñßá, íá áíáôñÝîåé óôçí äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò WWW.HELFISH.GR üðïõ áíáñôþíôáé ïé ðåñéïäéêÝò ïéêï-
íïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí ôá ÄéåèíÞ ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá. (Tá ðïóÜ åßíáé åêöñáóìÝíá óå åõñþ).

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

1. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñåßáò. 2. Å÷ïõí åããñáöåß õðïèÞêåò ãéá åîáóöÜëéóç äáíåßùí Ôñáðåæþí åðß áêéíÞôùí, ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ðïóïý 3.000.000,00 êáé ôçò åíï-
ðïéïýìåíçò åôáéñåßáò É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Á.Å. ðïóïý 4.900.000,00 åõñþ. 3. O áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý ôçò Åôáéñåßáò êáôÜ ôçí 30.9.2005 áíÝñ÷ïíôáí óå 131 Üôïìá, êáé ôïõ Ïìßëïõ óå 223 Üôïìá. 4. Ìå ôçí Ê2-3836/31.3.2005 áðüö. Õð. ÁíÜðôõîçò ïëïêëçñþèçêå ç óõã÷þíåõóç
ìå áðïññüöçóç ìå Éóïëïãéóìü ìåôáó÷çìáôéóìïý 31.12.2004 ôùí êáôÜ 100% èõãáôñéêþí ôçò: "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÃÉÏÕ ÈÙÌÁ ÐÑÅÂEÆÁÓ Á.Å.", "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÊÁÂÏ ÍÔÏÑÏ ÌÏÍ/ÐÇ ÅÐÅ", "I×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÂÏÕÑËÉÁ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÁÅ.", "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÃÃÅËÏÓ ÂÁÊÑÉÍÏÓ Á.Å.", "É×ÈÕÏÔÑÏÖÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉ-
ÊÇ ËÁÑÕÌÍÁÓ Á.Å.", "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ Ä. ÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ" êáé êáôÜ óõíÝðåéá óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñåßáò ôçò 30/09/2005 Ý÷ïõí åíóùìáôùèåß ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá áõôþí ôùí åôáéñåéþí ôá ïðïßá ìÝ÷ñé êáé ôçí 31/12/2004 ðåñéëáìâÜíïíôáí óôéò ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò
ÊáôáóôÜóåéò. 5. H Åôáéñåßá äåí Ý÷åé åëåã÷èåß áðü ôéò ÖïñïëïãéêÝò Áñ÷Ýò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò 2002-2004, êáé ïé óõã÷ùíåõèåßóåò èõãáôñéêÝò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò: "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÃÉÏÕ ÈÙÌÁ ÐÑÅÂEÆÁÓ Á.Å.", (2003 - 2004), "I×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÂÏÕÑËÉÁ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÁÅ." (2003 - 2004) , "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÃÃÅËÏÓ ÂÁÊÑÉ-
ÍÏÓ Á.Å." (2003-2004), "É×ÈÕÏÔÑÏÖÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ËÁÑÕÌÍÁÓ Á.Å." (2003-2004), "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ Ä. ÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ" (2003 - 2004). 6. Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò åôáéñåßåò ðïõ åíïðïéïýíôáé óôéò ðáñáðÜíù åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò:
Óôçí åíïðïßçóç ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé åôáéñåßåò: ÓõíáëëáãÝò (1.1.2005 - 30.9.2005) êáé õðüëïéðá (30.9.2005) ôçò Åôáéñåßáò ìå ÈõãáôñéêÝò êáé Óõããåíåßò åôáéñåßåò:

Åôáéñåßá Åäñá Óõììåôï÷Þ % ÌÝèïäïò åíïðïßçóçò ÁíÝëåãêôåò öïñïë. ÷ñÞóåéò ÈõãáôñéêÝò Óõããåíåßò ÅíïðïéçìÝíá ìåôÜ ôéò áðáëïéöÝò

