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A. Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας 

A.1 Γενικά 

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο αναφέρονται στην 31.12.2005 εκτός αν αναφέρεται 

ρητά το αντίθετο. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγιναν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του ∆ελτίου καλύπτει όλες τις ανάγκες 

πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 8 της απόφασης 

5/204/14.11.2000 και το άρθρο 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 του ∆.Σ. της  Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται  για  περισσότερες  πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Πανεπιστηµίου 39, 105 64, Αθήνα , Υπηρεσία 

Εταιρικών Ανακοινώσεων και Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων (Αρµόδιοι: κ. Κωνσταντίνος Λυγίζος, κα 

Αλεξάνδρα Ρούκα, τηλ. 210 3701450) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.euroholdings.gr. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (στο εξής η Εταιρία) 

δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου και, 

βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 

• Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 

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

παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των 

στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο.  

Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές 

διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους 

κατάσταση. 

A.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές 

Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Για τη χρήση 2005, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή ∆ηµήτριο Ιακωβίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 13251) της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 

(∆ιεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100). 

A.3 Φορολογικοί Έλεγχοι 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2000, τα δε 

οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά 

για τις χρήσεις 2001 έως και 2005 και συνεπώς οι υποχρεώσεις της από φόρους - τέλη δεν έχουν 

καταστεί οριστικές. 
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A.4 Σύστηµα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Η Εταιρία εφαρµόζει τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς και καταγεγραµµένες διαδικασίες 

λειτουργίας µε στόχο τη µέγιστη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση και γενικότερα, στη διοίκηση και 

λειτουργία της. Οι αρχές και διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν και δεσµεύσεις που προβλέπονται από την 

κείµενη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης και της αποφάσεως 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και του νόµου 3016/17.5.2002, µε την πεποίθηση ότι έτσι αυξάνεται η αξιοπιστία της και 

κατ’ επέκταση, µακροπροθέσµως και η αξία της µετοχής της.  Ειδικότερα, µε την από 21.11.2005 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  προΐσταται ο κ. Γεώργιος 

Μαραπάς και ο οποίος αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
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B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

B.1 Γενικές Πληροφορίες  

Η ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε 

διακριτικό τίτλο ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ιδρύθηκε το έτος 1968 (ΦΕΚ 

1211/31.12.1968), εδρεύει στο ∆ήµο Αθηνών, επί της οδού Πανεπιστηµίου 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ τηλ., 210 

3701450, µε υποκατάστηµα το εργοστάσιο στο Ζευγολατιό Κορινθίας και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Μ. 1186/06/Β/86/28). Η διάρκεια της Εταιρίας 

ορίστηκε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018. 

Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι ο παρακάτω: 

1. 

α) Η παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών 

για οικιακά ζώα (pet). 

β) Η εµπορία (αγορές – πωλήσεις) παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισµού κτηνοτροφικών, 

πτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών µονάδων και µονάδων παραγωγής τροφών για οικιακά ζώα 

(petfood). 

γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. 

δ)   Η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, εξοπλισµού αυτών καθώς και εκπόνηση µελετών για την δηµιουργία 

ιχθυογεννητικών σταθµών και γενικώς ιχθυοκαλλιεργειών. Οι εξαγωγές και εµπορία ιχθύων και 

γόνων. 

ε) Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή υπηρεσία. 

2. Η συµµετοχή σε νέες ή υπάρχουσες εταιρείες οποιουδήποτε σκοπού και εταιρικού τύπου µε σκοπό 

τη δηµιουργία οικονοµικών δεσµών διαρκείας και ιδίως τον έλεγχό τους από την Εταιρεία. 

3. Για την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας µπορεί: 

α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εφόσον 

επιτρέπεται από τη νοµοθεσία, µε σκοπό όµοιο ή παρεµφερή µε το βιοµηχανικό ή εµπορικό 

κλάδο της εταιρείας ή µε οποιοδήποτε σκοπό όσον αφορά το συµµετοχικό κλάδο της εταιρείας. 

β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. 

γ) Να ιδρύει, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε απόφαση του ∆ιοικητικού της 

Συµβουλίου, εργοστάσια ή υποκαταστήµατα ή πρακτορεία. 

δ) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες συµβούλων για τις άνω περιπτώσεις. 

ε) Να αναλαµβάνει αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού και του εσωτερικού, συναφών µε το σκοπό 

της εταιρείας. 

στ) Να µεταφέρει είδη µε ίδια ή ξένα µεταφορικά µέσα. 
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ζ) Να εισάγει και εξάγει ίδια και συναφή προϊόντα και πρώτες ύλες. 

η)  Να οργανώνει σεµινάρια και διαλέξεις µε θέµατα σχετικά µε το σκοπό της εταιρείας. 

Η δραστηριότητα της Εταιρίας κατά τον κωδικό ΣΤΑΚΟ∆-2003 είναι 157.1 και αφορά στην παραγωγή 

παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγρόκτηµα.  

B.2 Ιστορικό 

Η Εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προήλθε: 

(1) από την απορροφώσα ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. (πρώην ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ 

Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε στις 10 ∆εκεµβρίου 1968 µε την µετατροπή της προϋφιστάµενης οµόρρυθµης 

εταιρίας των φορέων της, που έφερε την επωνυµία Ι. Μοσχολιός Ο.Ε., η οποία ιδρύθηκε από τον κ. 

Ιωάννη Μοσχολιό την 1 Ιανουαρίου 1957, µε σκοπό την εµπορία χηµικών προϊόντων. 

(2) από την απορροφηθείσα εταιρία ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1984 µε τη µορφή 

Οµόρρυθµης Εταιρείας µε έδρα το Βραχάτι Κορινθίας και το 1991 µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρία 

µε την ενίσχυση της µετοχικής σύνθεσης και των κεφαλαίων της από νέους µετόχους και νέα έδρα 

στο Ζευγολατιό Κορινθίας.  

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της, το Μάρτιο του 2002 η 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. υπέγραψε σύµβαση συνεργασίας µε την εταιρία 

VETERIN Α.Β.Ε.Ε. για την από κοινού ίση συµµετοχή τους σε νέα εταιρία του κλάδου των 

ιχθυοκαλλιεργειών η οποία θα προκύψει από την συγχώνευση µε απορρόφηση εταιριών του κλάδου 

ιχθυοκαλλιέργειας.  

Η Εταιρία δεσµεύτηκε να εξαγοράσει συµµετοχές στις κατωτέρω εταιρίες σε δύο φάσεις, ως εξής: 

α) Στην Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε. αρχικό ποσοστό 33,3% µε τελική συµµετοχή της Εταιρίας 

σε ποσοστό 42,5%. 

β) Στην ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. αρχικό ποσοστό 40%, µε τελική συµµετοχή της 

Εταιρίας σε ποσοστό 47,5%, 

γ) Στην ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. αρχικό ποσοστό και τελική συµµετοχή της 

Εταιρίας σε ποσοστό 50%, 

δ) Στην ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. αρχικό ποσοστό 37,7%, µε τελική συµµετοχή της Εταιρίας 

σε ποσοστό 46%, 

ε) Στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ µε τον διακριτικό τίτλο 

MARVET A.E. αρχικό ποσοστό και τελική συµµετοχή της Εταιρίας σε ποσοστό 30%,  

στ) Στην ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Ε.Π.Ε. αρχικό ποσοστό και τελική συµµετοχή 

της Εταιρίας σε ποσοστό 50%. 

Για την απόκτηση του ως άνω αρχικού ποσοστού, η εταιρία κατέβαλε στη VETERIN Α.Β.Ε.Ε. τον Ιούλιο 

2002, το ποσό των € 293.470,29, από ίδια διαθέσιµα.  
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Στη συνέχεια η VETERIN Α.Β.Ε.Ε. µεταβίβασε περαιτέρω ποσοστά από τις προαναφερόµενες εταιρίες 

στην εταιρία, έτσι ώστε τα τελικά ποσοστά συµµετοχής της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. στις εταιρίες αυτές να είναι αυτά που είχαν συµφωνηθεί στο συµφωνητικό της 28.03.2002, όπως 

περιγράφεται παραπάνω. 

Το τίµηµα για την απόκτηση των παραπάνω επιπλέον ποσοστών συµµετοχής ανήλθε σε € 4.695.564,40. 

Στις 23.04.2002, η Εταιρία ανακοίνωσε τη σύσταση της εταιρίας AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε. από 

κοινού µε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. - Ν.Π.Ι.∆. εποπτευόµενο από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης) και την VETERIN Α.Β.Ε.Ε., µε ισόποση συµµετοχή των τριών µετόχων (33%). Η 

AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε. ιδρύθηκε προκειµένου να υπαχθεί στο Π.∆. 17/2001 για τη 

χρηµατοδότηση και τη στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης τεχνοβλαστών (spin off) και να 

εκµεταλλευτεί την τεχνογνωσία και την ερευνητική δραστηριότητα των µετόχων της, προς την ανάπτυξη 

και εφαρµογή καινοτόµων µεθοδολογιών διαχείρισης και διατροφής στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών.  

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. της 

02.06.2003 αποφασίστηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρίας ΛΕΚΑΤΣΑ Α.Ε., αντί τιµήµατος €1εκ.,  

απεµπλέκοντας την εταιρία οριστικά από τον χώρο των υπηρεσιών υγείας. 

Στις 30.04.2004 η Εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ υπέγραψε συµφωνία σχετικά α) µε την ανάληψη της διοίκησης, 

διεύθυνσης και διαχείρισης της εταιρίας AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ µέχρι την 31.12.2004 µε δυνατότητα παράτασης για ακόµη 4 µήνες και β) το 

δικαίωµα προαίρεσης της ΠΕΡΣΕΥΣ για την αγορά του συνόλου των µετοχών της "AEGEAN" εντός 12 

µηνών. Η "AEGEAN" είναι εταιρία που δραστηριοποιείται στην εµπορία και διακίνηση τροφίµων και 

ειδικότερα ιχθύων και έχει άδεια συσκευαστηρίου και αποθήκευσης ιχθύων στην Αττική. Στα πλαίσια της 

ως άνω συµφωνίας υπεγράφησαν στις 9.5.2005 µεταξύ της Περσεύς και των τριών µετόχων της 

AEGEAN ιδιωτικά συµφωνητικά µεταβίβασης του συνόλου των µετοχών της AEGEAN στην Περσεύς, αντί 

συνολικού τιµήµατος εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.  Η συµφωνία αυτή εντάσσεται στην γενικότερη 

στρατηγική της Περσεύς για καθετοποίησή της και προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εµπορικής 

της δραστηριότητας. 

Στις 5.11.2004 η Εταιρία προέβη σε κατ’ αρχήν συµφωνία µε την εταιρία VETERIN Α.Β.Ε.Ε. για την 

εξαγορά των υπολοίπων ποσοστών συµµετοχής της σε εταιρίες κοινού συµµετοχικού ενδιαφέροντος του 

κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ η οριστική συµφωνία ολοκληρώθηκε στις 12.1.2005. 

Κατά συνέπεια τα ποσοστά συµµετοχής της εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο των 

κάτωθι εταιριών διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

 

1. Στην «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η 

ΠΕΡΣΕΥΣ κατέχει το σύνολο (100%) του µετοχικού της κεφαλαίου. 

2. Στην «ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η ΠΕΡΣΕΥΣ κατέχει το 95% 

του µετοχικού της κεφαλαίου. 

3. Στην «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η ΠΕΡΣΕΥΣ 

κατέχει το σύνολο (100%) του µετοχικού της κεφαλαίου. 
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4. Στην «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η ΠΕΡΣΕΥΣ κατέχει το σύνολο 

(100%) του µετοχικού της κεφαλαίου. 

5. Στην «AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε.» η ΠΕΡΣΕΥΣ κατέχει το 66,66% του µετοχικού της 

κεφαλαίου. 

6. Στην «MΑRVET Α.Ε.» η ΠΕΡΣΕΥΣ αποχώρησε από το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. 

7.  Στην «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ»  η ΠΕΡΣΕΥΣ είναι η µοναδική εταίρος και κατέχει το σύνολο (100%) του εταιρικού 

κεφαλαίου της εταιρίας. 

Το τίµηµα για την απόκτηση των παραπάνω επιπλέον ποσοστών συµµετοχής ανήλθε σε € 500.006. 

Στις 6.12.2004 υπεγράφη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ των εταιριών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και FEEDUS A.E.B.E., τριετούς διάρκειας µε αντικείµενο την παραγωγή από την 

ΠΕΡΣΕΥΣ  για λογαριασµό της FEEDUS, ιχθυοτροφών σε ποσότητες 22–25 χιλ. Τόνων για το πρώτο 

έτος και 30 χιλ. τόνων για κάθε ένα από τα επόµενα έτη συνεργασίας. Τα προϊόντα θα φέρουν το σήµα 

FEEDUS, θα παράγονται µε τις συνταγές της εταιρίας FEEDUS και θα διατίθενται στις εταιρίας του 

Οµίλου της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. και στο εξωτερικό. Η συµφωνία προβλέπει 

δυνατότητα παράτασής της για δύο ακόµα χρόνια. Το οικονοµικό αντικείµενο της συµφωνίας εκτιµάται ότι 

θα ανέλθει κατά προσέγγιση στα 20 εκ. ευρώ ετησίως. 

Στις 26.10.2005 η εταιρεία απέκτησε και το υπόλοιπο 5% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και πλέον κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου. 

Στις 17.11.2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής εταιρίας αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών 

συγχώνευσης µε απορρόφηση από αυτήν των κατά 100% θυγατρικών της εταιριών. Μέχρι την 

ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος οι εν λόγω διαδικασίες συγχώνευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Στις 21.3.2006 η Εταιρία µεταβίβασε 100 µετοχές της AQUA BIOTECH HELLENIC AE στο Ελληνικό 

Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.) έναντι τιµήµατος €1.000 και πλέον το ποσοστό συµµετοχής 

της στο µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώνεται σε 65%.  

B.3 Αντικείµενο Εργασιών – Παραγωγική δραστηριότητα 

Τα προϊόντα της Εταιρίας αντιστοιχούν στα προϊόντα της συγχωνευθείσας (µετ' απορροφήσεως) εταιρίας 

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Η δραστηριότητα της Εταιρίας 

σήµερα, επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων διατροφής ψαριών 

(ιχθυοτροφών). 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προϊόντα διατροφής ψαριών, από το 1994 µέχρι και σήµερα η Εταιρία 

σχεδιάζει και παράγει εξειδικευµένες ιχθυοτροφές µε την εµπορική επωνυµία ΙΧΘΥΣ. Με τη βαθµιαία 

εξάπλωση των προϊόντων σε όλη σχεδόν τη γεωγραφική επικράτεια και σε ένα ευρύτατο πελατολόγιο, η 

Εταιρία είναι ο κύριος προµηθευτής του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών σε ιχθυοτροφές.  

Η λειτουργία της νέας παραγωγικής µονάδας µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) από τον Ιούλιο 2000, 

επέτρεψε στην Εταιρία να αυξήσει σηµαντικά τη δυναµικότητά της στον τοµέα των ιχθυοτροφών. Η νέα 
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αυτή γραµµή παραγωγής χρησιµοποιείται για την παραγωγή υγροθερµικά επεξεργασµένων ιχθυοτροφών 

ανώτερης ποιότητας µε συγκεκριµένη εµπορική επωνυµία. 

B.4 Εποχικότητα πωλήσεων 

Λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών του ψαριού, οι ποσοτικές ανάγκες διατροφής του µεταβάλλονται 

ανάλογα µε τη θερµοκρασία του νερού εκτροφής. Το στοιχείο αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υψηλή 

κατανάλωση ιχθυοτροφών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Ιούνιος-Οκτώβριος), κατά την οποία 

πραγµατοποιείται το 60% περίπου των πωλήσεων του έτους, για την εσωτερική αγορά.  Πιο 

συγκεκριµένα κατά το διάστηµα 1.1-30.6 πραγµατοποιείται το 35% περίπου των συνολικών πωλήσεων 

ιχθυοτροφών της χρήσης. Ειδικότερα το γ΄τρίµηνο (Ιούλιος – Σεπτέµβριος) κάθε έτους λόγω των υψηλών 

θερµοκρασιών πραγµατοποιούνται πωλήσεις που ανέρχονται στο 38,5 – 40% των ετησίων πωλήσεων. 

Ως εκ τούτου το γ΄ τρίµηνο αποτελεί το κρίσιµο τρίµηνο που καθορίζει σε µεγάλο ποσοστό τις συνολικές 

πωλήσεις της χρήσης. 

Η Εταιρία στην προσπάθειά της να αµβλύνει την εποχικότητα των πωλήσεων που παρουσιάζει η 

κατανάλωση ιχθυοτροφών στην Ελλάδα αλλά και να αυξήσει την απασχόληση του παραγωγικού 

δυναµικού κατά τους χειµερινούς µήνες έχει προχωρήσει σε συµφωνία παραγωγής γαριδοτροφών, οι 

οποίες εξάγονται στη Μαδαγασκάρη. Με δεδοµένο ότι οι κλιµατολογικές συνθήκες εκεί είναι αντίστροφες 

των ελληνικών και ο βιολογικός κύκλος της γαρίδας είναι αντίστοιχος των ιχθύων, οι παραγγελίες  

παρουσιάζουν αυξητική τάση τη χειµερινή περίοδο.  

B.5 Α' Ύλες 

Για την παρασκευή των προϊόντων της, η Εταιρία χρησιµοποιεί µία γκάµα επιλεγµένων πρώτων υλών 

θαλάσσιας και φυτικής προέλευσης, µε κορυφαίες προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες προµηθεύεται από 

τους µεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού. Το κόστος των πρώτων υλών 

αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού κόστους της. Τα βασικά υλικά είναι τα άλευρα αφυδατωµένων 

ιχθύων και ιχθυέλαια από τη Σκανδιναβία (∆ανία, Νορβηγία), τα οποία είναι πιστοποιηµένα µε τα 

υψηλότερα ποιοτικά standards σε διεθνές επίπεδο (ποιότητα LT, µε παραµέτρους φρεσκότητας  TVN < 

100 ppm,  istamine level < 100 ppm,  peroxide value < 5 meq). Η Εταιρία προµηθεύεται την πρώτη ύλη 

από τις αγορές της Βόρειας Θάλασσας, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες των αλιευµάτων 

της περιοχής αυτής και της µικρής πιθανότητας αλλοίωσης τους, δεδοµένου του µειωµένου χρόνου 

µεταφοράς. 

Στα παραπάνω υλικά προστίθενται άλευρα καρκινοειδών (γαρίδα, καραβίδα, Krill),  άλευρα φυκιών, 

δηµητριακών καρπών (σίτου, αραβοσίτου), προϊόντα ελαιουργίας (σόγια, λεκιθίνη) και ζυθοποιίας (ζύµες) 

καθώς και οι απαραίτητες βιταµίνες και  ιχνοστοιχεία τα οποία προµηθεύονται από εγχώριους οίκους που 

έχουν θεσπίσει υψηλού επιπέδου κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης για µια σταθερή και αξιόπιστη ροή 

προµήθειας. 

Όλες οι διαιτητικές ύλες είναι πρωτογενείς δηλαδή δεν χρησιµοποιούνται υποπροϊόντα από τη βιοµηχανία 

επεξεργασίας τροφίµων και προέρχονται από µη γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς (non-GMO’s). 

Η Εταιρία προµηθεύεται όλες τις βασικές πρώτες ύλες µε εβδοµαδιαίο ρυθµό φορτώσεων, 
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επιτυγχάνοντας την all in – all out παραγωγή ετοίµων προϊόντων µε χαρακτηριστικά υψηλής φρεσκότητας 

και υγιεινής. Επίσης, για την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου, έχει εγκατασταθεί 

µονάδα συνεχούς καθαρισµού και ελέγχου των οσµών, µε τεχνολογία  αντιδραστήρα υψηλής τάσης. 