1) "É. ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÁÅ - É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÔÔÉÊÇÓ" ÂñéëëÞóéá 100% ÏëéêÞ 2003, 2004 -- ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé õðçñåóéþí 1.009.111,05 1.563.950,76 1.563.950,76
2) "ÈÁËËÁÓÓÉÏ ÐÁÑÊÏ Á.Å" ÂñéëëÞóéá 100% ÏëéêÞ 2003, 2004 -- ÁãïñÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí 2.989.999,30 3.152.518,48 3.152.518,48
3) "ÙÊÅÁÍÉÓ ÁÅ" ÊÜíôæá ÐáëëÞíçò 100% ÏëéêÞ 2003, 2004 -- Õðï÷ñåþóåéò 845.310,61 0,00 0,00
4) "ÁÓÔÅÑÉÁÓ ÁÅ " Áóôáêüò Áéôùë/íßáò 50% ÊáèáñÞò ÈÝóçò 2003, 2004 -- ÁðáéôÞóåéò 1.156.786,16 1.131.397,70 1.131.397,70

Ç Åôáéñåßá ìÝ÷ñé ôïí ÌÜéï 2005 åß÷å ôïí Ýëåã÷ï ôçò äéïßêçóçò ôùí åôáéñåéþí "É. ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÁÅ - É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÔÔÉÊÇÓ" êáé "ÈÁËËÁÓÓÉÏ ÐÁÑÊÏ Á.Å", ôéò ïðïßåò êáé åíïðïéïýóå êáé ôï óýíïëï ôùí éäßùí êåöáëáßùí áõôþí ôùí åôáéñåéþí åìöáíéæüôáí óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ìÝ÷ñé êáé ôïõ 1ïõ
ôñéìÞíïõ 2005 óôá äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò. Ôïí ÌÜéï 2005 ðñïÝâç óå åîáãïñÜ ôïõ 100% ôùí åí ëüãù åôáéñåéþí êáé ôéò åíïðïßçóå ìå ôç ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíïðïßçóçò. 7) Óôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò (1.1.2004 -- 30.9.2004) óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, ç åôáéñåßá "ÙÊÅ-
ÁÍÉÓ ÁÅ" ðåñéëáìâÜíïíôáí ìå ôçí ìÝèïäï ôçò êáèáñÞò èÝóåùò (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 50%) . Ç åí ëüãù åôáéñåßá ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõ 3ïõ ôñéì. 2005 êáèüóïí ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá ôçí 6/8/2005 áðÝêôçóå êáé ôï åíáðïìÝíïí 50%.

BñéëÞóóéá, 25 Íïåìâñßïõ 2005
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÓÕÌÐÑÁÔÔÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁÔÓÉÂÅËÇÓ LEWIS NIGEL ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÐÑÁ×ÁËÇÓ
Á.Ä.Ô. Ö 355271 ÁÑ. ÄÉÁÂ. 702748671 Á.Ä.Ô. Ó 183697

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.



ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (åíïðïéçìÝíá êáé ìç åíïðïéçìÝíá) O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 14.821.920,38 14.766.101,21 13.045.292,18 22.761.788,02
AðïèÝìáôá 27.418.232,06 21.049.211,88 27.418.232,06 8.657.725,41
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 27.539.814,38 19.681.616,56 27.251.601,37 18.934.840,84
ËïéðÜ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý 6.231.896,15 28.632.894,83 7.206.658,01 25.675.190,83−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 76.011.862,97 84.129.824,48 74.921.783,62 76.029.545,10============= ============= ============= =============

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Máêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 6.208.461,87 5.827.122,36 6.040.483,62 4.217.042,28
Bñá÷õðñüèåóìåò ôñáðåæéêÝò õðï÷ñåþóåéò 16.850.548,44 18.822.347,54 16.070.548,44 18.822.347,54
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 24.511.442,01 26.200.492,98 23.754.078,90 21.534.662,66−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 47.570.452,32 50.849.962,88 45.865.110,96 44.574.052,48−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï 1.570.150,00 1.570.150,00 1.570.150,00 1.570.150,00
ËïéðÜ óôïé÷åßá ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñåßáò 26.871.260,65 28.401.525,92 27.486.522,66 29.885.342,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò ìåôü÷ùí Åôáéñåßáò (â) 28.441.410,65 29.971.675,92 29.056.672,66 31.455.492,62
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò (ã) 0,00 3.308.185,68 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (ä)=(â)+(ã) 28.441.410,65 33.279.861,60 29.056.672,66 31.455.492,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (å)=(á) + (ä) 76.011.862,97 84.129.824,48 74.921.783,62 76.029.545,10============= ============= ============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

KáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ÷ñÞóåùò (01.01.2005 êáé 01.01.2004) 33.279.861,60 31.351.301,28 31.455.492,62 31.811.510,81
ÊÝñäç ôçò ÷ñÞóåùò ìåôÜ áðü öüñïõò 1.218.004,13 1.868.591,18 1.870.302,80 118.531,80
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá -2.753.800,00 -474.550,00 -2.753.800,00 -474.550,00
Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò -3.308.165,69 0,00 0,00 0,00
ËïéðÝò ìåôáâïëÝò (áðïññüöçóç èõãáôñéêþí, êëð) 0,00 534.519,14 -1.520.833,52 0,00
ÐñïóáñìïãÞ áíáâáëëüìåíùí öüñùí 5.510,61 0,00 5.510,76 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ÷ñÞóåùò (31.12.2005 êáé 31.12.2004) 28.441.410,65 33.279.861,60 29.056.672,66 31.455.492,61============= ============= ============= =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004

Êýêëïò åñãáóéþí 45.614.897,90 56.882.372,34 45.300.714,45 62.107.003,78
MéêôÜ êÝñäç 8.520.431,96 9.593.961,40 8.403.954,51 7.715.660,40
KÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 2.704.524,52 3.486.991,85 2.629.099,89 2.040.892,78
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
êáé áðïóâÝóåùí 4.019.665,54 4.886.813,54 3.837.826,67 2.498.286,11
ÊÝñäç ðñï öüñùí 1.780.371,03 2.352.918,02 2.401.748,88 427.254,46
Ìåßïí öüñïé 562.366,90 -484.326,84 531.446,08 -308.722,66−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò 1.218.004,13 1.868.591,18 1.870.302,80 118.531,80============= ============= ============= =============
KáôáíÝìïíôáé óå: 
Ìåôü÷ïõò åôáéñßáò 1.218.004,13 1.532.552,99 1.870.302,80 118.531,80
Ìåôü÷ïõò Ìåéïøçößáò 0,00 336.038,19 0,00 0,00
KÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ óå ~~ 0,24 0,30 0,37 0,02
Ðñïôåéíüìåíï ìÝñéóìá áíÜ ìåôï÷Þ - óå ~~ ---- ---- 0,09 0,17

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ O Oìéëïò Ç Åôáéñåßá

1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
ÊÝñäç ðñï öüñùí 1.780.371,03 2.352.918,02 2.401.748,88 427.254,46

ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá: 

ÁðïóâÝóåéò 1.315.141,02 1.399.821,69 1.208.726,78 457.393,33
ÐñïâëÝøåéò 212.450,50 1.016.069,00 212.450,50 1.012.212,00
Åðé÷ïñçãÞóåéò ðáãßùí áíáëïãïýóåò óôéò áðïóâÝóåéò -154.830,98 -146.017,03 -150.879,59 0,00
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç êáé æçìßåò)
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò -572.187,02 613.015,76 -1.246.501,85 0,00
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 1.578.366,99 1.620.127,94 1.555.878,85 1.615.169,67
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ
êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí -6.369.020,18 7.200.310,46 -6.703.128,23 2.746.053,33
Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí 13.538.081,68 -14.594.352,17 11.833.929,33 -5.817.067,25
(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí ôñáðåæþí) -3.204.481,98 1.389.981,26 -934.617,02 -433.512,01
Ìåßïí: 
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá -1.576.036,99 -1.616.674,94 -1.553.548,85 -1.612.126,67
KáôáâåâëçìÝíïé öüñïé -1.248.998,95 -423.572,47 -1.159.065,64 -373.581,81−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 5.298.855,12 -1.188.372,48 5.464.993,16 -1.978.204,95−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
Áðüêôçóç Èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí êáé ëïéðþí åðåíäýóåùí -1.951,38 -101.947,38 -194.266,36 -101.947,38
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üõëùí ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí -2.131.855,40 -1.743.201,56 -2.023.300,60 -956.343,26
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üõëùí ðáãßùí 246.355,00 3.116.501,63 246.355,00 3.051.311,74
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 0,00 0,00 0,00 0,00
Ìåñßóìáôá åéóðñá÷èÝíôá 0,00 0,00 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) -1.887.451,78 1.271.352,69 -1.971.211,96 1.993.021,10−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
XñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
ÅéóðñÜîåéò áðü áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ 0,00 0,00 0,00 0,00
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá 0,00 216.931,24 0,00 216.931,24
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí -1.252.932,17 0,00 -1.252.932,17 0,00
ÅîïöëÞóåéò õðï÷ñåþóåùí áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò ìéóèþóåéò (÷ñåïëýóéá) -29.916,22 0,00 0,00 0,00
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá -2.625.481,42 -698.181,03 -2.613.859,78 -698.181,03−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï Åéóñïþí / Åêñïþí áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) -3.908.329,81 -481.249,79 -3.866.791,95 -481.249,79−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
KáèáñÞ áýîçóç (ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) + (ã) -496.926,47 -398.269,58 -373.010,75 -466.433,64

TáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 860.675,88 1.258.945,46 735.200,32 1.201.633,96−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ 363.749,41 860.675,88 362.189,57 735.200,32============= ============= ============= =============

ÁÑ.Ì.Á.Å. 14904/06/Â/87/100
EÄÑÁ: Ëåùöüñïò ÐåíôÝëçò 48, ÂñéëÞóóéá, Ô.Ê. 15235

ÓÕÍÏÐÔÉÊÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ×ÑÇÓÇÓ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2005 Ýùò 31 Äåêåìâñßïõ 2005
(äçìïóéåõìÝíá âÜóåé ôïõ Í. 2190, Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá ÄËÐ)

ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï÷åýïõí óå ìéá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ. Ï áíá-
ãíþóôçò ðïõ åðéæçôÜ íá áíôëÞóåé ïëïêëçñùìÝíç åéêüíá ôçò ïéêïíïìéêÞò èÝóçò êáé ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò, ðñÝðåé íá åîáóöáëßóåé ðñüóâáóç óôéò åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí ôá ÄéåèíÞ ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá,
êáèþò êáé óôçí Ýêèåóç åëÝã÷ïõ ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ëïãéóôÞ. ÅíäåéêôéêÜ ìðïñåß íá áíáôñÝîåé óôç äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ ôçò, www.helfish.gr üðïõ áíáñôþíôáé ôá åí ëüãù óôïé÷åßá.

Óôç äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ ôçò åôáéñåßáò WWW.HELFISH.GR ðáñáôßèåôáé ç ÊáôÜóôáóç ÁðïôåëåóìÜôùí ×ñÞóåùò óýìöùíá ìå ÄËÐ 41 (ÂéïëïãéêÜ ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá)