B.6 Παραγόµενα Προϊόντα 

Οι παραγόµενες ιχθυοτροφές περιλαµβάνουν 33 διαφορετικά είδη που καλύπτουν τις απαιτήσεις 

διατροφής έξι (6) ειδών θαλασσινών ψαριών για όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου τους. Από τα είδη 

αυτά παράγονται 20 τύποι µε τεχνολογία σύµπηξης (pelleting) µε την εµπορική επωνυµία ΙΧΘΥΣ, η οποία 

καθιέρωσε την εταιρία στο κλάδο των ιχθυοτροφών. Οι υπόλοιποι τύποι παράγονται µε τεχνολογία 

εξώθησης (extrusion) και εµπορική επωνυµία ΙΧΘΥΣ - EXTRUDED και αντιπροσωπεύουν σήµερα το 

60% των συνολικών πωλήσεων ιχθυοτροφών της εταιρίας.  

Η Εταιρία υπήρξε εξ΄ αρχής προσανατολισµένη στην εξειδίκευση της διατροφής κάθε είδους 

εκτρεφόµενου ψαριού, σχεδιάζοντας και παράγοντας διαφορετικά προϊόντα, τα οποία την 

διαφοροποίησαν από τον ανταγωνισµό. Σήµερα σχεδιάζονται και δοκιµάζονται τρία νέα πρωτοποριακά 

προϊόντα για τη διατροφή του σαργού, της ιαπωνικής τσιπούρας και της γαρίδας, τα οποία έχουν ήδη 

αρχίσει να συµβάλουν στον εξαγωγικό προσανατολισµό της εταιρίας. Όσον αφορά τις ζωοτροφές, λόγω 

του µικρού, συγκριτικά όγκου πωλήσεων, του µικρού περιθωρίου και της δυσανάλογης µε τις πωλήσεις 

χρήσης µεταφορικών µέσων, η Εταιρία αποφάσισε τη διακοπή παραγωγής τους από τον Σεπτέµβριο του 

2002, δίνοντας έµφαση (core business) στην παραγωγή ιχθυοτροφών. 

B.7 Παραγωγική ∆ιαδικασία 

Οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας βρίσκονται στη θέση "Στανοτόπι" του Ζευγολατιού Κορινθίας, σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο 22.150,25 τ.µ. Η καλυπτόµενη από κτιριακά συγκροτήµατα επιφάνεια ανέρχεται σε 7.900 τ.µ. 

και περιλαµβάνει : 

(1) Βιοµηχανοστάσιο µε δύο γραµµές παραγωγής µε τεχνολογία σύµπηξης (pelleting). Η δυναµικότητα 

παραγωγής της µονάδος φτάνει τους 30.000 τόνους (λαµβανοµένης υπ’ όψιν της εποχικότητας των 

πωλήσεων) ετοίµων προϊόντων, σε µορφή συµπήκτων ή αλευρωδών. Η µονάδα παράγει προϊόντα 

ιχθυοτροφών, πλήρη ή συµπληρωµατικά προϊόντα ζωοτροφών, καθώς και συσκευασµένες απλές 

ζωοτροφές. 

(2) Βιοµηχανοστάσιο µε µία γραµµή παραγωγής µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) δυναµικότητας 

40.000 τόνων (λαµβανοµένης υπ’ όψιν της εποχικότητας των πωλήσεων) ετοίµων προϊόντων 

ιχθυοτροφών. 

Τα δύο βιοµηχανοστάσια είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και ενσωµατώνουν λογισµικά και ηλεκτρονικά 

συστήµατα αυτόµατης λειτουργίας της παραγωγής. Η γραµµή εξώθησης (extrusion) περιλαµβάνει 

συστήµατα ελέγχου και ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας, σύστηµα ανακύκλωσης 

του παραγόµενου ατµού για ενεργειακή εξοικονόµηση και καινοτόµο σύστηµα απόσµησης των αέριων 

εκποµπών ηλεκτροχηµικού τύπου. 
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Ακόµα και οι δύο µονάδες παραγωγής είναι εφοδιασµένες µε συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας (soft 

starters – inverters) 

(3) Αποθηκευτικούς χώρους (silos) πρώτων υλών χωρητικότητας 2.500 τόνων και έτοιµων προϊόντων 

χωρητικότητας 2.500 τόνων. Η παραλαβή των πρώτων υλών σε µορφή χύδην εξυπηρετείται από δύο 

ανεξάρτητες χοάνες υποδοχής, ενώ η παραλαβή πρώτων υλών σε συσκευασµένη µορφή και η 

φόρτωση ετοίµων προϊόντων εξυπηρετείται από τέσσερις ράµπες υδραυλικού τύπου, εγκατεστηµένες 

στο χώρο παραλαβής και ελέγχου εισροών-εκροών. Η παραλαβή και αποθήκευση των υγρών 

πρώτων υλών (έλαια) εξυπηρετείται από κλειστού τύπου συγκρότηµα που περιλαµβάνει δεξαµενές 

χωρητικότητας 350 κ.µ., εξοπλισµένες µε δίκτυο δοσοµετρικής αποστολής των υγρών υψηλής 

ακριβείας. 

(4) Κτιριακό συγκρότηµα για την εγκατάσταση των διοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών υπηρεσιών, του 

εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και των υπηρεσιών κινήσεως και αποστολής εµπορευµάτων. Οι 

εγκαταστάσεις συµπληρώνονται από πλήρως εξοπλισµένο µηχανουργείο-ηλεκτρολογείο. 

Η διαδικασία παραγωγής, περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

(1) Παραλαβή και αποθήκευση (storage) σε κυψέλες (silos) των πρώτων υλών. 

(2) Παραλαβή και δοσοµετρική ζύγιση κάθε πρώτης ύλης, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη συνταγή 

(Automatic Batching System). 

(3) Προανάµιξη και λεπτή άλεση των υλικών (Fine Grinding). 

(4) Πλήρης ανάµιξη των πρώτων υλών (Mixing). 

(5) Ρύθµιση θερµοκρασίας και υγρασίας του µίγµατος µε προσθήκη ατµού και νερού (Conditioning). 

(6) Σύµπηξη (Pelleting) του µίγµατος για τη µορφοποίησή του σε σύµπηκτα ή υγροθερµική 

επεξεργασία και εξώθηση (extrusion) για τη µορφοποίησή του σε ελεγχόµενης πυκνότητας 

κροκέτες. 

(7) Ξήρανση (Drying) του προϊόντος για τη ρύθµιση της υγρασίας του. 

(8) Λίπανση (Coating) του προϊόντος µε προσθήκη υγρών πρώτων υλών (έλαια). 

(9) Ψύξη (Cooling) του προϊόντος, και  

(10) Συσκευασία (Packing) και αποθήκευση (Storage) του προϊόντος σε σάκους 25 ή µεγασάκους των 

500 Kg. 

Η παραγωγική διαδικασία συµπληρώνεται από την παραγωγή ηµιτελών προϊόντων που αφορούν προ-

µίγµατα βιταµινών, ιχνοστοιχείων και λοιπών µικροστοιχείων, τα οποία κατά τη φάση της ανάµιξης 

αποθηκεύονται σε ειδικού τύπου κυψέλες και ενσωµατώνονται στο µίγµα των πρώτων υλών. 

Για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου πραγµατοποιείται δειγµατοληψία στη φάση της περάτωσης της 

ξήρανσης για τον προσδιορισµό της υγρασίας και των λοιπών χηµικών παραµέτρων όπως επίσης και στη 

φάση της συσκευασίας για τον τελικό προσδιορισµό των χηµικών παραµέτρων. Παράλληλα, πριν την 
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αποστολή του τελικού προϊόντος στην αγορά γίνεται έλεγχος της πυκνότητας και της σκληρότητάς του, 

της περιεκτικότητάς του σε σκόνη και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του. 

Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας πραγµατοποιείται από τους προϊστάµενους κάθε γραµµής 

παραγωγής, τον προϊστάµενο του τεχνικού τµήµατος υποστήριξης και τον υπεύθυνο του ποιοτικού 

ελέγχου.  

Ο σχεδιασµός των προϊόντων ως προς τη σύνθεση, τη µορφή και τις ιδιότητες πραγµατοποιείται από το 

Τµήµα Συνθέσεων της Εταιρίας, το οποίο είναι στελεχωµένο από επιστήµονες που ειδικεύονται σε θέµατα 

διατροφής. 

Η Εταιρία απέκτησε την 31.07.2002 πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002 από την εταιρία Global 

Certification Limited U.K., µετά από έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε στις 30 και 31.7.2002 από την 

Εταιρία SPC, θυγατρική της προαναφερόµενης. 

B.8 Χρησιµοποιούµενη τεχνολογία 

Η σηµερινή τεχνολογική παραγωγική υποδοµή της Εταιρίας προέρχεται και υποστηρίζεται από τους 

οίκους SPROUT-MATADOR ∆ανίας και BULLER Ελβετίας. Οι εγκαταστάσεις αυτόµατης συσκευασίας και 

τυποποίησης των προϊόντων προέρχονται από τον οίκο FISKER ∆ανίας, ενώ στα πλαίσια της 

προστασίας του περιβάλλοντος η Εταιρία χρησιµοποιεί τεχνολογική υποδοµή, για τον καθαρισµό των 

οσµών, η οποία προέρχεται και υποστηρίζεται on line από τον οίκο Applied Plasma Physics,  Νορβηγίας. 

Τα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας είναι του οίκου ECOCRAFT Γερµανίας.      

 Με τη συνδυασµένη αξιοποίηση των τεχνολογιών υπέρλεπτης άλεσης, σύµπηξης, ελεγχόµενης 

διόγκωσης και εξώθησης καθώς και της ενσωµάτωσης υγρών στοιχείων σε συνθήκες κενού, η Εταιρία 

εξασφαλίζει την παραγωγή παντός είδους προϊόντος διατροφής για κάθε παραγωγικό ή οικόσιτο ζώο. Το 

σύνολο των γραµµών παραγωγής παρακολουθείται από λογισµικά προγράµµατα που ελέγχουν την 

αυτόµατη λειτουργία τους και την εφαρµογή των συνθέσεων εκάστου προϊόντος. 

 Η κατασκευή των βιοµηχανοστασίων και οι υπηρεσίες αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των γραµµών 

παραγωγής, πραγµατοποιήθηκαν από την Ελληνική εταιρία FOUKIS FEED TECHNOLOGY, η οποία 

αντιπροσωπεύει τον οίκο SPROUT-MATADOR.   

B.9  Πολιτική Έρευνας και Ανάπτυξης 

Για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης στην έρευνα και την  ανάπτυξη καινοτόµων 

προϊόντων και µεθοδολογιών παραγωγής του Οµίλου, ιδρύθηκε (2002) η Ανώνυµη Συµβουλευτική 

Τεχνολογική Εταιρία Στήριξης και Ανάπτυξης «AQUA BIOTECH HELLENIC». Οι µέτοχοι της εταιρίας 

είναι οι: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (65%) και το Ελληνικό Κέντρο 

Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) (35%). Ο σκοπός ίδρυσης της ως άνω εταιρίας είναι η διαρκής 

αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και της συσσωρευµένης γνώσης που έχει παραχθεί και 

παράγεται στα ερευνητικά – τεχνολογικά  εργαστήρια των µετόχων και η ανάπτυξη πιλοτική εφαρµογή και 

παραγωγή νέας τεχνογνωσίας στο τοµέα της Υδατοκαλλιέργειας.  Με τον τρόπο αυτό η εταιρία 

εξασφαλίζει το προνόµιο της λειτουργίας ενός διευρυµένου «τµήµατος» R&D µε την µόνιµη επιστηµονική 
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συνεισφορά των στελεχών του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύµατος της χώρας στο τοµέα των 

υδατοκαλλιεργειών.   

B.10  ∆ίκτυο Πωλήσεων 

Η Εταιρία έχει αναπτύξει ένα εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων και µεταφορικών µέσων των προϊόντων της. 

Το πελατολόγιο της εταιρίας διαµορφώνεται µετά από αυστηρή επιλογή, έτσι ώστε να περιλαµβάνει 

µονάδες µε ικανή οργάνωση που διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και οικονοµική ευρωστία.   

Ειδικότερα, η Εταιρία, αναπτύσσοντας τον εξαγωγικό της προσανατολισµό, παράγει και εξάγει στην 

Μαδαγασκάρη γαριδοτροφή, 

Η ∆ιεύθυνση Marketing και Πωλήσεων έχει στελεχωθεί και συνεργάζεται µε εξειδικευµένο επιστηµονικό 

προσωπικό που περιλαµβάνει γεωπόνους – ζωοτέχνες, κτηνίατρους – ιχθυοπαθολόγους, χηµικό 

µηχανικό και τεχνολόγο τροφίµων, οι οποίοι διαθέτουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εµπειρίας στους 

τοµείς που καλύπτουν. Τα στελέχη αυτά συµβάλουν ουσιαστικά στη διαχείριση του έργου των πελατών 

µέσω των προϊόντων της εταιρίας, παρέχουν κτηνιατρική υποστήριξη για την ελαχιστοποίηση των 

απωλειών του ζωικού κεφαλαίου και θεµελιώνουν την ισχυρή ανταγωνιστικότητα της εταιρίας. Η άριστη 

και άµεση εξυπηρέτηση και η συνεχής παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρία 

στους πελάτες της  πριν, µετά και κατά τη διάρκεια της πώλησης έχει δηµιουργήσει ισχυρούς δεσµούς 

εµπιστοσύνης µε την αγορά και σταθερότητα συνεργασίας µε το µεγαλύτερο µέρος του πελατολογίου της 

εταιρίας. 

Σηµειώνεται ότι η Εταιρία είναι η µόνη βιοµηχανία µε άδεια από τον ΕΟΦ για την παραγωγή 

θεραπευτικών προϊόντων διατροφής. Με τη δυνατότητα αυτή η εταιρία παρέχει υπηρεσίες που 

εδραιώνουν τις εµπορικές σχέσεις της, αφού διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των απωλειών και 

προάγουν την ποιότητα της παραγωγής των πελατών της. 

Επίσης, η Εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της φορτηγά οχήµατα, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της 

ελληνικής επικράτειας και παραδίδουν άµεσα τα παραγόµενα προϊόντα στους κατά τόπους πελάτες. 

Η εφαρµοζόµενη φιλοσοφία πωλήσεων µε κεντρικό άξονα την παροχή συµβουλών στον πελάτη  

περιλαµβάνει τις ακόλουθες αρχές: 

(1) Προσφορά προϊόντων µε πιστοποιηµένα υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και εξειδίκευση 

συστάσεως, για κάθε είδος ψαριού. 

(2) Συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγωγής του πελάτη µε την παροχή συµβουλευτικών 

ιχθυολογικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών. 

(3) Παροχή ολοκληρωµένου προγράµµατος διατροφής σε ποσότητες και τεχνικές εφαρµογής, 

προσαρµοσµένου στις ατοµικές συνθήκες διαχείρισης κάθε πελάτη (customizing service). 

(4) Περιοδικό ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής και εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής του πελάτη.  

(5) Προσφορά  µεγάλης γκάµας προϊόντων στη βάση της τεχνολογικής, διαιτητικής και τιµολογιακής 

διαφοροποίησης αλλά εφάµιλλης ποιότητας.   
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(6) Αµεσότητα αποστολής εµπορευµάτων, µε χρόνο ανταπόκρισης της παραγγελίας µικρότερο των 72 

ωρών.  

(7) Πολιτική πωλήσεων επικεντρωµένη στην δηµιουργία ισχυρών δεσµών εµπιστοσύνης, για την 

επίτευξη αποκλειστικής και σταθερής συνεργασίας.      

Με την εφαρµογή των παραπάνω, η Εταιρία συµβάλει στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του 

παραγωγικού έργου των πελατών της και συγχρόνως εξασφαλίζει την εισροή πολύτιµων πληροφοριών 

αναφορικά µε τις αποδόσεις των προϊόντων της. Το εκτεταµένο γεωγραφικά και ποσοτικά πεδίο 

εφαρµογής των προϊόντων της Εταιρίας, και η επιστηµονική αξιοποίηση των εισερχόµενων πληροφοριών 

αποτελούν τη βάση για το σχεδιασµό νέων προϊόντων διατροφής µε ισχυρά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα.  
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B.11  ∆ιάρθρωση του Οµίλου 

Η διάρθρωση της Εταιρίας την 31.12.2005 είχε ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στις 21.3.2006 η Εταιρία µεταβίβασε 100 µετοχές της AQUA BIOTECH HELLENIC AE στο Ελληνικό 

Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) έναντι τιµήµατος €1.000 και πλέον το ποσοστό συµµετοχής 

της στο µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώνεται σε 65%.  

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

100%
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε.

100%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.

100%
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε.

100%
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.

66,67%
AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. 

16,35%
AQUANET A.E.

100%
AEGEAN SEA FOODS  A.E.

100%

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

100%
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε.

100%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.

100%
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε.

100%
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.

66,67%
AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. 

16,35%
AQUANET A.E.

100%
AEGEAN SEA FOODS  A.E.

100%

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Ε.
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B.12  Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, από την ίδρυσή της έως σήµερα, έχει ως ακολούθως: 

α) Το κεφάλαιο ορίσθη αρχικά σε δραχµές επτά εκατοµµύρια (7.000.000) διαιρούµενο σε επτά 

χιλιάδες (7.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών χιλίων (1.000) της καθεµιάς.- 

β) Κατόπιν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας η οποία λήφθηκε την 10.5.1971 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του Κωδικοποιηµ. Νόµου 

2190/1920, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά δραχµές δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες 

(2.500.000) µε µετρητά µε την έκδοση 2.500 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρχ 1 000 της καθεµιάς. 

Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρχ 9 500 000 διαιρούµενο σε 9.500 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας ∆ρχ 1 000 της καθεµιάς.- 

γ) Κατόπιν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας η οποία λήφθηκε την 10.5.1972 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Καταστατικού και  το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του Κωδικοποιηµ. Νόµου 

2190/1920 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά δραχµές δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες 

(2.500.000) µε µετρητά µε την έκδοση 2.500 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 1.000 της καθεµιάς. 

Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρχ 12 000 000 διαιρούµενο σε 12.000 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας ∆ρχ 1 000 της καθεµιάς.- 

δ) Κατόπιν µε νεώτερη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας η οποία λήφθηκε την 

16.5.1973 σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του Κωδικοποιηµένου 

Νόµου 2190/1920 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά δραχµές δύο εκατοµµύρια (2.000.000) µε µετρητά 

µε την έκδοση 2.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρχ 1 000 της καθεµιάς. Έτσι το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρχ 14 000 000 διαιρούµενο σε 14.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 

∆ρχ 1 000 της καθεµιάς.- 

ε) Κατόπιν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30ης Ιουνίου 1974 αυξήθηκε το 

µετοχικό κεφάλαιο κατά τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) δρχ. µε µετρητά µε την 

έκδοση 3.500 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) της καθεµιάς και µε τροποποίηση του 

άρθρου 5 του Καταστατικού. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρχ 17 500 000 

διαιρούµενο σε 17.500 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρχ 1 000 της καθεµιάς.-  

στ) Κατόπιν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων η οποία λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση 

της 30ης Ιουνίου 1975 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ∆ρχ δώδεκα εκατοµµύρια πεντακόσιες 

χιλιάδες (12.500.000) µε µετρητά µε την έκδοση 12.500 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρχ χιλίων 

(1.000) της καθεµιάς µε τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρχ τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) διαιρούµενο σε 30.000 µετοχές ονοµαστικής 

αξίας ∆ρχ 1 000 της καθεµιάς.-  

ζ) Κατόπιν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30ης Ιουνίου 1982, µε τροποποίηση 

του άρθρου 5 του Καταστατικού, αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρίας µε δρχ. εκατόν είκοσι χιλιάδες 
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(120.000) από τις οποίες: ∆ρχ 97 500 µε κεφαλαιοποίηση υπεραξίας η οποία προέκυψε από την 

αναπροσαρµογή της αξίας του γηπέδου της Εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1249/1982 και 

β) ∆ρχ 22 500 µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση 120 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 

∆ρχ χιλίων (1.000) της καθεµιάς. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά τις γενόµενες αυξήσεις 

αυτού, ανέρχεται σε ∆ρχ τριάντα εκατοµµύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (30.120.000) και διαιρείται σε τριάντα 

χιλιάδες εκατόν είκοσι (30.120) µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρχ χιλίων (1.000) της καθεµιάς.- 

η) Κατόπιν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30ης Ιουνίου 1985, το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε µε δρχ. πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (5.880.000) µε 

µετρητά µε την έκδοση 5.880 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρχ χιλίων (1.000) της καθεµιάς. Έτσι το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά τις γενόµενες αυξήσεις αυτού, ανέρχεται σε δρχ. τριάντα έξι 

εκατοµµύρια (36.000.000) και διαιρείται σε τριάντα έξι χιλιάδες ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 

∆ρχ χιλίων (1.000) της καθεµιάς.- 

θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10ης Νοεµβρίου 1988 το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε µε δραχµές δώδεκα εκατοµµύρια (12.000.000) από τις οποίες: α) 

∆ρχ 1 095 000 µε την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των 

ακινήτων της Εταιρίας σύµφωνα µε την Ε 2665/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας 

και Οικονοµικών και β) ∆ρχ 10 905 000 µε µετρητά µε την έκδοση 12.000 νέων ανώνυµων µετοχών 

ονοµαστικής αξίας ∆ρχ χιλίων (1.000) της καθεµιάς. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά τις 

αυξήσεις αυτού που έγιναν ανέρχεται σε σαράντα οκτώ εκατοµµύρια (48.000.000) δραχµές και διαιρείται 

σε 48.000 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρχ χιλίων (1.000) της καθεµιάς.- 

ι)  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30ης Ιουνίου 1993 το µετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρίας αυξήθηκε µε δραχµές ογδόντα δύο εκατοµµύρια (82.000.000) από τις οποίες: α) 

∆ρχ 77 720 367 µε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή των 

ακινήτων της Εταιρίας σύµφωνα µε το Ν. 2065/92 και β) ∆ρχ 4 279 633 µε µετρητά µε την έκδοση 82.000 

νέων ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) της καθεµιάς. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρίας µετά τις αυξήσεις αυτού που έγιναν ανέρχεται σε εκατόν τριάντα εκατοµµύρια (130.000.000) 

δρχ. και διαιρείται σε 130.000 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) της καθεµιάς.- 

ια) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 22ας ∆εκεµβρίου 1995 το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε µε δραχµές εκατόν είκοσι εκατοµµύρια (120.000.000) µε 

κεφαλαιοποίηση µέρους των εκτάκτων αποθεµατικών και µε την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 

νέων ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δραχµών χιλίων (1.000) της κάθε µίας. Έτσι το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας µετά τις αυξήσεις αυτού που έγιναν ανέρχεται σε διακόσια πενήντα εκατοµµύρια 

(250.000.000) δραχµές και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ανώνυµες µετοχές 

ονοµαστικής αξίας δραχµών χιλίων (1.000) της κάθε µίας.- 

ιβ) Mε απόφαση της από 23/6/98 Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασµό µε την από 10/12/1997 απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας:  
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α) Αντικαταστάθηκαν οι 250.000 κοινές ανώνυµες µετοχές που είχαν ονοµαστική αξία 1.000 δρχ. από 

1.250.000 κοινές ανώνυµες µετοχές που έχουν ονοµαστική αξία ∆ρχ 200 η κάθε µία. 

β) Αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 350.000.000 µε την 

κεφαλαιοποίηση:  

βα) αφορολόγητων αποθεµατικών 120.500.000, 

ββ) διαφοράς αναπροσ. ακινήτων 138.931.611, 

βγ) έκτακτων αποθεµατικών χρ.1992  17.500.000  

βδ)   ""    " "    ""   χρ.1993  68.500.000 

βε)    ""    " "    ""   χρ.1994   4.568.389 

και µε την έκδοση 1.750.000 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία.- 

ιγ) Αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των 95.240.000 δρχ. µε καταβολή 

µετρητών και συγκεκριµένα κατά 90.700.000 δρχ. µε καταβολή µετρητών από ∆ηµόσια Εγγραφή και 

έκδοση 453.500 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία και κατά 

4.540.000 δρχ. µε καταβολή µετρητών από Ιδιωτική Τοποθέτηση και έκδοση 22.700 νέων κοινών 

ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. της κάθε µίας. 

Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 695.240.000 δρχ. και διαιρείται σε 3.476.200 κοινές ανώνυµες 

µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία.  

Με την από 31.7.2000 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 

ετράπησαν οι ανώνυµες µετοχές σε ονοµαστικές και συνεπώς το µετοχικό κεφάλαιο των 695.240.000 

δρχ. διαιρείται σε 3.476.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία.- 

ιδ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15 Οκτωβρίου 2001 που ενέκρινε 

τη συγχώνευση της Εταιρίας µε την εταιρία "ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - BIOMHXANIA 

EI∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ": α) Αντικαταστάθηκαν οι 3 476 200 κοινές ονοµαστικές µετοχές 

ονοµαστικής αξίας ∆ρχ 200 η κάθε µία από 3 476 200 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 

∆ρχ 120 η κάθε µία. β) Αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των ∆ρχ 982 265 560 

το οποίο προέρχεται i) κατά το ποσό των ∆ρχ 981 590 000 από το λογαριασµό "Μετοχικό Κεφάλαιο" 

(Λογ. 40 του Ε.Γ.Λ.Σ.) της απορροφώµενης εταιρίας "ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - 

BIOMHXANIA EI∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ" και ii) κατά το ποσό των ∆ρχ 675 560 από την 

κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού από το λογαριασµό "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο".  γ) 

Εκδόθηκαν 10 503 013 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρχ 120 η κάθε µία λόγω της 

ως άνω µείωσης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρίας και της αυξήσεως του µετοχικού της 

κεφαλαίου. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 

∆ρχ 1 677 505 560 και διαιρείται σε 13 979 213 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρχ 120 η 

κάθε µία.- 
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ιε.) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας, της 14 Ιουνίου 2002, 

προκειµένου να εκφράσθεί το µετοχικό κεφάλαιο και η ονοµαστική αξία της µετοχής σε ευρώ, καθώς και 

για στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, το 

µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το 

άρτιο ποσού ύψους 109.536,31 ευρώ.  Το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 

Ευρώ πέντε εκατοµµύρια τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι Ευρώ και εξήντα οκτώ Ευρωλεπτά 

(5.032.516,68), και διαιρείται σε δεκατρία  εκατοµµύρια, εννιακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες 

δεκατρείς (13.979.213) κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας τριάντα έξι Ευρωλεπτών (0,36) η κάθε µία. 

ιστ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της 14 Ιουνίου 2002 

αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.509.754,68 Ευρώ µε την έκδοση 4.193.763 νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,36 Ευρωλεπτών εκάστης µε καταβολή µετρητών,  η 

οποία όµως ανακλήθηκε µε την από 30 Σεπτεµβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων.  

ιζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της 30 Σεπτεµβρίου 

2002, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,36 ευρωλεπτά 

σε 0,37 ευρωλεπτά η κάθε µία µε κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασµού διαφορά από 

αναπροσαρµογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ν. 2065/1992 ποσού € 131.577,46 και ποσού € 

8.214,67 από τον λογαριασµό των εκτάκτων αποθεµατικών. Έτσι το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρίας, ανήλθε σε Ευρώ πέντε εκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα δύο χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και 

ογδόντα ένα Ευρωλεπτά, (5.172.308,81) και διαιρείται σε δεκατρία εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα 

εννέα χιλιάδες διακόσιες δεκατρείς (13.979.213) κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας τριάντα επτά 

Ευρωλεπτών (0,37) η κάθε µία.  

ιη) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της 30 Σεπτεµβρίου 

2002 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε καταβολή µετρητών κατά ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες πενήντα 

µία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα ένα Ευρωλεπτά (1.551.692,31) µε την έκδοση 

τεσσάρων εκατοµµυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών (4.193.763) νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,37 Ευρωλεπτών έκαστης, η οποία όµως ανακλήθηκε 

µε την από 9 Ιανουαρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.  

ιθ) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 16 ∆εκεµβρίου 2002 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο 

µε καταβολή µετρητών κατά  εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά (143.597) ευρώ µε 

την έκδοση τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατό (388.100) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 

ονοµαστικής αξίας 0,37 Ευρωλεπτών εκάστης, συνεπεία της άσκησης των δικαιωµάτων αγοράς µετοχών 

από δικαιούχους του προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών της Εταιρίας 

που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.06.2002 σε εφαρµογή της παραγράφου 9 

του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.-  Μετά τα ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 

5.315.905,81 και διαιρείται σε 14.367.313 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,37 € εκάστης.  

κ)  Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της 9 Ιανουαρίου 2003 

αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε καταβολή µετρητών κατά ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες ενενήντα 
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τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ ευρωλεπτά (1.594.771,78 ) µε την 

έκδοση τεσσάρων εκατοµµυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων (4.310.194) νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,37 ευρωλεπτών έκαστης.  Η αύξηση αυτή ανακλήθηκε 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 2 Ιουνίου 2003. 

κα) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 2 Ιουνίου 2003 

αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε καταβολή µετρητών κατά ένα εκατοµµύριο εξήντα τρεις χιλιάδες εκατόν 

ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα ένα ευρωλεπτά (1.063.181,31) µε την έκδοση δύο εκατοµµυρίων 

οκτακοσίων εβδοµήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών (2.873.463) νέων κοινών ονοµαστικών 

µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,37 εκάστη µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Έτσι, το 

συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε έξι εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα  

χιλιάδες ογδόντα επτά ευρώ και δώδεκα ευρωλεπτά (6.379.087,12), διαιρούµενο σε δέκα επτά 

εκατοµµύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσιες εβδοµήντα έξι (17.240.776) ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 0,37 € εκάστης 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
Τρόπος Κάλυψης 

Ηµ/νία Γ.Σ. Αρ. ΦΕΚ 

Ποσό Αύξησης 
Μ.Κ. (σε δρχ ή 

€) 

Καταβολή 
Μετρητών (σε 

δρχ. ή €) 

Κεφαλ/ση 
Αποθεµατικώ
ν (σε δρχ. ή 

€) 
Συνολικό Μ.Κ. (σε 

δρχ. ή €) 

Ον. Αξία 
Μετοχής 
(δρχ. ή €) 

Αριθµός 
Μετοχών 

Ίδρυση 597/63 7.000.000 7.000.000   7.000.000 1.000 7.000 (ΚΑ) 
10.05.71 412/66 2.500.000 2.500.000   9.500.000 1.000 9.500 (ΚΑ) 

10.05.72 1779/73 2.500.000 2.500.000   12.000.000 1.000 12.000 (ΚΑ) 

16.05.73 620/74 2.000.000 2.000.000   14.000.000 1.000 14.000 (ΚΑ) 

30.06.74 2565/75 3.500.000 3.500.000   17.500.000 1.000 17.500 (ΚΑ) 

30.06.75 2815/76 12.500.000 12.500.000   30.000.000 1.000 30.000 (ΚΑ) 

30.06.82 2825/77 120.000 22.500 97.500 30.120.000 1.000 30.120 (ΚΑ) 

30.06.85 2825/77 5.880.000 5.880.000   36.000.000 1.000 36.000 (ΚΑ) 

10.11.88 3404/82 12.000.000 10.905.000 1.095.000 48.000.000 1.000 48.000 (ΚΑ) 

30.06.93 3639/89 82.000.000 82.000.000   130.000.000 1.000 130.000 (ΚΑ) 

22.12.95 4726/95 120.000.000   120.000.000 250.000.000 1.000 250.000 (ΚΑ) 

10.12.97& 
23.06.98   350.000.000   350.000.000 600.000.000 200 3.000.000 (ΚΑ) 

31.07.00 
∆ηµόσια 
Εγγραφή 95.240.000 95.240.000  695.240.000 200 3.476.200 (ΚΟ) 

15.10.01 
Συγχών. µε 
Ζωοτεχνική 982.265.560   982.265.560 1.677.505.560 120 13.979.213 (ΚΟ) 

14.06.02 
Στρογγυλ.& 
έκφρ.σε € 109.536,31   109.536,31 € 5.032.516,68 € 0,36 € 13.979.213 (ΚΟ) 

30.09.02 
Αύξηση Ο.Α. 
µετοχής 139.792,13   139.792,13 € 5.172.308,81 € 0,37 € 13.979.213 (ΚΟ) 

16.12.02 

Αύξηση 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου 143.597,00   143.597,00 € 5.315.905,81 € 0,37 € 14.367.313 (ΚΟ) 

02.06.03 
∆ικαίωµα 
Προτίµησης  1.063.181,31  6.379.087,12 € 0,37 € 17.240.776(ΚΟ)  
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B.13  Ίδια Κεφάλαια – Λογιστική Αξία Μετοχής 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων και η λογιστική αξία της 

µετοχής: 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

  

 31/12/2005 

Αριθµός Μετοχών 17.240.776 
Ονοµαστική Αξία (σε €) 0,37 
Μετοχικό Κεφάλαιο (σε €) 6.379.087,12 
Υπέρ το άρτιο (σε €) 9.181.341,76 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας (σε €) 1.093.795,02 
Λοιπά αποθεµατικά (σε €) 16.534.157,99 
Αποτέλεσµα εις νέον (σε €) -9.423.648,34 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε  €) 23.764.733,55 

Λογιστική Αξία Μετοχής (σε €) 1,38 

B.14  Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, όπως αυτή προέκυπτε βάσει των 

στοιχείων της 31.12.2005. 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
     
Μέτοχος Αρ. Μετοχών Ποσοστό 

ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 9.366.264 54,33% 
WISE MANAGEMENT L.T.D 4.789.417 27,78% 
Επενδυτικό Κοινό  3.085.095 17,89% 
ΣΥΝΟΛΟ  17.240.776 100,00% 

∆εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι πλην των ανωτέρω και να κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του 

µετοχικού κεφαλαίου της. 

B.15  ∆ιοίκηση-∆ιεύθυνση Εργασιών 

Στο άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρίας ορίζεται ότι η Εταιρία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως εννέα (9) µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 31.12.2005 είχε ως εξής: 
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ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ 
    
Γεώργιος Αντύπας Πρόεδρος– εκτελεστικό µέλος 
Νικόλαος Αγγελόπουλος Αντιπρόεδρος – εκτελεστικό µέλος 
Γεώργιος Λεονταρίτης ∆ιευθύνων Σύµβουλος - εκτελεστικό µέλος 
Ευάγγελος Θεοχάρης Μη εκτελεστικό µέλος  
Βασίλειος Πάτκος Ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος 
Βασίλειος Σαρσέντης Ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος 
Παρασκευή – Ευαγγελία Κεχρή Ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος 

Σηµειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής εκτός τωv περιπτώσεωv πoυ o 

vόµoς ή τo καταστατικό απαιτούν συλλογική εvέργεια, εvώπιov πάσης ηµεδαπής και αλλoδαπής αρχής 

και τρίτoυ πρoσώπoυ, χορηγούνται ως ακολούθως: 

1) Στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Γεώργιο Λεονταρίτη, Νικόλαο Αγγελόπουλο, Ανδρέα Ζερβάκη και 

Ιωάννη Καραβούλη ενεργώντας δύο  εξ’ αυτών από κοινού  και εναλλακτικά: 

2) Στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Γεώργιο Λεονταρίτη, Νικόλαο Αγγελόπουλο, Ανδρέα Ζερβάκη, 

Ιωάννη Καραβούλη ενεργώντας ένας έκαστος εξ’ αυτών από κοινού µε τον Νικόλαο Σοφρά  

Από τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τον νόµο, τρία µέλη συνιστούν την 

Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, στην οποία αναφέρεται ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας.  

Στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου απευθύνονται όλες οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελέγχου και η 

Επιτροπή ενηµερώνει το ∆.Σ. και εισηγείται τις απαιτούµενες ενέργειες. Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο κ. 

Β. Πάτκος, ως Πρόεδρος, ο κ. Β.Σαρσέντης, ως Μέλος, και η κα Π. Κεχρή, ως Μέλος. 

Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας είναι ο κ. Γ. Μαραπάς.  

Η διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από ένα επιτελείο έµπειρων ∆ιευθυντικών Στελεχών το οποίο 

απαρτίζεται από τους εξής: 

Γεώργιος Αντύπας, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Επιχειρηµατίας από το 1967 µε 

δραστηριότητα σε εµπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Νικόλαος Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος. Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών Οµίλου ΑΝΤ1 από το 1996, 

µε 25ετή εµπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων. Πριν από το 1996 έχει διατελέσει Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

της Ολυµπιακής Αεροπορίας, ∆ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικού και ∆ιευθυντής Οικονοµικού 

Προγραµµατισµού της «British Petroleum LTD» στην Ελλάδα και Οικονοµολόγος της «Societe d’ Etudes 

pour le Development Economique et Social SA» στο Παρίσι. Είναι ∆ιδάκτωρ Οικονοµετρίας του 

Πανεπιστηµίου Παρισίων-Σορβόνης. 

Γεώργιος Λεονταρίτης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Πτυχιούχος του Μαθηµατικού Τµήµατος του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Grenoble της Γαλλίας 

και του Τµήµατος Θεωρίας της Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου των Παρισίων. ∆ιετέλεσε επί σειρά 

ετών ∆ιευθυντής της Τραπέζης Εργασίας και ίδρυσε το κατάστηµα της τράπεζας στο Λονδίνο. Πρόεδρος, 

∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γεν. ∆ιευθυντής των αµοιβαίων κεφαλαίων της τράπεζας, πρόεδρος της 
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εταιρίας Αίας Finance ενώ κατείχε τη θέση του Προέδρου των Αµοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και τη θέση 

του Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή στην Omega Bank.  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, µε αρµοδιότητα το 

συντονισµό και την γενική εποπτεία, των διευθύνσεων του κλάδου ιχθυοτροφών, το σχεδιασµό των 

στρατηγικών στόχων και των µεσοµακροπρόθεσµων προγραµµάτων, την ανάπτυξη επιχειρηµατικών 

συνεργασιών, την επιλογή των πρώτων υλών, τον έλεγχο του κόστους και την δηµιουργία οικονοµιών 

κλίµακας στην παραγωγή και την διάθεση,  

Γενικός ∆ιευθυντής είναι ο κ. A. Ζερβάκης (Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός).  

O κ. Ζερβάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 τελείωσε την Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή το 1973 και το 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1978. Εργάστηκε στο τµήµα µελετών και νέων κατασκευών της ΝΑΥΣΙ 

από το 1981-1983. Από το 1983 –2000 εργάστηκε στην πολυεθνική ΒΡ σε ∆ιευθυντικές θέσεις. Κατά το 

ως άνω διάστηµα παρακολούθησε πλήθος σεµιναρίων που κάλυψαν πλήρως την ύλη του ΜΒΑ. Το 2001 

προσλήφθηκε στον ΠΕΡΣΕΑ σαν ∆/ντής Παραγωγής, στην συνέχεια ανέλαβε ∆/ντής Εργοστασίου και 

από τον Φεβρουάριο του 2005 Γενικός ∆/ντής. Παράλληλα από το 1990 λειτουργεί σαν εισηγητής σε 

σεµινάρια Marketing και Loss Control Management και σαν σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα 

Οργάνωσης πωλήσεων και παραγωγής και εκπόνησης Business και Marketing Plans. Είναι Accredited 

Auditor του DNV και οµιλεί την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, µε αρµοδιότητα τον σχεδιασµό της εµπορικής πολιτικής και της ανάπτυξης και 

εξυπηρέτησης του δικτύου πωλήσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, την εποπτεία του τµήµατος 

Marketing, την εποπτεία και το συντονισµό των πωλητών, τη συνεργασία µε το τµήµα Έρευνας & 

Ανάπτυξης για τη βελτίωση των υφιστάµενων και το σχεδιασµό νέων προϊόντων, καθώς και τον 

συντονισµό για το after sales service.  

Εµπορικός ∆ιευθυντής είναι ο κ. Ν. Σοφράς 

Ο κ. Σοφράς είναι πτυχιούχος Χηµικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάστηκε από το Μάιο του 1978 

στην ΒΡ ξεκινώντας από τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίµων και των λιπαντικών και αποχώρησε το 2000 

όντας εµπορικός διευθυντής της θυγατρικής εταιρίας BP GAS. Στην εταιρία εργάζεται από τον Ιούλιο του 

2005   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, µε αρµοδιότητα τον οικονοµικό προγραµµατισµό, το 

συντονισµό των λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών, τη διαχείριση των προµηθειών και τον έλεγχο των 

πιστοδοτήσεων της εταιρείας.  

Προϊστάµενος  Λογιστηρίου είναι ο κ. Ι. Καραβούλης 

Ο κ. Καραβούλης είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στην εταιρία εργάζεται από τον Φεβρουάριο του 2003. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ, µε αρµοδιότητα το συντονισµό και προγραµµατισµό της παραγωγικής 

διαδικασίας και των Logistics, την υλικοτεχνική υποστήριξη και λειτουργική ανάπτυξη του εργοστασίου, τη 

διαχείριση του προσωπικού παραγωγής, logistics και των αποθηκών, την διαχείριση και προγραµµατισµό 

των µεταφορικών µέσων και την υλοποίηση των νέων έργων.  

∆ιευθυντής είναι ο κ. Παπαζαχαρής Νικόλαος 

Ο κ. Παπαζαχαρής  Νικόλαος είναι Τεχνολόγος Μηχ/γος Μηχ/κός µε µεταπτυχιακή εξειδίκευση στη 

Βιοµηχανική ∆ιοίκηση. Προσλήφθηκε στον ΠΕΡΣΕΑ το 1999 ως υπεύθυνος Παραγωγής (γραµµή 

εξώθησης). Το 2002 ανέλαβε Τεχνικός Προϊστάµενος Παραγωγής και το 2005 ως ∆/ντής Εργοστασίου. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  Με αρµοδιότητα την 

παρακολούθηση και εφαρµογή των ερευνητικών προγραµµάτων στα οποία συµµετέχει ο ΠΕΡΣΕΥΣ, την 

παρακολούθηση της ανάπτυξης του ιχθυοπληθυσµού και την συνεχή βελτίωση των ιχθυοτροφών, την 

δηµιουργία των συνταγών και τον ποιοτικό έλεγχο Α υλών και τελικών προϊόντων. Ακόµα την παροχή 

After Sales Service στους πελάτες της εταιρείας και τον συµβουλευτικό ρόλο στο credit control σε σχέση 

µε την βιωσιµότητα των πελατών και υποψηφίων πελατών σε συνάρτηση µε τις δυνατότητες της 

παραγωγικής τους µονάδας. 

∆ιευθυντής είναι ο κ. Γιώργος Πετρόπουλος  

Ο κ. Πετρόπουλος είναι Γεωπόνος –Ιχθυολόγος Πτυχιούχος (1986) και Επιστηµονικός Συνεργάτης (1987-

1989) του Εργαστηρίου Εφηρµοσµένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε 

σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία και τεχνογνωσία εφαρµογής της ∆ιατροφής του ψαριού στην Ελληνική 

Ιχθυοκαλλιέργεια. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Παραγωγής στον όµιλο Sea Farm Ionian (1989-1991), στην 

εταιρεία ΧΕΛΠΑ Α.Ε (1991-1993), στην βιοµηχανία ιχθυοτροφών LAKY A.E (1993-1195), στην εταιρεία 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε (1995-1997) και στην ZANTE FISH FARMING A.E (1997-2002). 

Το 2002 προσλήφθηκε στον ΠΕΡΣΕΑ σαν υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης πωλήσεων και από τον 

Φεβρουάριο του 2005 ανέλαβε την παραπάνω ∆/νση 

Τµήµα Μετόχων – Εταιρικών Ανακοινώσεων 

Έχει ως αρµοδιότητα την ενηµέρωση των µετόχων της εταιρίας και του επενδυτικού κοινού αναφορικά µε 

τις οικονοµικές και επιχειρηµατικές εξελίξεις της εταιρίας. 

Αλεξάνδρα Ρούκα, Υπεύθυνη Τµήµατος Σχέσεων µε Επενδυτές - Εξυπηρέτησης Μετόχων. Γεννήθηκε 

το 1978. Πτυχιούχος του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στην εταιρία εργάζεται από το Νοέµβριο του 2003. 

Κωνσταντίνος Λυγίζος, Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακών 

διπλωµάτων στα Οικονοµικά και στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει υψηλόβαθµο στέλεχος 

εγχώριων χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και έχει επίσης συνεργαστεί σε θέµατα ανάλυσης και 

οργάνωσης µε διεθνείς οίκους. 
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Σηµειώνεται ότι κανένα από τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας και τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης της Εταιρίας δεν 

έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα, ή είναι αναµεµειγµένο σε 

δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης: 

(1) επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

(2) χρηµατιστηριακών συναλλαγών και 

(3) επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών 

εταιρειών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιρειών κ.τ.λ. 

Όλα τα Μέλη του ∆.Σ. και τα ∆ιευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και 

υπηκοότητα. 

Η ταχυδροµική διεύθυνση των στελεχών της Εταιρίας είναι: Πανεπιστηµίου 39, 105 64, Αθήνα & 

Ζευγολατιό Κορινθίας, 200 01. 

Μεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας δεν υπάρχει συγγένεια 

στενότερη του δεύτερου βαθµού εξ αγχιστείας. 

B.16 Οργανόγραµµα 

Η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρίας παρουσιάζεται στο ακόλουθο οργανόγραµµα: 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ`ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ`ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΠΑΡΑΓΩΓΗ

LOGISTICSLOGISTICS

ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

MARKETING MARKETING 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α ΕΞΩΘΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΕΞΩΘΗΣΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΜΠΗΞΗΣΜΟΝΑ∆Α ΣΥΜΠΗΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΗΑΠΟΘΗΚΗ

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΠΑΡΑΓΩΓΗ

LOGISTICSLOGISTICS

ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

MARKETING MARKETING 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α ΕΞΩΘΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΕΞΩΘΗΣΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΜΠΗΞΗΣΜΟΝΑ∆Α ΣΥΜΠΗΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΗΑΠΟΘΗΚΗ

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΚ/ΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ Α.Ε.ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΚ/ΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥ/ΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Ε.Π.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥ/ΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Ε.Π.Ε.

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕΥ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ

AEGEAN SEA FOODS A.E. AEGEAN SEA FOODS A.E. 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΚ/ΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ Α.Ε.ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΚ/ΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥ/ΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Ε.Π.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥ/ΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Ε.Π.Ε.

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕΥ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ

AEGEAN SEA FOODS A.E. AEGEAN SEA FOODS A.E. 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/
∆ΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/

∆ΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣΠΕΛΑΤΕΣ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

ΠΑΓΙΑΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΑΜΕΙΟΤΑΜΕΙΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/
∆ΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/

∆ΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
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ΠΑΓΙΑΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΑΜΕΙΟΤΑΜΕΙΟ
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Γ. Συνδεδεµένες Εταιρίες 

Γ.1 Εταιρίες που Περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Γ.1.Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΑΚΜΑ Α.Ε. 

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 11752/27-12-00) και συστάθηκε ως Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο ΑΚΜΑ 

Α.Ε. Για τις σχέσεις µε το εξωτερικό η επωνυµία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ακριβή µετάφραση  

στην επιθυµητή ξένη γλώσσα. Ή έδρα της εταιρίας είναι στον ∆ήµο Αταλάντης, Λοκρίδας, Φθιώτιδας. 

Αντικείµενο Εργασιών - Σκοπός 

Σκοπός της εταιρίας είναι η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, η εµπορία ιχθύων, οστράκων, ιχθυοτροφών, 

εξοπλισµού ιχθυοτροφείων και συναφών ειδών, η εκπόνηση για λογαριασµό τρίτων µελετών για τη 

δηµιουργία ιχθυογεννητικών σταθµών και γενικώς ιχθυοκαλλιεργειών και την ανάληψη της οργανώσεως 

τέτοιων σταθµών καλλιεργειών και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων οίκων, που παράγουν και 

εµπορεύονται τα ίδια ή οµοειδή προϊόντα , καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.  

 
Μετοχική Σύνθεση 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 1.945.520, είναι ολοσχερώς καταβληµένο και διαιρείται 

σε εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (664,000) Ανώνυµες Μετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ. 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΜΑ Α.Ε. 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.   100% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΛΥΓΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 

ΣΟΦΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 
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Γ.1.ΙΙ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 6398/7-7-2000) µε την επωνυµία ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε. Η έδρα της είναι στον ∆ήµο Καλύµνου. 

Αντικείµενο Εργασιών - Σκοπός 

Σκοπός της εταιρίας είναι η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, η εµπορία ιχθύων, οστράκων ιχθυοτροφών, 

εξοπλισµού ιχθυοτροφείων και συναφών ειδών, η εκπόνηση για λογαριασµών τρίτων µελετών που 

αφορούν τη δηµιουργία ιχθυογενετικών σταθµών και γενικώς ιχθυοκαλλιεργειών, την ανάληψη της 

οργανώσεως τέτοιων σταθµών καλλιεργειών και αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα ξένων οίκων, που 

παράγουν και εµπορεύονται τα ίδια ή οµοειδή προϊόντα καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του 

εξωτερικού για τα ανωτέρω προϊόντα και γενικά κάθε συναφής µε τα παραπάνω εµπορική 

δραστηριότητα. 

Μετοχική Σύνθεση 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 1.183.720, είναι ολοσχερώς καταβληµένο και διαιρείται 

σε τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες (404,000) Ανώνυµες Μετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ. 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε. 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Σύνθεση ∆.Σ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΛΥΓΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 

ΣΟΦΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 
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Γ.1.ΙΙΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.  

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 3457/22-5-2000), µε την επωνυµία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Πρασίνου Ευβοίας. 

Αντικείµενο Εργασιών - Σκοπός  

Σκοπός της εταιρίας είναι η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, η εµπορία ιχθύων, οστράκων ιχθυοτροφών, 

εξοπλισµού ιχθυοτροφείων και συναφών ειδών, η εκπόνηση για λογαριασµών τρίτων µελετών για την 

δηµιουργία ιχθυογενετικών σταθµών και γενικώς ιχθυοκαλλιεργειών για την ανάληψη της οργανώσεως 

τέτοιων σταθµών καλλιεργειών και αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα ξένων οίκων, που παράγουν και 

εµπορεύονται τα ίδια ή οµοειδή προϊόντα καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού για τα 

ανωτέρω προϊόντα και γενικά κάθε συναφής µε τα παραπάνω εµπορική δραστηριότητα. 

Μετοχική Σύνθεση 

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 900.975 € είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 

307.500 ανώνυµες Μετοχές ονοµαστικής αξίας  2,93 € εκάστη 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.  

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Σύνθεση ∆.Σ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΛΥΓΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 

ΣΟΦΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 

 

Γ.1.ΙV ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ RHODOS 
AQUACULTURE.  

Η εταιρία  ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 6001/30-6-2000) µε την επωνυµία Ανώνυµη Γεωργική και Εµπορική 

Εταιρία Υδατοκαλλιεργειών µε διακριτικό τίτλο RHODOS AQUACULTURE Α.Γ.Ε.Ε.. Έδρα της εταιρίας 

ορίζεται η νήσος Ρόδου. 

Αντικείµενο Εργασιών - Σκοπός 

α) Η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, ιχθυογενητικών σταθµών, η παραγωγή και εµπορία ιχθύων και 

συναφών ειδών. β) Η ανάληψη αντιπροσωπειών, βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών οίκων 

εσωτερικού εξωτερικού  στα ανωτέρω προϊόντα. γ) Η εµπορία και διάθεση των προϊόντων αυτών. δ) Η 

βιοµηχανική παραγωγή και εµπορεία όλων των ειδών και κάθε λογής φυσικών και βιώσιµων προϊόντων 

ζωικών και γεωργικών σκευασµάτων µε βάσει το ψάρι οποιαδήποτε άλλη γεωργική παραγωγή. ε) Η 
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έρευνα, η πραγµατοποίηση εγκαταστάσεων, κατασκευών, µελετών, εξοπλισµών και µονάδων 

υδατοκαλλιεργειών. 

Η εταιρεία δύναται δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, να ιδρύει η οπωσδήποτε 

συµπράττει εις την ίδρυση επιχειρήσεων προς τους αυτούς ως άνω σκοπούς, να συµµετέχει υφ’ 

οποιανδήποτε µορφή συνεργασίας η συνεταιρισµού εις οµοειδείς η συναφείς ηµεδαπάς ή αλλοδαπάς 

επιχειρήσεις παντός τύπου, ως και να εξαγοράζει επιχειρήσεις µε τους οποίους προς την Εταιρεία 

επιδιωκούσας σκοπούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί: α) Να συµµετέχει σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. β) Να συνεργάζεται µε οποιονδήποτε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει Υποκαταστήµατα ή Πρακτορεία ή Γραφεία 

οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε Επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή 

παρεµφερή σκοπό. 

Μετοχική Σύνθεση  

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 787.882,86 € είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 

268.902 ανώνυµες Μετοχές ονοµαστικής αξίας  2,93 € εκάστη. 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  RHODOS AQUACULTURE Α.Γ.Ε.Ε. 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Σύνθεση ∆.Σ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΛΥΓΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 

ΣΟΦΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 

 

Γ.1.V AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε. 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2002 (ΦΕΚ 4386/10-06-2002) µε την επωνυµία AQUA BIOTECH HELLENIC 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ και διακριτικό τίτλο AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε.. Η έδρα της εταιρίας είναι στον Νοµό 

Ηρακλείου. 

Η εταιρία ιδρύθηκε προκειµένου να υπαχθεί στο Π.∆. 17/2001 "Για τη χρηµατοδότηση στήριξη νέων 

επιχειρήσεων έντασης γνώσης – τεχνοβλαστών (spin off), µε σκοπό την ανάπτυξη και εφαρµογή 

καινοτόµων µεθοδολογιών διαχείρισης και διατροφής στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών. 
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Αντικείµενο Εργασιών – Σκοπός 

Σκοπός και αντικείµενο της εταιρείας είναι:  

Η οικονοµική εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και της συσσωρευµένης γνώσης που έχει 

παραχθεί και παράγεται στα ερευνητικά  - τεχνολογικά εργαστήρια των µετόχων και η ανάπτυξη, πιλοτική 

εφαρµογή, παραγωγή και διάθεση/ εκµετάλλευση σχετικών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή 

καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων και η ανάπτυξη/ προσαρµογή (σε επίπεδο παραγωγής) νέων 

τεχνολογιών που αφορούν εν γένει τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών και συναφείς δραστηριότητες. 

Παράλληλα στο αντικείµενο το εργασιών της περιλαµβάνονται και συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

 

Μετοχική Σύνθεση 

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000 € είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 6.000 

ονοµαστικές Μετοχές ονοµαστικής αξίας 10 € εκάστη. 

 
 
 
 
 

 

Σύνθεση ∆.Σ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΕΛΟΣ 

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΕΛΟΣ 

 

Γ.1.VI ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. 

Αντικείµενο Εργασιών - Σκοπός  

Η ΕΛ.Ι.ΚΥ.  ΜΕΠΕ ιδρύθηκε το 1991 κι έχει έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής. 

Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι: "Η ίδρυση και εκµετάλλευση ιχθυογεννητικών 

σταθµών, ιχθυοκαλλιεργειών, οστρακοκαλλιεργειών παντός τύπου και κατηγορίας ιχθύων και οστράκων, 

στον Νοµό Κυκλάδων ως και κάθε άλλο µέρος της Ελλάδας. Η εξασφάλιση γόνων ιχθύων και οστράκων 

από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή δι' εισαγωγής προς πάχυνση και εµπορία επί κέρδει. Η εξαγωγή προς 

εµπορία επί κέρδει των προϊόντων των ανωτέρω εκµεταλλεύσεων σε όλες τις χώρες της αλλοδαπής αλλά 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  AQUA BIOTECH HELLENIC A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 35% 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 65% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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και στην ηµεδαπή. Κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή µε την εµπορική αξιοποίηση των ανωτέρω 

εκµεταλλεύσεων".  

Εταιρική Σύνθεση  

Το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 18.000 € είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 600 

εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας  30 € έκαστο 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

∆ιαχείριση της εταιρίας 

Η εταιρία ως Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) δεν διοικείται από ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, αλλά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ασκείται από 

τον διαχειριστή κο Λυγίζο Κωνσταντίνο του ∆ηµητρίου. 

Γ.1.VII AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αντικείµενο Εργασιών - Σκοπός  

Η εταιρεία συστήθηκε το 2002 (ΦΕΚ 9254/6-9-2002) και έχει έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής. 

Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι: 

1. Το εµπόριο ιχθύων και γενικά ειδών διατροφής 

2. Η παραγωγή ιχθύων και παρεµφερών προϊόντων 

3. Η αντιπροσώπευση εµπορικών και βιοµηχανικών οίκων εσωτερικού -  εξωτερικού. 

4. Η πραγµατοποίηση κάθε εργασίας σχετικά µε µελέτες κατασκευών και λειτουργίας µονάδων 

παραγωγής και εµπορίας ειδών διατροφής 

5. Η µεταφορά παντός είδους σχετικού µε τα άνω προϊόντα για δικό της λογαριασµό ή για λογαριασµό 

τρίτων.  

 

Μετοχική Σύνθεση 

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000 € είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 2.000 

ονοµαστικές Μετοχές ονοµαστικής αξίας 30 € εκάστη. 

 
 
 
 

 

 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  AEGEAN SEA FOODS A.E.

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 100%

ΣΥΝΟΛΟ 100%
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Σύνθεση ∆.Σ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΛΥΓΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΣΟΦΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

ΡΟΥΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

Γ.2 Εταιρίες που ∆εν Περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Γ.2.Ι AQUANET AE 

Αντικείµενο Εργασιών – Σκοπός 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1999 µε έδρα το ∆ήµο Νέας Σµύρνης, οδός Λεωφόρος 

Συγγρού 231. Η διάρκεια της εταιρείας είναι 50 έτη. Σκοπός της είναι:  

α) Η παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία βιοµηχανικών, γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 

καθώς και προϊόντων ιχθυοκαλλιεργειών. 

β) η αγορά, η πώληση, η εισαγωγή και η εξαγωγή βιοµηχανικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών προϊόντων 

καθώς και προϊόντων ιχθυοκαλλιεργειών. 

γ) Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και µέσων στον τοµέα της βιοµηχανικών εφαρµογών, της 

γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των ιχθυοκαλλιεργειών,  

δ) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον 

αυτό ή συναφή σκοπό µε αυτόν της παρούσας εταιρίας. 

ε) Κάθε συναφής µε τους ανωτέρω σκοπούς εργασία που διευκολύνει την πρόοδο και την διεύρυνση των 

εργασιών της εταιρίας. 

στ) Η συµµετοχή και συνεργασία της εταιρίας µε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή µε άλλες επιχειρήσεις 

και εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορφής υφιστάµενες ή συσταθησόµενες στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή οι 

οποίες επιδιώκουν τον αυτό ή συναφή σκοπό µε αυτόν της παρούσας εταιρίας. 

Μετοχική Σύνθεση 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες τριάντα έξι  χιλιάδες εξακόσια  (636.600,00) ευρώ 

και κατανέµεται σε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσιες  (212.200) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

€ 3,00 η καθεµία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη:  

 

 
  
 
 

 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  AQUANET  A.E.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Α.Ε.  1,89% 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 16,35% 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 81,76% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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Σύνθεση ∆.Σ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

  

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΟΣ 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΟΣ 

ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕΛΟΣ 
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 ∆. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

 

 

Επισηµαίνεται ότι, τα δηµοσιευθέντα στον τύπο «Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες της 

Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005», σύµφωνα µε την κοινή Υπουργική Απόφαση 

µε Α.Π 6511/23.02.2006 των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Ανάπτυξης, στοχεύουν  στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη 

εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 

άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.euroholdings.gr, 

όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών  ελεγκτών λογιστών όποτε αυτή απαιτείται. 

 

 

 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006 
Για την «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

 
 
 
Γεώργιος Λεονταρίτης 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους  της Ανώνυµης Εταιρείας 
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

 
   Ελέγξαµε τις συνηµµένες απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», 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 Έκθεσης 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. 