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

1. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñåßáò. 2. Å÷ïõí åããñáöåß õðïèÞêåò ãéá åîáóöÜëéóç äáíåßùí Ôñáðåæþí åðß áêéíÞôùí, ôçò ìçôñéêÞò åôáéñåßáò ðïóïý 7.900.000,00. 3. O
áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïõìÝíïõ ðñïóùðéêïý ôçò Åôáéñåßáò êáôÜ ôçí 31.12.2005 áíÝñ÷ïíôáí óå 213 Üôïìá, êáé ôïõ Ïìßëïõ óå 234 Üôïìá. 4. Ìå ôçí Ê2-3836/31.3.2005 áðüö. Õð. ÁíÜðôõîçò ïëïêëçñþèçêå ç óõã÷þíåõóç ìå áðïññüöçóç ìå Éóïëïãéóìü ìåôáó÷çìáôéóìïý 31.12.2004 ôùí êáôÜ 100% èõãáôñéêþí
ôçò : "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÃÉÏÕ ÈÙÌÁ ÐÑÅÂEÆÁÓ Á.Å.", "É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÊÁÂÏ ÍÔÏÑÏ ÌÏÍ/ÐÇ ÅÐÅ", "I×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÁ ÂÏÕÑËÉÁ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÁÅ.", "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÃÃÅËÏÓ ÂÁÊÑÉÍÏÓ Á.Å.", "É×ÈÕÏÔÑÏÖÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ËÁÑÕÌÍÁÓ Á.Å.", "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ Ä. ÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ".
Ìå ôçí Ê2-16126/21.12.2005 áðüö. Õð. ÁíÜðôõîçò ïëïêëçñþèçêå ç óõã÷þíåõóç ìå áðïññüöçóç ìå Éóïëïãéóìü ìåôáó÷çìáôéóìïý 30/6/2005 ôçò êáôÜ 100% èõãáôñéêÞò ôçò : "É. ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Á.Å.- É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÔÔÉÊÇÓ". ÊáôÜ óõíÝðåéá óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñåßáò ôçò 31/12/2005
Ý÷ïõí åíóùìáôùèåß ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá áõôþí ôùí åôáéñåéþí ôá ïðïßá ìÝ÷ñé êáé ôçí 31/12/2004 ðåñéëáìâÜíïíôáí óôéò ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. 5. H Åôáéñåßá äåí Ý÷åé åëåã÷èåß áðü ôéò ÖïñïëïãéêÝò Áñ÷Ýò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò 2002 -- 2005, êáé ïé óõã÷ùíåõèåßóåò èõãáôñéêÝò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò :
"É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÉÏ ÁÃÉÏÕ ÈÙÌÁ ÐÑÅÂEÆÁÓ Á.Å.", (2003 - 2004), "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÃÃÅËÏÓ ÂÁÊÑÉÍÏÓ Á.Å." (2003 - 2004), "É×ÈÕÏÔÑÏÖÉÊÇ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ËÁÑÕÌÍÁÓ Á.Å." (2003 - 2004), "É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ Ä. ÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ" (2003 - 2004), "É. ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Á.Å.- É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑ-
ÃÅÉÅÓ ÁÔÔÉÊÇÓ" (2003, 2004,1.1.05 -- 30.6.05).
6. Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò åôáéñåßåò ðïõ åíïðïéïýíôáé óôéò ðáñáðÜíù åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò :
Óôçí åíïðïßçóç ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé åôáéñåßåò: ÓõíáëëáãÝò (1.1.2005 - 31.12.2005) êáé õðüëïéðá (31.12.2005) ôçò Åôáéñåßáò ìå ÈõãáôñéêÝò êáé Óõããåíåßò åôáéñåßåò:
Åôáéñåßá Åäñá Óõììåôï÷Þ % ÌÝèïäïò åíïðïßçóçò ÁíÝëåãêôåò öïñïë. ÷ñÞóåéò ÈõãáôñéêÝò Óõããåíåßò ÅíïðïéçìÝíá ìåôÜ ôéò áðáëïéöÝò

1) "ÈÁËËÁÓÓÉÏ ÐÁÑÊÏ Á.Å" ÂñéëëÞóéá 100% ÏëéêÞ 2003-2005 -- ÁãïñÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí 0,00 2.437.323,50 2.437.323,50
2) "ÙÊÅÁÍÉÓ ÁÅ" ÊÜíôæá ÐáëëÞíçò 100% ÏëéêÞ 2003-2005 -- ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé õðçñåóéþí 8.604,00 4.557.001,37 4.557.001,37
3) "ÁÓÔÅÑÉÁÓ ÁÅ " Áóôáêüò Áéôùë/íßáò 50% ÊáèáñÞò ÈÝóçò 2003-2005 -- ÁðáéôÞóåéò 1.265.446,43 57.768,81 57.768,81

-- Õðï÷ñåþóåéò 0,00 0,00 0,00
Ç Åôáéñåßá ìÝ÷ñé ôïí ÌÜéï 2005 åß÷å ôïí Ýëåã÷ï ôçò äéïßêçóçò ôùí åôáéñåéþí "É. ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÁÅ - É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÔÔÉÊÇÓ" êáé "ÈÁËËÁÓÓÉÏ ÐÁÑÊÏ Á.Å", ôéò ïðïßåò êáé åíïðïéïýóå êáé ôï óýíïëï ôùí éäßùí êåöáëáßùí áõôþí ôùí åôáéñåéþí åìöáíéæüôáí óôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ìÝ÷ñé êáé ôïõ 1ïõ
ôñéìÞíïõ 2005 óôá äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò. Ôïí ÌÜéï 2005 ðñïÝâåé óå åîáãïñÜ ôïõ 100% ôùí åí ëüãù åôáéñåéþí êáé ôéò åíïðïßçóå ìå ôç ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíïðïßçóçò. 7). Óôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç 31/12/2004 óôéò åíïðïéçìÝíåíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, ç åôáéñåßá "ÙÊÅÁÍÉÓ ÁÅ" ðåñéëáìâÜíïíôáí ìå ôçí
ìÝèïäï ôçò êáèáñÞò èÝóåùò (ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 50%) . Ç åí ëüãù åôáéñåßá ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò 31/12/2005 êáèüóïí ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá ôçí 6/8/2005 áðÝêôçóå êáé ôï åíáðïìÝíïí 50%.