 
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006 

Ο Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 
 
 
 

∆ηµήτριος Ι. Ιακωβίδης 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13251 
Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε 

      Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
(Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 125) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
(ποσά σε €) 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
1/1-

31/12/2005 
1/1-

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

      
 Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών προϊόντων 6.16 -459.387,17 0,00 0,00 0,00 

Κύκλος εργασιών 6.17 38.314.608,30 43.343.224,60 37.564.083,36 43.343.224,60 
Κόστος πωλήσεων  31.538.560,43 33.989.701,89 31.145.572,99 33.989.701,89 
Μικτά κέρδη  6.316.660,70 9.353.522,71 6.418.510,37 9.353.522,71 
      
Άλλα έσοδα  6.18 1.778.511,20 168.083,27 907.504,72 168.083,27 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   6.19 -2.712.239,74 -1.680.934,08 -2.274.075,36 -1.680.934,08 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.19 -2.172.160,56 -1.739.856,81 -1.307.424,24 -1.739.856,81 
Άλλα έξοδα  6.20 -362.830,99 -1.701.990,24 -335.782,71 -1.701.990,24 
      
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  2.847.940,61 4.398.824,85 3.408.732,78 4.398.824,85 

Αποσβέσεις 6.21 1.476.450,74 788.238,82 883.134,09 788.238,82 
      
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων  

4.324.391,35 5.187.063,67 4.291.866,87 5.187.063,67 

      
Έξοδα / Έσοδα χρηµατοοικονοµικής-επενδυτικής 
λειτουργίας 6.22 

-3.759.928,81 -7.351.223,14 -2.830.967,43 -6.758.315,06 

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων  -911.988,20 -2.952.398,29 577.765,35 -2.359.490,21 
Μείον φόροι 6.23 -418.977,09 -848.577,67 -315.388,73 -848.577,67 
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους  -1.330.965,29 -3.800.975,96 262.376,62 -3.208.067,88 
      
Κατανέµονται σε:      
Μετόχους Εταιρείας  -1.332.134,69 -3.800.975,96 262.376,62 -3.208.067,88 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  1.169,40 0,00 0,00 0,00 
Kέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή-
βασικά             (σε €) 6.24 -0,08 -0,22 0,015 -0,19 

Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή (σε €) 6.25 - - - 0,0222 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(ποσά σε €) 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία      
Ενσώµατα πάγια 6.1 16.526.838,69 15.215.099,21 9.005.725,17 9.712.773,59 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.1 74.002,45 68035,3 69.967,33 62333,75 
Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς 
επιχειρήσεις 6.2 0,00 22.173,05 5.595.531,00 5.563.604,78 
Λοιπές απαιτήσεις  2.878.123,56 965.971,80 2.792.652,15 958.147,94 
   19.478.964,70 16.271.279,36 17.463.875,65 16.296.860,06 
       
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 6.3 2.719.661,80 1.605.039,27 2.599.208,97 1.951.135,27 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.4 5.007.374,97 6.054.402,25 0,00 0,00 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.5 51.831.492,88 52.958.143,14 54.916.665,60 52.348.361,17 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

6.6 
1.560.871,38 1.649.408,07 1.480.356,33 1.649.408,07 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.7 1.154.123,19 698.474,55 1.002.024,95 443.858,64 
   62.273.524,22 62.965.467,28 59.998.255,85 56.392.763,15 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  81.752.488,92 79.236.746,64 77.462.131,50 72.689.623,21 
       
       
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ      
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα 
στους µετόχους της µητρικής 

 
  

  

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.8 6.379.087,12 6.379.087,12 6.379.087,12 6.379.087,12 
Υπέρ το άρτιο 6.8 9.181.341,76 9.181.341,76 9.181.341,76 9.181.341,76 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 6.9 1.093.795,02 1.138.379,20 1.093.795,02 1.138.379,20 
Λοιπά Αποθεµατικά 6.10 16.534.348,25 16.534.157,99 16.534.157,99 16.534.157,99 

Αποτελέσµατα εις νέον  
-

17.018.215,00 
-

17.010.101,30 -9.423.648,34 -9.349.748,50 
   16.170.357,15 16.222.864,77 23.764.733,55 23.883.217,57 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  20.093,12 20.034,47 - - 
Σύνολο καθαρής θέσης  16.190.450,27 16.242.899,24 23.764.733,55 23.883.217,57 
       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Τραπεζικά δάνεια 6.11 15.232.766,73 1.170.955,12 14.666.420,85 124.385,14 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.12 8.153.931,72 9.665.203,63 3.148.092,58 3.998.247,41 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 6.13 1.354.828,42 570.186,44 677.409,09 570.186,44 
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόµενους 6.15 261.086,12 258.828,42 214.099,06 214.694,41 
Λοιπές προβλέψεις  335.482,92 275.241,53 335.482,92 268.386,32 
   25.338.095,91 11.940.415,14 19.041.504,50 5.175.899,72 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.14 22.299.558,26 25.061.915,84 17.086.023,09 18.899.474,84 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος  140.898,47 735.143,63 139.242,67 735.143,63 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 6.11 17.783.486,01 25.256.372,79 17.430.627,69 23.995.887,45 
   40.223.942,74 51.053.432,26 34.655.893,45 43.630.505,92 
Σύνολο υποχρεώσεων  65.562.038,65 62.993.847,40 53.697.397,95 48.806.405,64 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και 
Υποχρεώσεων  81.752.488,92 79.236.746,64 77.462.131,50 72.689.623,21 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
(ποσά σε €) 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο ∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας 
Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2004 6,379,087.12 9,181,341.76 1,047,398.05 16,446,257.90 -10,529,564.59 22,524,520.24 0.00 22,524,520.24 
Μεταβολές λογιστικών 
µεθόδων και διορθώσεις 
λαθών 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
∆ιορθωµένα υπόλοιπα 6,379,087.12 9,181,341.76 1,047,398.05 16,446,257.90 -10,529,564.59 22,524,520.24 0.00 22,524,520.24 
Μεταβολές καθαρής θέσης 
01.01 - 31.12.2004         
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα εις νέο   90,981.15  -90,981.15 0.00  0.00 
Αλλαγή ενοποίησης 
επιχειρήσεων     -3,651.26 -2,240,085.23 -2,243,736.49 20,034.47 -2,223,702.02 
Φόρος εισοδήµατος προς 
και από την καθαρή θέση         125,802.23 125,802.23   125,802.23 
Καθαρό κέρδος (ζηµία) 
που αναγνωρίσθηκε 
στην καθαρή θέση 0.00 0.00 90,981.15 -3,651.26 -2,205,264.15 -2,117,934.26 20,034.47 -2,097,899.79 
Αποτέλεσµα περιόδου         -3,800,975.96 -3,800,975.96   -3,800,975.96 
Συνολικό κέρδος (ζηµία) 
περιόδου 0.00 0.00 90,981.15 -3,651.26 -6,006,240.11 -5,918,910.22 20,034.47 -5,898,875.75 
Μερίσµατα πληρωθέντα     -382,745.23 -382,745.23  -382,745.23 
Ποσά µεταφερθέντα στα 
αποθεµατικά     91,551.35 -91,551.35 0.00  0.00 
Υπόλοιπα 31.12.2004 6,379,087.12 9,181,341.76 1,138,379.20 16,534,157.99 -17,010,101.28 16,222,864.79 20,034.47 16,242,899.26 
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Υπόλοιπα 01.01.2005 6,379,087.12 9,181,341.76 1,138,379.20 16,534,157.99 -17,010,101.28 16,222,864.79 20,034.47
16,242,899.2

6 
Μεταβολές λογιστικών 
µεθόδων και 
διορθώσεις λαθών         1,658,509.41 1,658,509.41   1,658,509.41 
∆ιορθωµένα 
υπόλοιπα 6,379,087.12 9,181,341.76 1,138,379.20 16,534,157.99 -15,351,591.87 17,881,374.20 20,034.47

17,901,408.6
7 

Μεταβολές καθαρής 
θέσης 01.01 - 
31.12.2005         
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα εις νέο   -44,584.18 190.26 47,029.63 2,635.71  2,635.71 
Αλλαγή ενοποίησης 
επιχειρήσεων            0.00 1,228.05 1,228.05 
Καθαρό κέρδος 
(ζηµία) που 
αναγνωρίσθηκε στην 
καθαρή θέση 0.00 0.00 -44,584.18 190.26 47,029.63 2,635.71 1,228.05 3,863.76 
Αποτέλεσµα περιόδου         -1,330,965.29 -1,330,965.29 -1,169.40 -1,332,134.69 
Συνολικό κέρδος 
(ζηµία) περιόδου 0.00 0.00 -44,584.18 190.26 -1,283,935.66 -1,328,329.58 58.65 -1,328,270.93 
Μερίσµατα πληρωθέντα     -382,687.45 -382,687.45  -382,687.45 

Υπόλοιπα 31.12.2005 6,379,087.12 9,181,341.76 1,093,795.02 16,534,348.25 -17,018,214.98 16,170,357.17 20,093.12
16,190,450.2

9 
 
 
Στη χρήση 2005 έγινε επανεκτίµηση ακινήτου θυγατρικής εταιρείας στην εύλογη αξία εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η Καθαρή Θέση του Οµίλου στις 

31/12/2005 κατά το ποσό € 1.658.509,41 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικ
ά εύλογης 
αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 01.01.2004 6,379,087.12 9,181,341.76 1,047,398.05 16,446,257.90 -5,705,856.38 
27,348,228.4

5 
Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και 
διορθώσεις λαθών 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

∆ιορθωµένα υπόλοιπα 6,379,087.12 9,181,341.76 1,047,398.05 16,446,257.90 -5,705,856.38 
27,348,228.4

5 
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 
31.12.2004       
Μεταφορά από τα αποτελεσµατα εις νέο   90,981.15  -90,981.15 0.00 
Φόρος εισοδήµατος προς και από την 
καθαρή θέση         125,802.23 125,802.23 
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που 
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0.00 0.00 90,981.15 0.00 34,821.08 125,802.23 
Αποτέλεσµα περιόδου         -3,208,067.88 -3,208,067.88 
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0.00 0.00 90,981.15 0.00 -3,173,246.80 -3,082,265.65 
Μερίσµατα πληρωθέντα     -382,745.23 -382,745.23 
Ποσά µεταφερθέντα στα αποθεµατικά     87,900.09 -87,900.09 0.00 

Υπόλοιπα 31.12.2004 6,379,087.12 9,181,341.76 1,138,379.20 16,534,157.99 -9,349,748.50 
23,883,217.5

7 
       

Υπόλοιπα 01.01.2005 6,379,087.12 9,181,341.76 1,138,379.20 16,534,157.99 -9,349,748.50 
23,883,217.5

7 
Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και 
διορθώσεις λαθών             

∆ιορθωµένα υπόλοιπα 6,379,087.12 9,181,341.76 1,138,379.20 16,534,157.99 -9,349,748.50 
23,883,217.5

7 
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 
31.12.2005       
Μεταφορά από τα αποτελεσµατα εις νέο     -44,584.18   46,410.99 1,826.81 
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που 
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0.00 0.00 -44,584.18 0.00 46,410.99 1,826.81 
Αποτέλεσµα περιόδου         262,376.62 262,376.62 
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0.00 0.00 -44,584.18 0.00 308,787.61 264,203.43 
Μερίσµατα πληρωθέντα     -382,687.45 -382,687.45 

Υπόλοιπα 31.12.2005 6,379,087.12 9,181,341.76 1,093,795.02 16,534,157.99 -9,423,648.34 
23,764,733.5

5 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ποσά σε €) 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

31/12/2004 
Ταµιακές Ροές Λειτουργικών 
∆ραστηριοτήτων      
Κέρδη / Ζηµία προ φόρων -911,988.20 -2,952,398.29 580,765.35 -2,359,490.21
  Προσαρµογές του ζηµίας/κέρδους σε σχέση µε 
τις εξής συναλλαγές:      
Αποσβέσεις 1,476,450.74 788,238.82 883,134.09 788,238.82
Προβλέψεις 607,878.48 2,546,426.03 -1,048,666.22 6,294,764.54
Αποτελέσµατα (έσοδα) επενδυτικής 
δραστηριότητας -108,963.32 -193,934.61 -108,561.61 -193,934.61
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,699,374.21 2,449,885.49 2,530,920.39 2,449,885.49
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. 
κινήσεως 3,762,751.91 2,638,217.44 2,837,592.00 6,979,464.03
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων -67,595.25 -4,912,004.58 -648,073.70 796,301.67
Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς 
λ/σµούς 442,202.52 -3,511,469.51 -3,148,688.84 -5,187,212.89
Αύξηση/(µείωση) τρεχουσών υποχρ. (πλην 
τραπεζών) -3,531,549.25 11,639,822.38 -2,600,600.97 251,425.16
Φόρος Εισοδήµατος πληρωθείς -420,146.49 -848,577.67 -318,388.73 -848,577.67
  Σύνολο εισροών/εκροών λειτουργικών 
δραστηριοτήτων 185,663.44 5,005,988.06 -3,878,160.24 1,991,400.30
Ταµιακές Ροές Επενδυτικών 
∆ραστηριοτήτων      
Αγορά ενσώµ. και άυλων παγίων περιουσ. 
στοιχείων -2,794,157.37 -5,762,002.84 -183,719.25 -253,975.67
Τόκοι εισπραχθέντες 108,963.32 94,190.02 108,561.61 94,190.02
Εισπραχθέντα µερίσµατα 0.00 99,744.59 0.00 99,744.59
  Σύνολο εισροών/εκροών επενδυτ. 
δραστηριοτήτων -2,685,194.05 -5,568,068.23 -75,157.64 -60,041.06
Ταµιακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών 
∆ραστηριοτήτων      
Πληρωµές τόκων -2,699,374.21 -2,449,885.49 -2,530,920.39 -2,449,885.49
Πληρωµές µερισµάτων -382,687.45 -382,745.23 -382,687.45 -383,745.23
Αύξηση / (µείωση) βραχυπροθ. τραπ. 
υποχρέωσεων -8,024,570.70 2,623,413.03 -7,116,943.68 922,927.69
Αύξηση / ( µείωση)  µακροπροθέσµων 
τραπ.υποχρεώσεων 14,061,811.61 991,292.45 14,542,035.71 -55,277.53
  Σύνολο εισροών/εκροών χρηµ/κών δραστ/των 2,955,179.25 782,074.76 4,511,484.19 -1,965,980.56
Αύξηση / (µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα 455,648.64 219,994.59 558,166.31 -34,621.32
∆ιαθέσιµα, στην αρχή της περιόδου 698,474.55 478,479.96 443,858.64 478,479.96
∆ιαθέσιµα, στο τέλος της περιόδου 1,154,123.19 698,474.55 1,002,024.95 443,858.64
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η εταιρία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ιδρύθηκε το έτος 

1968 (ΦΕΚ 1211/31.12.1968), εδρεύει στο ∆ήµο Αθηνών, επί της οδού Πανεπιστηµίου 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, 

τηλ. 210 3701450, µε υποκατάστηµα το εργοστάσιο στο Ζευγολατιό Κορινθίας και είναι εγγεγραµµένη στο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Μ. 1186/06/Β/86/28). Το site είναι 

www.euroholdings.gr και οι µετοχές της εταιρίας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2005 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την  27 Μαρτίου 2006. 

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

1. α)  Η παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών για 

οικιακά ζώα (pet). 

    β)  Η εµπορία (αγορές – πωλήσεις) παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισµού κτηνοτροφικών, 

πτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών µονάδων και µονάδων παραγωγής τροφών για οικιακά ζώα 

(petfood). 

    γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. 

    δ) Η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, εξοπλισµού αυτών καθώς και εκπόνηση µελετών για την δηµιουργία 

ιχθυογεννητικών σταθµών και γενικώς ιχθυοκαλλιεργειών. 

   ε) Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή υπηρεσία. 

2. Η συµµετοχή σε νέες ή υπάρχουσες εταιρείες οποιουδήποτε σκοπού και εταιρικού τύπου µε σκοπό τη 

δηµιουργία οικονοµικών δεσµών διαρκείας και ιδίως τον έλεγχό τους από την Εταιρεία. 

3. Για την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας µπορεί: 

α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εφόσον 

επιτρέπεται από τη νοµοθεσία, µε σκοπό όµοιο ή παρεµφερή µε το βιοµηχανικό ή εµπορικό κλάδο 

της εταιρείας ή µε οποιοδήποτε σκοπό όσον αφορά το συµµετοχικό κλάδο της εταιρείας. 

β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. 

γ) Να ιδρύει, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε απόφαση του ∆ιοικητικού της 

Συµβουλίου, εργοστάσια ή υποκαταστήµατα ή πρακτορεία. 

δ) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες συµβούλων για τις άνω περιπτώσεις. 

ε) Να αναλαµβάνει αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού και του εσωτερικού, συναφών µε το σκοπό 

της εταιρείας. 

στ) Να µεταφέρει είδη µε ίδια ή ξένα µεταφορικά µέσα. 

ζ) Να εισάγει και εξάγει ίδια και συναφή προϊόντα και πρώτες ύλες. 

η)  Να οργανώνει σεµινάρια και διαλέξεις µε θέµατα σχετικά µε το σκοπό της εταιρείας. 
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Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και τις θυγατρικές της (Ο 

Όµιλος). 

 

 ∆οµή του Οµίλου 
Εταιρία Έδρα Ποσοστό Συµµετοχής 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΘΗΝΑ Μητρική 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. ΡΟ∆ΟΣ 100,00% Θυγατρική 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 100,00% Θυγατρική 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗ 100,00% Θυγατρική 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. ΕΥΒΟΙΑ 100,00% Θυγατρική 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ 100,00% Θυγατρική 

AQUA BIOTECH HELLΕNIC A.E. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 66,67% Θυγατρική 

AEGEAN SEA FOODS A.E. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 100,00% Θυγατρική 

  

Η δραστηριότητα της Εταιρίας επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων 

διατροφής ψαριών (ιχθυοτροφών). 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προϊόντα διατροφής ψαριών, από το 1994 µέχρι και σήµερα η Εταιρία 

σχεδιάζει και παράγει εξειδικευµένες ιχθυοτροφές µε την εµπορική επωνυµία ΙΧΘΥΣ. Με τη βαθµιαία 

εξάπλωση των προϊόντων σε όλη σχεδόν τη γεωγραφική επικράτεια  και σε ένα ευρύτατο πελατολόγιο, η 

Εταιρία είναι ο κύριος προµηθευτής του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών σε ιχθυοτροφές. 

Η λειτουργία της νέας παραγωγικής µονάδας µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) από τον Ιούλιο 2000, 

επέτρεψε στην Εταιρία να αυξήσει σηµαντικά τη δυναµικότητά της στον τοµέα των ιχθυοτροφών. Η νέα 

αυτή γραµµή παραγωγής χρησιµοποιείται για την παραγωγή υγροθερµικά επεξεργασµένων ιχθυοτροφών 

ανώτερης ποιότητας µε συγκεκριµένη εµπορική επωνυµία. 

Η Εταιρία υπήρξε εξ΄ αρχής προσανατολισµένη στην εξειδίκευση της διατροφής κάθε είδους εκτρεφόµενου 

ψαριού, σχεδιάζοντας και παράγοντας διαφορετικά προϊόντα, τα οποία την διαφοροποίησαν από τον 

ανταγωνισµό. 

Η Εταιρία αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στις νέες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς που συνδέονται µε την 

κατανάλωση νωπών παραδοσιακών τροφίµων υψηλής ποιότητας και υγιεινής διασφάλισης, έχει 

προχωρήσει στην ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων  που εναρµονίζονται µε την φυσική διατροφή του 

ψαριού και αναδεικνύουν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά τις ζωοτροφές, η Εταιρία αποφάσισε τη διακοπή παραγωγής τους από τον Σεπτέµβριο του 

2002, δίνοντας έµφαση (core business) στην παραγωγή ιχθυοτροφών. 

Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου, δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των 

ιχθυοκαλλιεργειών και πιο συγκεκριµένα στην: 
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• παραγωγή γόνου 

• παραγωγή ιχθύων 

• εµπορία – διάθεση ιχθύων στην εσωτερική και διεθνή αγορά 

• ανάπτυξη, πιλοτική εφαρµογή και παραγωγή νέας τεχνογνωσίας στο τοµέα της Υδατοκαλλιέργειας 

 
2. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
2.1. ΠΛΑΙΣΙΟ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ την 31 

∆εκεµβρίου 2005 (ηµεροµηνία µετάβασης η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2005, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 

όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 

τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

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

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

Ένωση. 

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο 

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

ακόλουθα πρότυπα: 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών 

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

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

∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις 

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

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

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

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

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

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

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

∆.Λ.Π. 29 Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 
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∆.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

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

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

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

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

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

∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

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

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

∆.Λ.Π. 41 Γεωργία 

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

∆.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης 

∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 

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

δραστηριότητες 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί αποτελούν 

τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή τη βάση. 

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

παρουσιάζονται. 

Οι τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις 

λογιστικές αρχές του Ενιαίου Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). Οι Αρχές του ΕΓΛΣ διαφέρουν σε 

κάποιες περιοχές από τα ∆ΠΧΠ. Κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του 

Οµίλου της, η διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής, αποτίµησης και ενοποίησης 

που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τις Αρχές του ΕΓΛΣ ώστε να συµµορφωθεί µε τα ∆ΠΧΠ. Τα συγκριτικά 

στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών. Συµφωνία και 

περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από το ΕΓΛΣ στα ∆ΠΧΠ στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα 

του Οµίλου παρατίθενται στην σηµείωση 13 . 
 

2.2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 

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

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

επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.  

Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα (συµπεριλαµβανοµένων των ιχθύων) και φυτά υπό τη 

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

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η οποία προορίζεται για πώληση, επεξεργασία ή 
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κατανάλωση. Το δικαίωµα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων µπορεί να προέρχεται 

από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νοµικής πράξης. 

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

έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι: 

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

δυνατότητα βιολογικού µετασχηµατισµού 

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

σταθεροποιώντας τις κατάλληλες συνθήκες προκειµένου οι ζωντανοί οργανισµοί να µπορούν να 

αναπτυχθούν. 

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

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

καρποί κλπ) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

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

και µόνο όταν : 

α) Η επιχείρηση ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος. 

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

εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

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

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

ηµεροµηνία κάθε ισολογισµού στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος, 

εκτός από την περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

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

επικρατούσες τιµές σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 

αυτού του στοιχείου. 

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

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

αγορά που αναµένεται να χρησιµοποιηθεί. 

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

στοιχείο. 

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

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

για τις οποίες εναλλακτικές εκτιµήσεις της εύλογης αξίας θα είναι καθαρά αναξιόπιστες. Σε τέτοια 

περίπτωση, αυτό το βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται στο κόστος του µείον κάθε 

σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Εφόσον η εύλογη αξία τέτοιου βιολογικού 

περιουσιακού στοιχείου καθίσταται αξιόπιστα αποτιµήσιµη, µία επιχείρηση πρέπει να αποτιµά αυτό στην 

εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος. 

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

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

τους κόστη. 
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Κέρδος ή ζηµία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού 

στοιχείου και την µεταγενέστερη αποτίµησή του (µείον τις εκτιµώµενες δαπάνες πώλησης και στις δύο 

περιπτώσεις), καταχωρούνται στο αποτέλεσµα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος µπορεί να 

προκύπτει και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου, όπως για παράδειγµα 

η γέννηση ενός ζωντανού οργανισµού. 

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

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

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

 

2.3. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των 

οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από την εταιρεία (οι Θυγατρικές της) την 31 ∆εκεµβρίου 2005. 

Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και 

λειτουργικές αποφάσεις µιας οικονοµικής µονάδας µε σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις 

δραστηριότητες της. 

Κατά την εξαγορά µιας επιχείρησης αποτιµώνται, στην εύλογη αξία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού, του 

παθητικού καθώς και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. 

Το κόστος της εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του εξαγοραζόµενου καθαρού 

ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόµενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία τη χρήση 

στην οποία έγινε η εξαγορά. 

Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας αυτή η διαφορά 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η εξαγορά. 

Τα δικαιώµατα της µειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της εύλογης αξίας. 

Σε επόµενες χρήσεις, τυχόν ζηµίες µερίζονται στη µειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον των δικαιωµάτων 

µειοψηφίας . 

Τα αποτελέσµατα των εξαγοραζόµενων ή πωλούµενων θυγατρικών εντός της χρήσεως, περιλαµβάνονται 

στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως από ή έως την ηµεροµηνία εξαγοράς ή πώλησης, 

αντίστοιχα. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει των 

λογιστικών αρχών του οµίλου. 

Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα, απαλείφονται 

κατά την ενοποίηση. Οι απραγµατοποίητες ζηµίες διαγράφονται  εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης, 

του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες στον ατοµικό 

ισολογισµό της µητρικής αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις ζηµίες αποµείωσης.  
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Στις εταιρείες του Οµίλου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε., ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚ/ΓΕΙΕΣ 

ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε., AEGEAN SEA FOODS A.E., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΙΧΘΥΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Μ.Ε.Π.Ε., συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 παρ. 1γ 

του Κωδ. Ν. 2190/1920. Όµως από εκτίµηση των εταιρειών αυτών που έγινε από ανεξάρτητο 

χρηµατοοικονοµικό εκτιµητή, προέκυψε ότι η αξία κτήσεως των συµµετοχών είναι ανακτήσιµη. 

Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενής είναι η οικονοµική µονάδα στην οποία ο όµιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη επιρροή, 

αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται µέσω της συµµετοχής στις 

χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονοµικής µονάδας. 

Στην παρούσα χρήση δεν περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις η εταιρεία AQUANET 

AE που είχε ενσωµατωθεί την προηγούµενη χρήση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω µείωσης του 

ποσοστού συµµετοχής µας µετά από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. 

2.4. ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΕΧΠ 
 
Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών, έχουν ήδη εκδώσει µια 

σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για τις 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την 

επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: 

∆ΠΧΠ 6 : Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, συνεπώς δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις 

∆ΠΧΠ 7 : Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 

∆εν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 

∆ΕΕΧΠ 3 : ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων  

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, συνεπώς δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις 

∆ΕΕΧΠ 4 : Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, συνεπώς δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις 

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

περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, συνεπώς δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις 

∆ΕΕΧΠ 6 : Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες αγορές αποβλήτων, 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, συνεπώς δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις 

∆ΕΕΧΠ 7 : Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ 29 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, συνεπώς δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις 
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∆ΕΕΧΠ 8 : Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, συνεπώς δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις 

2.5.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 

και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Οι πρωτεύοντες τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου είναι παραγωγή και πώληση ιχθυοτροφών και η 

ιχθυοκαλλιέργεια.  

Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε λοιπές 

χώρες.  

2.6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 
 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου, αποτιµώνται µε χρήση του 

νοµίσµατος κάθε εταιρείας (λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της µητρικής εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που 

υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά 

την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, 

καταχωρούνται στο αποτελέσµατα.  

 
2.7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως 

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

δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν 

πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όµιλο και το κόστος τους µπορεί να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα  αποτελέσµατα όταν γίνονται. Οι 

εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται στον εκτιµώµενο χρόνο της µίσθωσης.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των κτιρίων –εγκατ/σεων και µηχανηµάτων υπολογίζονται 

µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους, τα λοιπά ενσώµατα πάγια υπολογίζονται µε βάση τους 

συντελεστές του Π.∆ 299/2003. Αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

 

 



                                                                    ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ 

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 - 56 -

Κτίρια (ιδιόκτητα) 50 Χρόνια 

Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων  (λοιπές εγκ/σεις) 12,50 Χρόνια 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 10 έως 20 Χρόνια 

Αυτοκίνητα – Οχήµατα 6,67-8,33 Χρόνια 

Λοιπός  εξοπλισµός 6,67 Χρόνια 

 

Υπολειµµατικές αξίες  δεν αναγνωρίζονται.  

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 

(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 

 
2.8. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
(α) Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 

µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία εκτιµάται σε 

4,17 χρόνια περίπου ( συντελεστής απόσβεσης 24%). 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν 

γίνονται. 

 

(β) Σήµατα και άδειες 

Υπάρχει άδεια συσκευαστηρίου ψαριών την οποία κατέχει η εταιρεία AEGEAN SEA FOODS AE, η οποία 

εξαγοράσθηκε στις 9-5-2005 από την εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ». 

 

2.9.  ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ  
 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η 

ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την 

πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε 

προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως το ύψος 

της ανακτήσιµης. 

Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.  

Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, στο 

βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν 

δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. 
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2.10.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές 
καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα.  
 
Στους λογαριασµούς της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτώνται µε σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων και των παραγώγων. Οι αγορές και οι 

πωλήσεις των επενδύσεων αυτών καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και κατά την ηµεροµηνία 

της εµπορικής συναλλαγής. Τέτοιου τύπου επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές 

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

τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Οι  εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές τους.  

 

2.11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των 

ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των άµεσων υλικών, το άµεσο 

εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις 

τρέχουσες τιµές  πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και 

των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Για τα αποθέµατα που αφορούν βιολογικά 

περιουσιακά στοιχεία, εφαρµόστηκε το ∆.Λ.Π. 41. 

 

2.12.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 

ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς 

απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 

είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 

αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών 

προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσµατα. 

 

2.13. ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου.  

 
2.14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται 

µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη 
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που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος 

κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

 Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου,  µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά 

κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

 
2.15. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα κόστη που 

προορίζονται να αποζηµιώσουν. 

 

2.16.   ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του 

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

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

αντίστοιχα. 

 
2.17. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

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

τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν 

κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 
2.18. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευµένες. 

β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 

(κρατική ασφάλιση) όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση 
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επιβαλλόµενες από το Ν.2112/20). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 

καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης 

πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, οι παροχές που 

αντιστοιχούν στην ολοκληρωµένη υπηρεσία κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης αντιµετωπίζονται ξεχωριστά 

από τις αναµενόµενες παροχές κατά το έτος µετά την ηµεροµηνία αποτίµησης (µελλοντική υπηρεσία). Οι 

πιο σηµαντικές οικονοµικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις δυο ηµεροµηνίες αποτίµησης είναι 

οι εξής: 

 

Ηµ/νία Αποτίµησης Επιτόκιο Προεξόφλησης 
 

Πληθωρισµός 
 

Αύξηση Αποδοχών 

31/12/2004 4,1% 2,0% 6,0% 

31/12/2005 4,1% 2,0% 6,0% 

 
 

2.19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

α) υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµερώµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, 

β) είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης και  

γ) η εκροή αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα   

 
2.20. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον όµιλο διαγράφονται 

πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις εµπορευµάτων 

Οι πωλήσεις εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν ο όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  Οι πωλήσεις 

αγαθών γίνονται επί πιστώσει. 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου.  

(γ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν 

εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί (Γενική Συνέλευση). 
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2.21.  ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
(α) Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι  πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων άγονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως 

έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 

 

(β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να απεικονίζονται τα 

µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου (και να αποσβένονται ), µε 

αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσεις προς τον εκµισθωτή ή τους εκµισθωτές. Το 

κόστος της χρηµατοδότησης άγεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο που 

καθίσταται δεδουλευµένο. 

 
2.22. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις 

ατοµικές και ενοποιηµένες όταν  αυτή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας.  
 
 

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας και κίνδυνο ταµιακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων.  
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις του Οµίλου γίνονται χονδρικώς σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Για τις τυχόν 

συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου παρελθουσών χρήσεων η εταιρεία έχει διενεργήσει όλες τις σχετικές 

προβλέψεις. 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών 

ορίων. 

(γ )Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων.  

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

µεταβολής επιτοκίων. 

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα 

δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο που εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών. 
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Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια), 

προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται µέσω τεχνικών αποτίµησης, και µε την χρήση µεθόδων και παραδοχών που στηρίζονται σε 

δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα 

προσαρµοσµένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος και τις εκτιµήσεις για τις 

απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 
4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 

προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. ∆εν 

υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 

12 µήνες. 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

5.1. ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

Κατά την 31.12.2005 ο Όµιλος διαχωρίζεται σε δύο επιχειρηµατικούς τοµείς: 

- παραγωγή και πώληση ιχθυοτροφών 

- ιχθυοκαλλιέργεια 

Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 και 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως εξής: 

ΧΡΗΣΗ 2004 ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 43,343,224.60 0.00 43,343,224.60 
Καθαρές πωλήσεις 43,343,224.60 0.00 43,343,224.60 
      
Λειτουργικά κέρδη 4,398,824.85 0.00 4,398,824.85 
Χρηµατοοικονµικά έξοδα / έσοδα -7,351,223.14 0.00 -7,351,223.14 
Ζηµίες προ φόρων -2,952,398.29 0.00 -2,952,398.29 
Φόρος Εισοδήµατος -842,638.83 0.00 -842,638.83 
Αναβαλλόµενος φόρος 61,157.74 0.00 61,157.74 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγουµένων χρήσεων -67,096.58 0.00 -67,096.58 
Καθαρή Ζηµία -3,800,975.96 0.00 -3,800,975.96 

 



                                                                    ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ 

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 - 62 -

 
 
ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 38,314,608.30 2,826,237.96 41,140,846.26 
Καθαρές πωλήσεις 38,314,608.30 2,826,237.96 41,140,846.26 
      
Λειτουργικά κέρδη 3,408,732.78 -560,792.17 2,847,940.61 
Χρηµατοοικονµικά έξοδα / έσοδα -2,830,967.43 -928,961.38 -3,759,928.81 
Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων 577,765.35 -1,489,753.55 -911,988.20 
Φόρος Εισοδήµατος - - -140,898.47 
Αναβαλλόµενος φόρος - - -109,049.46 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγουµένων χρήσεων - - -169,029.16 
Καθαρή Ζηµία - - -1,330,965.29 

 
5.2. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

 
Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε λοιπές 

χώρες. 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 

Ελλάδα 39.402.208,80 42,788,514.11 37,325,420.86 42,788,514.11 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.650.307,46 554,710.49 150.332,50 554,710.49 
Λοιπές χώρες 88.330,00 0,00 88.330,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ 41.140.846,26 43,343,224.60 37,564,083.36 43,343,224.60 
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
6.1. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 

Ο Όµιλος                 
  

Γήπεδα 
Οικόπεδα 

Κτίρια & 
Κτιριακές 
εγκ/σεις 

Μηχανήµατα& 
µηχ/κος 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα& 
λοιπός 
εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση 

Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία Σύνολο 

1/1/2004          

Κόστος 
340,000.00 3,201,650.00 8,883,907.76 410,016.16 622,823.66 32,764.05 116,182.98 13,607,344.61 

Προσθήκες 
0.00 900.00 250,692.31 4,951.00 22,385.13 -32,764.05 10,278.00 256,442.39 

Πάγια 
ενοποιούµενων 

1,721,694.65 1,726,311.91 3,917,541.29 952,334.27 702,847.58 129,727.34 12,072.50 9,162,529.54 
Υπόλοιπο 
31/12/2004 

2,061,694.65 4,928,861.91 13,052,141.36 1,367,301.43 1,348,056.37 129,727.34 138,533.48 23,026,316.54 
Συσσωρευµένε
ς αποσβέσεις 

         
Υπόλοιπο 
01/01/2004 

- 0.00 2,451,774.16 320,558.12 463,981.33 0.00 61,660.51 3,297,974.12 
Αποσβέσεις 
περιόδου 

- 101,261.98 635,545.22 4,884.10 46,547.52 0.00 2,466.72 790,705.54 
Αποσβέσεις 
ενοποιούµενων 

- 578,749.66 2,157,589.20 410,901.93 500,890.63 0.00 6,370.95 3,654,502.37 
Υπόλοιπο 
31/12/2004 

- 680,011.64 5,244,908.58 736,344.15 1,011,419.48 0.00 70,498.18 7,743,182.03 
Αναπόσβεστη 
αξία 31/12/2004 

2,061,694.65 4,248,850.27 7,807,232.78 630,957.28 336,636.89 129,727.34 68,035.30 15,283,134.51 
01/01 – 
31/12/2005 

         
Υπόλοιπο 
έναρξης 

2,061,694.65 4,928,861.91 13,052,141.36 1,367,301.43 1,348,056.37 129,727.34 138,533.48 23,026,316.54 
Προσθήκες 

0.00 41,000.00 83,180.32 4,128.98 31,543.44 4,968.32 26,814.90 191,635.96 

Προσθήκες 
ενοποιούµενων 407,000.00 1,952,602.01 137,585.69 91,810.23 39,598.73 34,836.86 7,991.08 2,671,424.60 

Πωλήσεις 
0.00 4,852.20 

3,226.99 81,795.80 4,596.29 
53,280.53 

0.00 147,751.81 

Υπόλοιπο 
31/12/2005 

2,468,694.65 6,917,611.72 13,269,680.38 1,381,444.84 1,414,602.25 116,251.99 173,339.46 25,741,625.29 
Συσσωρευµένε
ς αποσβέσεις          
Υπόλοιπο 
01/01/2005 

0.00 680,011.64 5,244,908.58 736,344.15 1,011,419.48 0.00 70,498.18 7,743,182.03 
Αποσβέσεις 
περιόδου 

0.00 100,850.63 695,248.46 26,913.32 40,940.36 0.00 19,181.32 883,134.09 
Αποσβέσεις 
ενοποιούµενων 0.00 24,655.97 393,047.04 80,493.91 85,462.22 0.00 9,657.51 593,316.65 
Μειώσεις 
αποσβέσεων 

0.00 0.00 0.00 78,848.62 0.00 0.00 0.00 78,848.62 
Υπόλοιπο 
31/12/2005 

0.00 805,518.24 6,333,204.08 764,902.76 1,137,822.06 0.00 99,337.01 9,140,784.15 
Αναποσβ αξία 
31/12/2005 2,468,694.65 6,112,093.48 6,936,476.30 616,542.08 276,780.19 116,251.99 74,002.45 16,600,841.14 
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Η εταιρεία               
  

Γήπεδα 
Οικόπεδα 

Κτίρια & 
Κτιριακές 
εγκ/σεις 

Μηχανήµατα& 
µηχ/κος 

εξοπλισµός 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα& 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Πάγια υπό 
εκτέλεση 

Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία Σύνολο 

1/1/2004          
Κόστος 340,000.00 3,201,650.00 8,883,907.76 410,016.16 622,823.66 32,764.05 116,182.98 13,607,344.61 
Προσθήκες 0.00 900.00 250,692.31 4,951.00 22,385.13 -32,764.05 10,278.00 256,442.39 
Υπόλοιπο 
31/12/04 340,000.00 3,202,550.00 9,134,600.07 414,967.16 645,208.79 0.00 126,460.98 13,863,787.00 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 

         
Υπόλοιπο 
01/01/2004 - 0.00 2,451,774.16 320,558.12 463,981.33 0.00 61,660.51 3,297,974.12 
Αποσβέσεις 
περιόδου - 101,261.98 635,545.22 4,884.10 46,547.52 0.00 2,466.72 790,705.54 
Υπόλοιπο 
31/12/2004 - 101,261.98 3,087,319.38 325,442.22 510,528.85 0.00 64,127.23 4,088,679.66 
Αναπόσβεστη 
αξία 31/12/2004 

340,000.00 3,101,288.02 6,047,280.69 89,524.94 134,679.94 0.00 62,333.75 9,775,107.34 
           
0101 – 
31/12/2005          
Υπόλοιπο 
έναρξης 340,000.00 3,202,550.00 9,134,600.07 414,967.16 645,208.79 0.00 126,460.98 13,863,787.00 
Προσθήκες 0.00 41,000.00 83,180.32 4,128.98 31,543.44 4,968.32 26,814.90 191,635.96 
Πωλήσεις 0.00 0.00 0.00 81,795.78 0.00 4,968.32 0.00 86,764.10 
Υπόλοιπο 
31/12/2005 340,000.00 3,243,550.00 9,217,780.39 337,300.36 676,752.23 0.00 153,275.88 13,968,658.86 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 

         
Υπόλοιπο 
01/01/2005 0.00 101,261.98 3,087,319.38 325,442.22 510,528.85 0.00 64,127.23 4,088,679.66 
Αποσβέσεις 
περιόδου 0.00 100,850.63 695,248.46 26,913.32 40,940.36 0.00 19,181.32 883,134.09 
Μειώσεις 
αποσβέσεων 
31/12/2005 

0.00 0.00 0.00 78,847.39 0.00 0.00 0.00 78,847.39 
Υπόλοιπο 
31/12/2005 0.00 202,112.61 3,782,567.84 273,508.15 551,469.21 0.00 83,308.55 4,892,966.36 
Αναποσβ αξία 
31/12/2005 

340,000.00 3,041,437.39 5,435,212.55 63,792.21 125,283.02 0.00 69,967.33 9,075,692.50 
 

Στη χρήση 2005 έγινε επανεκτίµηση ακινήτου θυγατρικής εταιρείας στην εύλογη αξία εξαιτίας της οποίας 

αυξήθηκε η Καθαρή Θέση του Οµίλου στις 31/12/2005 κατά το ποσό € 1.658.509,41. 

Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση 2005 ανέρχεται σε: 

'Oµιλος € 2.863.060,56, Εταιρεία € 191.634,74 
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6.2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

 2005 2004 

Υπόλοιπο έναρξης 1/1 5.613.604,78 5.063.596,78 

Απόκτηση θυγατρικής  86.526,22 550.008,00 

Μείωση ποσοστού συµµετοχής λόγω αύξησης Μετοχικού 

κεφαλαίου 104.600,00 50.000,00 

Υπόλοιπο λήξεως 31/12 5.595.531,00 5.563.604,78 

 

Κατά τη χρήση 2005 η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ απέκτησε:  α) το  100 

% του µετοχικού κεφαλαίου της AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αντί συνολικού τιµήµατος εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και β) το υπόλοιπο 5% 

του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ 

ΑΕ. 

 
 

6.3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

 Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρία 

 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Προϊόντα  476.461,43 641.298,41 476.461,43 641.298,41 
Παραγωγή σε εξέλιξη 1.063.398,73 446.037,10 1.063.398,73 446.037,10 
Α και Β ύλες –υλ. συσκ/σίας  1.178.051,19 517.703,76 1.057.598,36 863.799,76 
Προκ/λες για αγορές αποθ. 1.750,45 0,00 1.750,45 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ 2.719.661,80 1.605.039,27 2.599.208,97 1.951.135,27 

 
 

6.4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
      
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41. Η 

εύλογη αξία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις τιµές πώλησης κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

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

χρονική στιγµή και αποτιµούνται στην εύλογη αξία (δηλ. τιµή πώλησης) µε βάση το πρότυπο 41 των ∆ΛΠ. 

Αυτή η µεθοδολογία έχει ως συνέπεια σε περιόδους µε έντονους αυξητικούς ρυθµούς των αποθεµάτων να 

υπάρχουν σηµαντικά αποτελέσµατα (κέρδη) από τη διαφορά κόστους προίοντος και αποτίµησης σε τιµές 

πώλησης.  

 

Ακολουθεί πίνακας συµφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων: 
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 Ο Όµιλος 

 
Η Εταιρία 

  31/12/2005 31/12/2004 
 

31/12/2005 31/12/2004 
Εύλογη Αξία Βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων έναρξης 
περιόδου. 

6.054.402,25 0,00 0,00 0,00 

Αποθέµατα Έναρξης 
Ηµεροµηνίας απόκτησης 
θυγατρικών µε βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία 

0,00 6.054.402,25 0,00 0,00 

Αγορές Βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων. 2.238.597,85 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη (ζηµίες) από µεταβολές 
στην εύλογη αξία βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων την 
31/12/2004 

-459.387,17 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις περιόδου. -2.826.237,96 0,00 0,00 0,00 
Εύλογη Αξία Βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 
λήξης περιόδου. 

5.007.374,97 6.054.402,25 0,00 0,00 

 
 

6.5. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρία 

 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Πελάτες 15.855.607,05 11.262.290,71 18.091.250,24 13.103.254,08 
Γραµµάτια εισπ. 0,00 45.648,36 0,00 45.648,36 
Επιταγές εισπ. στις τραπ 
για εγγύηση 33.620.878,74 34.592.513,96 33.237.360,97 33.109.954,29 
Επιταγές σε 
καθυστέρηση 775.141,02 3.246.319,73 750.047,87 3.115.144,53 
Βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις κατά 
συνδεδεµένων 0,00 0,00 2.342.578,62 2.072.238,25 
∆εσµευµένοι λογ. 
καταθέσεων 34.408,33 431.174,42 34.408,33 431.174,42 
Επισφαλείς & επίδικοι 
πελάτες 165.693,90 0,00 0,00 0,00 
Χρεώστες ∆ιάφοροι 1.367.679,14 3.364.597,66 459.839,93 465.852,00 
Λογ.διαχειρίσεων προκ. 
& πιστώσεων 12.084,70 15.598,30 1.179,64 5.095,24 
ΣΥΝΟΛΟ 51.831.492,88 52.958.143,14 54.916.665,60 52.348.361,17 

 
 
 

6.6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ 
ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 

 Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρία 

 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Εισηγµένοι τίτλοι: 1.456.271,38 1.649.408,07 1.375.756,33 1.649.408,07 
Μη εισηγµένοι τίτλοι: 104.600,00 0,00 104.600,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ 1.560.871,38 1.649.408,07 1.480.356,33 1.649.408,07 
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6.7. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

 
 Ο Όµιλος 

 
Η Εταιρία 

 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο   24.798,51 35.867,96 3.677.39 23.899,57 
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας  

1.129.324,68 
 

662.606,59  998.347,56 419.959,07 
ΣΥΝΟΛΟ 1.154.123,19 698.474,55 1.002.024,95 443.858,64 

 
 

6.8. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
 

 Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές 
µετοχές 

Εκδοθέν 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες 

µετοχές Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 
2004 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 9.181.341,76 0 15.560.428,88 
31η ∆εκεµβρίου 
2004 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 9.181.341,76 0 15.560.428,88 
31η ∆εκεµβρίου 
2005 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 9.181.341,76 0 15.560.428,88 
       

 
Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών µετοχών είναι 17.240.776 µετοχές, µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,37 ανά 

µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.  

 
6.9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 
 Ο Όµιλος 

 
Η Εταιρία 

 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
∆ιαφορές αναπροσαρµογής 
λοιπών περ.στοιχείων 

 
 

1.093.795,02 

 
 

1.138.379,20 

 
 

1.093.795,02 

 
 

1.138.379,20 
 

Η διαφορά την 31.12.2005 προκύπτει από αναπροσαρµογή αξίας ακινήτου της Μητρικής εταιρείας. 
 
 

6.10. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

 Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρία 

 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Τακτικό Αποθεµατικό  1.225.995,78 1.225.805,52 1.225.805,52 1.225.805,52 
Ειδικό αποθεµατικό 294.614,78 294.614,78 294.614,78 294.614,78 
Έκτακτα αποθεµατικά 3.073.223,33 3.073.223,33 3.073.223,33 3.073.223,33 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά 
ειδικών διατάξεων νόµων 

2.382.410,01 2.382.410,01 2.382.410,01 2.382.410,01 

Απαλλασσόµενα της φορολογίας 
έσοδα 

226.170,63 226.170,63 226.170,63 226.170,63 

Φορολογηθέντα κατά ειδικό 
τρόπο 9.331.933,72 9.331.933,72 9.331.933,72 9.331.933,72 
ΣΥΝΟΛΟ 16.534.348,25 16.534.157,99 16.534.157,99 16.534.157,99 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νοµοθεσίας (Ν. 2190/20), η δηµιουργία Τακτικού 

Αποθεµατικού, µε την κατά έτος  µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετησίων µετά από φόρους κερδών, 

είναι υποχρεωτική µέχρι το ύψος του τακτικού αποθεµατικού να φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού 

κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα αποθεµατικά (αφορολόγητα αποθεµατικά) αφορούν σωρρευµένα κέρδη  για τα 
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οποία παρέχεται απαλλαγή από την φορολογία ή φορολόγηση µε µικρότερο συντελεστή φόρου, εφόσον δεν 

διανέµονται. Σε περίπτωση διανοµής τους οφείλεται φόρος εισοδήµατος µε τον ισχύοντα κατά το χρόνο της 

διανοµής φορολογικό συντελεστή. Η διανοµή των αποθεµατικών αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση 

των µετόχων.  

 
6.11. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

 
 Ο Όµιλος 

 
Η Εταιρία 

 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Μακροπρόθεσµα 15.232.766,73 1.170.955,12 14.666.420,85 124.385,14 
Βραχυπρόθεσµα 17.783.486,01 25.256.372,79 17.430.627,69 23.995.887,45 

 
Η µητρική εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ υπέγραψε στις 23/11/2005 σύµβαση κοινού κοινοπρακτικού οµολογιακού δανείου του ν. 

3156/2003.  

Το εν λόγω δάνειο, ύψους 15.000.000 ευρώ, µειωµένο κατά τα έξοδα έκδοσης (333.579,15 €), έχει διάρκεια 

πέντε ετών και έξι µηνών.  ∆ιοργανωτής του εν λόγω δανείου είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι 

εξασφαλίσεις που χορηγούνται για το εν λόγω δάνειο, είναι: 

(α) η σύσταση υποθήκης επί του βιοµηχανικού ακινήτου, κυριότητας της εταιρίας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, 

και  

(β) η σύσταση ενεχύρου επί απαιτήσεων της εταιρίας. 

Εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών τίτλοι της µητρικής εταιρείας έχουν ενεχυριαστεί για εξασφάλιση 

τραπεζικών δανείων. 

 
6.12. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 Ο Όµιλος 

 
Η Εταιρία 

 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Υποχρέωση προς Μέτοχο εταιρείας 2.816.552,31 2.816.552,31 2.816.552,31 2.816.552,31 
Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 4.335.363,30 4.908.659,45 0,00 0,00 
Επιχορηγήσεις παγίων 1.002.016,11 1.154.711,65 331.540,27 396.414,88 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 0,00 785.280,22 0,00 785.280,22 
ΣΥΝΟΛΟ 8.153.931,72 9.665.203,63 3.148.092,58 3.998.247,41 

 
 

6.13. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική 

αρχή. 

Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 
  31/12/2005 31/12/2004 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:     
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 606,460.98 691,037.74
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 76,065.00 73,933.00
  682,525.98 764,970.74
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:    
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 1,971,571.89 1,320,310.99
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 65,782.51 14,846.19
  2,037,354.40 1,335,157.18
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 1,354,828.42 570,186.44

 
 
Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, έχει ως εξής: 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
 

  

  
  

Αποθέµατα Προβλέψεις 
για 

επισφαλείς 
απαιτήσεις 

Έξοδα 
πολυετούς 
απόσβεσης 

Μακ/σµες 
απαιτήσεις 

Προβλέψεις 
αποζηµ. 

Προσωπικού Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2004 0.00 0.00 668,988.47 39,370.81 65,784.25 774,143.53 
Χρεώσεις / Πιστώσεις 
αποτελεσµάτων 0.00 552,773.00 -534,085.56 -15,749.58 -12,110.65 -9,172.79 
31 ∆εκεµβρίου 2004 0.00 552,773.00 134,902.91 23,621.23 53,673.60 764,970.74 
Χρεώσεις / Πιστώσεις 
αποτελεσµάτων 29,987.01 -47,380.54 -69,609.17 4,706.78 -148.84 -82,444.76 
31 ∆εκεµβρίου 2005 29,987.01 545,936.98 89,061.95 15,907.76 68,499.73 682,525.98 

 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

  Πάγια Λοιπά Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2004 -1,546,469.93 3,413.86 -1,543,056.07 
Χρεώσεις / Πιστώσεις Ιδίων Κεφαλαίων 137,568.35 0.00 137,568.35 
Χρεώσεις / Πιστώσεις Αποτελεσµάτων 98,144.51 -27,813.97 70,330.54 
31 ∆εκεµβρίου 2004 -1,310,757.07 -24,400.11 -1,335,157.18 
Χρεώσεις / Πιστώσεις Ιδίων Κεφαλαίων -675,592.52 0.00 -675,592.52 
Χρεώσεις / Πιστώσεις Αποτελεσµάτων -35,920.26 9,315.56 -26,604.70 
31 ∆εκεµβρίου 2005 -2,022,269.85 -15,084.55 -2,037,354.40 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
  31/12/2005 31/12/2004 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:     
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 606,460.98 691,037.74
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 76,065.00 73,933.00
  682,525.98 764,970.74
    
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:   
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 1,321,176.34 1,320,311.07
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 38,758.84 14,846.11
  1,359,935.18 1,335,157.18
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 677,409.09 570,186.44

 
 
Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, έχει ως εξής: 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
 

  

Αποθέµατα 
Προβλέψεις για 
επισφαλείς 
απαιτήσεις 

Έξοδα 
πολυετούς 
απόσβεσης 

Μακρ/σµες 
απαιτήσεις 

Προβλέψεις 
αποζηµ. 

Προσωπικού Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2004 0.00 0.00 668,988.47 39,370.81 65,784.25 774,143.53 
Χρεώσεις / Πιστώσεις 
αποτελεσµάτων 

0.00 
552,773.00 -534,085.56 -15,749.58 -12,110.65 -9,172.79 

31 ∆εκεµβρίου 2004 0.00 552,773.00 134,902.91 23,621.23 53,673.60 764,970.74 
Χρεώσεις / Πιστώσεις 
αποτελεσµάτων 

29,987.01 
-47,380.54 -69,609.17 4,706.78 -148.84 -82,444.76 

31 ∆εκεµβρίου 2005 29,987.01 505,392.46 65,293.74 28,328.01 53,524.76 682,525.98 
 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

  Πάγια Λοιπά Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2004 -1,546,469.93 3,413.86 -1,543,056.07
Χρεώσεις / Πιστώσεις Ιδίων Κεφαλαίων 137,568.35 0 137,568.35
Χρεώσεις / Πιστώσεις Αποτελεσµάτων 98,144.51 -27,813.97 70,330.54
31 ∆εκεµβρίου 2004 -1,310,757.07 -24,400.11 -1,335,157.18
Χρεώσεις / Πιστώσεις Ιδίων Κεφαλαίων 1,826.81 0 1,826.81
Χρεώσεις / Πιστώσεις αποτελεσµάτων -35,920.26 9,315.45 -26,604.81
31 ∆εκεµβρίου 2005 -1,344,850.52 -15,084.66 -1,359,935.18
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6.14. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 Ο Όµιλος 
 

Η Εταιρία 

 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Προµηθευτές  6.917.063,88 3.318.362,62 4.196.555,31 1.956.288,65 
Επιταγές πληρωτέες 11.364.800,35 15.503.972,11 10.623.744,56 13.777.292,13 
Προκαταβολές πελατών 

1.345.630,01 
 

1.345.630,01 
 

1.345.630,01 
 

1.345.630,01 
Υποχρεώσεις από φόρους – 
τέλη 317.944,85 341.972,56 78.483,30 258.846,02 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά 
ταµεία 318.159,68 264.548,91 124.414,34 173.924,11 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση 440.000,00 991.683,92 0,00 551.683,92 
Μερίσµατα πληρωτέα 
προηγούµενων χρήσεων 160.978,81 156.112,26 158.899,22 156.112,26 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 

1.434.980,68 3.139.633,45 558.296,35 679.697,74 
ΣΥΝΟΛΟ 

22.299.558,26 25.061.915,84 17.086.023,09 18.899.474,84 
 
 

6.15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ν.2112/20) 
 
Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει στους εργαζόµενους που 

αποχωρούν για συνταξιοδότηση, εφάπαξ ποσό πολλαπλάσιο των µηνιαίων αποδοχών κατά τον χρόνο της 

αποχώρησης (προσδιορίζεται από το Νόµο), µε βάση τα έτη υπηρεσίας. Οι παροχές αυτές 

προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν 

έχουν ως εξής: 

 2005 2004 
Προεξοφλητικό επιτόκιο (%) 4,1% 4,1% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 6,0% 6,0% 

 
Η κίνηση του λογαριασµού από 01.01.2004 έως 31.12.2005 είχε ως εξής: 
 

 
 Ο Όµιλος Η Εταιρία 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2004 225.674,52 187.955,01 
∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2004 33.153,90 26.739,40 
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01.-30.12.2004  0,00 0,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004 258.828,42 214.694,41 
∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2005 90.360,62 206.129,03 
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01.-31.12.2005  88.102,92 206.724,38 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005 261.086,12 214.099,06 
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6.16. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 
     
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων έναρξης περιόδου. -6.054.402,25 0,00 0,00 0,00 

Αποθέµατα Έναρξης Ηµεροµηνίας 
απόκτησης θυγατρικών µε βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία 

0,00 
 

-6.054.402,25 
 

0,00 0,00 

Αγορές Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων. -2.238.597,85 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις περιόδου. 2.826.237,96 0,00 0,00 0,00 
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων λήξης περιόδου. 5.007.374,97 6.054.402,25 0,00 0,00 

Κέρδη / Ζηµίες από µεταβολές στην 
εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων την 31/12 

-459.387,17 0,00 0,00 0,00 

 
6.17. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 
ΣΤΑΚΩ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

157.1 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ  35,646,509.86 35,646,509.86 

050.2 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  701,057.50 701,057.50 

513.8 
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ  1,967,040.94 1,216,516.00 

ΣΥΝΟΛΟ   38,314,608.30 37,564,083.36 
 
 
 

6.18. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
 
  Ο Όµιλος Η Εταιρία 
  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Επιχορηγήσεις ερευνητικών 
προγραµµάτων 246,946.50 5,000.00 246,966.50 5,000.00 
Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 70,260.00 0.00 4,240.00 0.00 
Αναλογούσες στη χρήση 
αποσβέσεις επιχορηγήσεων 176,993.18 148,229.35 117,351.44 148,229.35 
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 28,548.37 0.00 0.00 0.00 
∆ιαγραφή υποχρεώσεων 738,575.34 0.00 0.00 0.00 
Κέρδη από εκποίηση παγίων 10,613.48 14,853.92 10,613.48 14,853.92 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες 
προβλέψεις 499,784.93 0.00 528,333.30 0.00 
Λοιπά έκτακτα έσοδα 6,789.40 0.00 0.00 0.00 
ΣΥΝΟΛΟ 1,778,511.20 168,083.27 907,504.72 168,083.27 
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6.19. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  
 

 Ο Όµιλος 
 31/12/2005 31/12/2004 

 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 1,392,812.94 960,316.89 824,209.37 929,437.74 
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 858,868.28 430,950.80 613,996.84 10,087.15 
Παροχές τρίτων 122,871.25 201,654.21 70,129.99 184,831.37 
Φόροι τέλη 45,953.40 5,681.63 13,942.28 8,028.46 
∆ιάφορα Έξοδα 192,052.36 488,499.70 121,161.79 524,660.64 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 99,681.51 85,057.33 37,493.81 82,811.45 
ΣΥΝΟΛΟ 2,712,239.74 2,172,160.56 1,680,934.08 1,739,856.81 

 
 

 Η Εταιρία 
 31/12/2005 31/12/2004 

 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 1,177,306.70 771,489.70 824,209.37 929,437.74 
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 788,932.73 26,359.05 613,996.84 10,087.15 
Παροχές τρίτων 82,461.75 124,389.38 70,129.99 184,831.37 
Φόροι τέλη 22,510.14 3,859.85 13,942.28 8,028.46 
∆ιάφορα Έξοδα 142,437.43 339,172.35 121,161.79 524,660.64 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 60,426.61 42,153.91 37,493.81 82,811.45 
ΣΥΝΟΛΟ 2,274,075.36 1,307,424.24 1,680,934.08 1,739,856.81 

 
 
6.20. ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 

 
  Ο Όµιλος Η Εταιρία 
  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 31,547.19 61,276.55 17,425.34 61,276.55 
Έκτακτες ζηµίες 2,940.05 44,032.76 1,859.29 44,032.76 
Έξοδα προηγούµενης χρήσης 27,483.81 17,329.49 27,483.81 17,329.49 
Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους 300,859.94 1,579,351.44 289,014.27 1,579,351.44 
ΣΥΝΟΛΟ 362,830.99 1,701,990.24 335,782.71 1,701,990.24 

 
6.21. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 
 Ο Όµιλος Η Εταιρία 
 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων 
παγίων 1,476,450.74 788,238.82 883,134.09 788,238.82 
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6.22. ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

  Ο Όµιλος Η Εταιρία 
  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 108,963.32 193,934.61 108,561.61 193,934.61 
Ζηµιές συµµετοχών σε συγγενείς 
επιχειρήσεις -  592,908.08  - -  
Έξοδα & ζηµιές συµµετοχών & 
χρεογράφων 760,909.27 2,863.55  - 2,863.55 
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 2,699,374.21 2,449,885.49 2,530,920.39 2,449,885.49 
Προβλέψεις υποτίµησης συµµετοχών & 
χρεογράφων 408,608.65 4,499,500.63 408,608.65 4,499,500.63 
ΣΥΝΟΛΟ -3,759,928.81 -7,351,223.14 -2,830,967.43 -6,758,315.06 

 
 

6.23. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

  Ο Όµιλος Η Εταιρία 
  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Τρέχων φόρος περιόδου 140,898.47 842,638.83 139,242.67 842,638.83
∆ιαφορές φορολογικού 
ελέγχου 

169,029.16 67,096.58
67,096.60 

67,096.58

Έσοδα – έξοδα από 
αναβαλλόµενη φορολογία 

109,049.46 -61,157.74

109,049.46 

-61,157.74

ΣΥΝΟΛΟ 418,977.09 848,577.67 315,388.73 848,577.67
 
 

6.24. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Βασικά  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των 

κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν 

από την επιχείρηση.   