BñéëÞóóéá, 24 Ìáñôßïõ 2006
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÓÕÌÐÑÁÔÔÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁÔÓÉÂÅËÇÓ LEWIS NIGEL ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÐÑÁ×ÁËÇÓ
Á.Ä.Ô. Ö 355271 ÁÑ. ÄÉÁÂ. 702748671 Á.Ä.Ô. ÁÂ 052731

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ  ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
ÐëÞñçò Eðùíõìßá: "ÅËËÇÍÉÊÁÉ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁÉ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ"
Äéåýèõíóç Åäñáò Åôáéñåßáò: Ëåùöüñïò ÐåíôÝëçò 48, ÂñéëÞóóéá, Ô.Ê. 15235
Áñìüäéá Íïìáñ÷ßá: Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò / Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Ðßóôåùò
Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí: 14904/06/Â/87/100 -- Çìåñïìçíßá óýóôáóçò: 17 Ìáñôßïõ 1987 -- ÄéÜñêåéá Åôáéñåßáò: 99 Ýôç
Êýñéá Äñáóôçñéüôçôá: É÷èõïêáëëéÝñãåéåò -- Çìåñïìçíßá ËÞîåùò ôçò ÔñÝ÷ïõóáò ×ñÞóçò: 31 Äåêåìâñßïõ 2005 -- ÄéÜñêåéá ×ñÞóåùò: 12 ìÞíåò
Çìåñïìçíßá Åãêñéóçò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): 27 Ìáñôßïõ 2006
ÅëåãêôéêÞ Åôáéñåßá: ÙÑÉÙÍ Á.Å.Ï.Å.Ë. -- Ïñêùôüò åëåãêôÞò ëïãéóôÞò: Êùíóôáíôßíïò ÓáêêÞò
Ôýðïò Åêèåóçò Åðéóêüðçóçò: Ìå óýìöùíç ãíþìç -- ÈÝìáôá Ýìöáóçò
Äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ üðïõ Ý÷ïõí êáôá÷ùñçèåß ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò: WWW.HELFISH.GR.
ÈÝìáôá Åìöáóçò: Óýìöùíá ìå ôçí Åêèåóç ÅëÝã÷ïõ ôïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ëïãéóôÞ: ×ùñßò íá äéáôõðþíïõìå åðéöýëáîç ùò ðñïò ôá óõìðåñÜóìáôá ôïõ åëÝã÷ïõ, åöéóôïýìå ôçí ðñïóï÷Þ óáò óôï

ãåãïíüò üôé åðåéäÞ ôï óýíïëï ôùí éäßùí êåöáëáßùí ôùí äýï êáôÜ 100% èõãáôñéêþí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åíïðïßçóç êáé áöïñïýí óå ðïóïóôü 3,03%, 0,68% êáé 1,81% ôùí åíïðïéçìÝíùí
óõíüëùí åíåñãçôéêïý, êýêëïõ åñãáóéþí êáé êåñäþí ìåôÜ áðü öüñïõò áíôßóôïé÷á, åßíáé áñíçôéêü, óõíôñÝ÷ïõí ïé ðñïûðïèÝóåéò åöáñìïãÞò ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ Ê.Í. 2190/1920 êáé
åðéâÜëëåôáé ç ëÞøç ôùí áíáãêáßùí ìÝôñùí áðü ôéò åí ëüãù åôáéñåßåò ðñïò Üñóç ôùí ðñïûðïèÝóåùí åöáñìïãÞò ôïõ Üñèñïõ áõôïý.

Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ
Ðñüåäñïò & Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò -- åêôåëåóôéêü ìÝëïò ÉùÜííçò ÊáôóéâÝëçò
Áíôéðñüåäñïò & ÓõìðñÜôôùí Óýìâïõëïò -- åêôåëåóôéêü ìÝëïò Lewis Nigel
Ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò ÁèáíÜóéïò ÐñÜ÷áëçò
ÁíåîÜñôçôï -- Ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ãåþñãéïò ×áôæçäÜêçò
ÁíåîÜñôçôï -- Ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ãåþñãéïò ÐÝôñïõ