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 
Κέρδη/Ζηµίες µετά από 
φόρους -1.330.965,29 -3.800.975,96 262.376,62 -3.208.067,88 

     
Κατανέµονται σε:     
Μετόχους Εταιρείας -1.332.134,69 -3.800.975,96 262.376,62 -3.208.067,88 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 1.169,40 0,00 0,00 0,00 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός 
µετοχών   17.240.776 17.240.776 17.240.776 17.240.776 
Kέρδη/Ζηµιές µετά από 
φόρους ανά µετοχή-βασικά   
(σε €) 

-0,08 -0,22 0,015 -0,19 

Προτεινόµενο µέρισµα ανα 
µετοχή (σε €) - - - 0,0222 

     
 

Τα κέρδη/ ζηµιές ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάση του επιµερισµού των κερδών/ζηµιών επί του 

σταθµισµένου αριθµού των µετοχών . 
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6.25. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Τα µερίσµατα που πληρώθηκαν το 2005 ανέρχονται σε Ευρώ 382.687,45 (µερίσµατα ανα µετοχή 0,0222 €) 

και αφορούσαν τα κέρδη της χρήσης 2004.  Για τη χρήση 2005 δεν θα διανεµηθεί µέρισµα. 

 

7. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 

θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν 

ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, µετά 

την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  

 

  Ο Όµιλος Η Εταιρία 
  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 0.00 0.02 0.02 0.02 
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
εκτέλεσης συµβάσεως 229,877.45 7,676,298.37 225,768.79 7,676,298.37 

Επιταγές εισπρακτέες για εξασφάλιση 
απαιτήσεων 0.00 0.00 1,057,703.67 0.00 
Παραχωρηµένες υποθήκες για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων 13,521,643.43 8,972,842.00 10,000,000.00 8,972,842.00 
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων 8,230,873.81 0.00 8,228,232.58 0.00 
Λοιπά 474854.39 0.00 0.00 0.00 
ΣΥΝΟΛΟ 22,457,249.08 16,649,140.39 19,511,705.06 16,649,140.39 

 

Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000. Οι θυγατρικές της έχουν ανέλεγκτες 

χρήσεις ως εξής:  

Εταιρεία Ανέλεγκτες χρήσεις 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. 2003 -2005 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. 2003 -2005 

ΕΛΙΚΥ Μ.Ε.Π.Ε. 2000 - 2005 

ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2003 -2005 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. 2003 -2005 

AEGEAN SEA FOODS AE ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΕΙ 

AQUA BIOTECH ΗELLENIC ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΕΙ 

 

Για τις µη ελεγθείσες χρήσεις, όπου απαιτείται, έχει σχηµατιστεί ανάλογη πρόβλεψη. 
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8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
 

 31.12.2005 31.12.2004 
Πωλήσεις αγαθών σε θυγατρικές εταιρίες 3.284.200,46 0,00 

      

ii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες 
 

 31.12.2005 31.12.2004 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη   

• Θυγατρικές 10.256.945,51 0,00 
 
iii) Ενδοεταιρικές πωλήσεις – Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις 
 

 Ενδοεταιρικές 
πωλήσεις 

Ενδοεταιρικές 
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις 

31.12.2005   
• Θυγατρικές 3.160.917,64 1.981.688,97 

 
 

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι: Όµιλος 124, 

Εταιρεία 74 άτοµα. 

 
10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 

 
Επί των παγίων στοιχείων έχουν εγγραφεί υποθήκες ως εξής: 

α) της µητρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εγγραφεί υποθήκη 

υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού € 10.000.000,00 για υπόλοιπο δανείου που στις 

31/12/2005 ανέρχεται στο ποσό των € 15.000.000,00. 

 β) της εταιρείας Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ της Τράπεζας 

Κύπρου ποσό € 3.521.643,43 για υπόλοιπο δανείου που 31/12/2005 ανέρχεται στο ποσό των  € 

480.224,12 

 
11. ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων δεν  υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή 

διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην περιουσιακή και οικονοµική κατάσταση της 

εταιρείας και του οµίλου. 

 

12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. µε έδρα  Πανεπιστηµίου 39, Αθήνα, 

και ποσοστό συµµετοχής 54,33 %, µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 
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13. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΠΧΠ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Οι κατωτέρω συµφωνίες παρέχουν τη πλήρη και σαφή εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρίας 

σε σχέση µε τα προηγούµενα Λογιστικά Πρότυπα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (01.01.2005 ΚΑΙ 01.01.2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)  
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ  

∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π) 
(ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ €) 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 01.01.2005 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2004 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, όπως είχαν 
προγενέστερα απεικονισθεί σύµφωνα µε 
το ΕΓΛΣ 

24.568.389,86 28.310.988,75 29.160.234,84 32.409.680,86 

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών 

προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης 

    

Επίδραση από την αλλαγή των ωφέλιµων 

ζωών των εσνώµατων ακινητοποιήσεων 
2.738.823,78 2.945.101,08 2.738.823,78 2.945.101,08 

Επαναπροσδιορισµός των επιχορηγήσεων και 

µεταφορά από τα ίδια κεφάλαια στις µακρ. 

υποχρεώσεις 

-396.414,88 -534.890,34 -396.414,88 -534.890,34 

Επίδραση από την µη αναγνώριση των 

εξόδων εγκατάστασης ως ασώµατων 

ακινητοποιήσεων 

-460.211,05 -1.592.520,82 -434.064,08 -1.911.395,64 

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων 

µερισµάτων στο χρόνο έκγρισης τους από την 

Γ.Σ. 

382.745,23 382.745,23 382.745,23 382.745,23 

Τακτοποίηση εξόδων εποµένων χρήσεων -355.781,18 -343.115,07 -355.781,18 -434.115,07 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -7.375.526,10 -5.796.174,66 -7.375.526,10 -5.796.174,66 

Αναγνώριση δουλευµένων παροχών 

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
-214.694,41 -187.955,01 -214.694,41 -187.955,01 

Εµφάνιση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων σε 

παρούσες αξίες 
-80.348,61 -112.488,05 -80.348,61 -112.488,05 

Αναπροσαρµογή ενσώµατων παγίων 1.138.379,20 1.047.398,05 1.138.379,20 -1,047.398,05 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων -268.386,32 -201.289,74 -268.386,32 -201.289,74 

Λοιπά -14.914,17 686.658,42 -14.914,17 -14.914,17 

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας -192.070,24 -253.227,98 -192.070,24 -253.227,98 

Μεταφορά προβλέψεων για συναλλαγµατικές 

διαφορές στα αποτελέσµατα 
-7.741,67 9.753,89 -7.741,67 9.753,89 

Αντιλογισµός αναπροσαρµογής παγίων βάση 

του Ν.2065/92 
-622.516,64 0,00 -622.516,64 0,00 
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Αναγνώριση παγίων αποκτηθέντων µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 
425.492,83 0,00 425.492,83 0,00 

∆ιορθώσεις προσαρµογών -3.022.326,39 -1.745.463,51 0,00 0,00 

Σύνολο προσαρµογών -8.325.490,62 -5.786.468,51 -5.277.017,26 -5.061.452,41 

Καθαρή θέση σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 
(01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα) 

16.242.899,24 22.524.520,24 23.883.217,58 27.348.228,45 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2004 - 31/12/2004  
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ  

∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.) 
(ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ €) 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31.12.2004 31.12.2004 
     

Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους 1/1-
31/12/2004 σύµφωνα µε Ε.Λ.Π. -55.415,54 1.133.817,94 
Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση 
προσωπικού -26.739,40 -26.739,40 
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων 61.157,74 61.157,74 
Μεταβολή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής 
για την απόσβεση των παγίων. 157.144,99 157.144,99 
Μεταβολή λόγω προσαρµογής µακροπροθέσµων 
απαιτήσεων 32.139,44 32.139,44 
Αντιλογισµός αποσβέσεων εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης που διαγράφησαν το 2003 1.477.331,56 1.477.331.56 
Προσαρµογή αποτελασµάτων από συγγενείς 
επιχ/σεις λόγω εφαρµογής ∆ΛΠ στις συγγ.επιχ/σεις 596.325,40 0.00 

Προσαρµογή εξόδων επόµενων χρήσεων 78.333,89 78.333,89 
Μτφ Ζηµίας από αποτίµηση χρεογράφων απο τα Ι.Κ. 
στα αποτελέσµατα χρήσεως. -4.484.559,91 -4.484.559,91 

Λοιπά 9.753,89 9.753,89 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -1.579.351,44 -1.579.351,44 

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου  -67.096,58 -67.096.58 
Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους 1/1-
31/12/2004 σύµφωνα µε ∆.Π.Χ.Π. -3.800.975,96 -3.208.067,88 
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14. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 31 

∆εκεµβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης πλην της απόφασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρίας κατά την κλειόµενη χρήση για την έναρξη διαδικασιών 

συγχώνευσης µε απορρόφηση από αυτήν των κατά 100% θυγατρικών της εταιριών. Μέχρι και την 

27/3/2006, οι εν λόγω διαδικασίες συγχώνευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 
 
 
 
 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ               Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
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ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  

ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  11//11//22000055  ––  3311//1122//22000055  

  

Η αγορά ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα το 2005 

Με τις καλύτερες προοπτικές συνέχισε την ανάπτυξή του ο κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα το 2005. 

Η συνολική ετήσια παραγωγή του κλάδου φτάνει πλέον στους 85.000 – 95.000 τόνους µε συνολική αξία 

προϊόντος περί τα  400.000.000 €,  άνω τού 80% της οποίας εξάγονται και αποφέρουν συνάλλαγµα. 

Αξιοποιούνται οι ιδιαίτεροι  Ελληνικοί  φυσικοί πόροι για την παραγωγή ψαριών µε δυνατότητα ελεγχόµενης 

επίδρασης στο περιβάλλον. Προσφέρεται εργασία σε περιοχές µε περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες 

καθότι οι περιοχές των υδατοκαλλιεργειών είναι στην περιφέρεια και  συχνά αποµονωµένες.  

Θεωρούµε ότι το µέγεθος της δραστηριότητας, καθώς και  οι  ιδιαιτερότητες της χώρας µας σε σύγκριση µε 

τους αντίστοιχους κλάδους στην Ευρώπη αλλά και οι οικονοµικές και κοινωνικές επιδράσεις του, τον 

καθιστούν Εθνικής Σηµασίας κλάδο. 
 
Εκτροφή ιχθύων  
Βασικό µέγεθος µέτρησης της αποτελεσµατικότητας του κλάδου είναι το κόστος εκτροφής. Το µεγαλύτερο 

κόστος εκτροφής των ψαριών είναι το κόστος διατροφής τους. Για την Ελληνική παραγωγή ψαριών 

αλµυρών υδάτων σήµερα  απαιτούνται  περί τους 190.000 τόνους ιχθυοτροφής  αξίας  άνω των  
150.000.000 €. 
Στα 25 τελευταία χρόνια που υπάρχει η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια  στην  Ελλάδα  έχει  µειωθεί  σηµαντικά 

η ποσότητα ιχθυοτροφής  που  απαιτείται  για  κάθε  µονάδα  παραγωγής  προϊόντος  ως  αποτέλεσµα  

εξέλιξης  στην  έρευνα,  στην  παραγωγή  και  στην  χρήση  τους. Η διαδικασία δε αυτή  συνεχίζεται  µέσω  

της  έρευνας  που  γίνεται  σε  εξειδικευµένα  ερευνητικά  κέντρα  και  στις βιοµηχανίες  παραγωγής 

ιχθυοτροφών.  

Η δυνατότητα συνεχώς υψηλότερης απόδοσης  των  ιχθυοτροφών  σε  σχέση  µε  την  τιµή  τους  τις  

κάνουν  προτιµητέες  από  τους  παραγωγούς  ψαριών  και  δηµιουργούν  πεδίο  ανταγωνισµού  για  της  

εταιρείες  παραγωγής  τους. Η συνεχής έρευνα  στην δηµιουργία  των  νέων προϊόντων  για  τις  

βιοµηχανίες  παραγωγής  τους  είναι  επιβεβληµένη. Θεωρούµε ότι τόσο από οικονοµικής και  εµπορικής  

πλευράς για τις  βιοµηχανίες  παραγωγής  ιχθυοτροφών  όσο  και  για  τους   ιχθυοκαλλιεργητές,  την 

ποιότητα του προϊόντος,  το  περιβάλλον  και  άρα  συνολικά  την  κοινωνία  και  την  οικονοµία   η  έρευνα  

για  την  συνεχή  βελτίωση  της  απόδοσης  των  ιχθυοτροφών  αποκτά  µεγάλη  σηµασία. 
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Η Εταιρία µας στον κλάδο 
Στην Ελλάδα παράγονται ιχθυοτροφές που ανταγωνίζονται επιτυχώς τις ως σήµερα  εισαγόµενες που 

παράγουν και διανέµουν µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η µεγαλύτερη 
παραγωγός εταιρεία ιχθυοτροφών στην  Ελλάδα, παράγοντας άνω τού 25% της συνολικής 
απαιτούµενης ποσότητας. 
Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. παράγει ιχθυοτροφές µε διαδικασίες ISO 9001:2000 και κάτω από την 

επίβλεψη  οργανωµένου επιστηµονικού επιτελείου. Έχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην παραγωγή προϊόντων 

για µεσογειακά ψάρια πού αποκτήθηκε πέραν της έρευνας και από την δεκαετή δραστηριότητα της ως 

παραγωγός ιχθυοτροφών. Παράγει και διαθέτει στην  αγορά (ιχθυοτροφεία) εκτός από ιχθυοτροφές ευρείας 

κατανάλωσης για τσιπούρα και λαβράκι και µοναδικά στην κατηγορία τους εξειδικευµένα προϊόντα για 

παραγωγή ανώτερης ποιότητας ψαριών καθώς και για τα νέα εκτρεφόµενα είδη ψαριών (µυτάκι, λυθρίνι). 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την προτίµηση των πελατών της.  

Στον όµιλο ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε επιπλέον της δραστηριότητας στην  παραγωγή  ιχθυοτροφών, 

συµπεριλαµβάνονται και µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών. Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει και αξιοποιεί την  

δυνατότητα δοκιµών στην ανάπτυξη και εξέλιξη  των ιχθυοτροφών της, σε πλήρεις και σωστές συνθήκες 

εφαρµοσµένης έρευνας, εξασφαλίζοντας τρόπο εξαγωγής ασφαλών συµπερασµάτων και αποτελεσµάτων  

ανάπτυξης των ιχθυοτροφών. 

Προς τον σκοπό αυτό η ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει αναπτύξει ένα Ερευνητικό Πρόγραµµα σχεδιασµού, 

σύνθεσης και βελτίωσης ιχθυοτροφών, προσαρµογής τους στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών 

ιχθυοκαλλιεργειών µε σκοπό την αύξηση της οικονοµικής και ποιοτικής αποτελεσµατικότητας τους. Μέρος 

του συνολικού  προγράµµατος ανάπτυξης των ιχθυοτροφών εκτελείται αυτοτελώς από την εταιρεία, όπως 

και µέσω ερευνητικών προγραµµάτων (συντονισµένων προγραµµάτων και ΠΑΒΕΤ) της ΓΓΕΤ, στα οποία 

συµµετέχουν και  εξειδικευµένοι ερευνητικοί φορείς όπως το ΕΛΚΕΘΕ. 

 

Η εταιρία µας το 2005 
Την περασµένη χρονιά η εταιρία προχώρησε σε µία σειρά από µέτρα για την οργανωτική της 

αναδιάρθρωση και την µεγαλύτερη αποδοτικότητά της.  

Έτσι προέβη στις εξής ενέργειες: 

• Εξαγόρασε την εταιρία AEGEAN SEA FOODS, εµπορική εταιρία διακίνησης προϊόντων 

ιχθυοκαλλιέργειας 

• Εξαγόρασε το 5% της εταιρίας ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ αποκτώντας πλέον το 

100% της εταιρίας 

• Ξεκίνησε την συγχώνευση δια απορροφήσεως των θυγατρικών της µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας 

ώστε να επιτύχει καλύτερη κατανοµή των πόρων της, οικονοµίες κλίµακας και βελτιστοποίηση των 

περιθωρίων κέρδους 

• Προέβη σε σύναψη οµολογιακού δανείου µε όµιλο τραπεζών, όπου κύριος ανάδοχος ήταν η 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, µε στόχο την αναχρηµατοδότηση του τραπεζικού δανεισµού. Το 

δάνειο είναι ύψους 15 εκατ. ΕΥΡΩ και έχει περίοδο αποπληρωµής έξι έτη και έξι µήνες. 
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• Βελτίωσε τις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε θετικές συνέπειες στη διαχείριση παλαιών 

υπολοίπων και των υφιστάµενων απαιτήσεων.  

• Επανεκτίµησε τις επισφαλείς απαιτήσεις µε σκοπό την ορθολογιστική τους διαχείριση προς το 

συµφέρον της εταιρίας 

• Αναδιάρθρωσε το πελατολόγιό της δίνοντας έµφαση στην συνεργασία µε µεγάλους και 

εδραιωµένους οµίλους στην ελληνική αγορά ιχθυοκαλλιέργειας. Στο τέλος του 2004 υπέγραψε 

συµφωνία συνεργασίας µε την εταιρία FEEDUS A.E.B.E., τριετούς διάρκειας µε αντικείµενο την 

παραγωγή από την ΠΕΡΣΕΥΣ  για λογαριασµό της FEEDUS, ιχθυοτροφών σε ποσότητες 22–25 

χιλ. τόνων για το πρώτο έτος και 30 χιλ. τόνων για κάθε ένα από τα επόµενα έτη συνεργασίας. Τα 

προϊόντα θα φέρουν το σήµα FEEDUS, θα παράγονται µε τις συνταγές της εταιρίας FEEDUS και 

θα διατίθενται στις εταιρίας του Οµίλου της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. και στο 

εξωτερικό. Η συµφωνία προβλέπει δυνατότητα παράτασής της για δύο ακόµα χρόνια. Το 

οικονοµικό αντικείµενο της συµφωνίας εκτιµάται ότι θα ανέλθει κατά προσέγγιση στα 20 εκ. ευρώ 

ετησίως 

• Επέτυχε βελτιωµένους όρους συνεργασίας µε τους προµηθευτές της σε µία περίοδο γενικής 

ανόδου των τιµών των πρώτων υλών 

• Αναδιάρθρωσε το προσωπικό δίνοντας έµφαση στην ποιότητα και στην καλύτερη οργανωτική 

δοµή. 

• Τόνωσε την παραγωγική διαδικασία µε την χρήση νέων και αποδοτικότερων µεθόδων 

επεξεργασίας των πρώτων υλών. 

• ∆ιαφοροποίησε το τελικό παραγόµενο προϊόν µε στόχο την υψηλότερη προστιθέµενη αξία. 

• Εδραίωσε την θέση της στην αγορά ως ένας αξιόπιστος προµηθευτής ετοίµων προϊόντων. 

Η πορεία της µετοχής της εταιρίας το 2005 είχε µεγάλες διακυµάνσεις µε χαµηλότερη τιµή 0,39 ΕΥΡΩ και 

υψηλότερη τα 0,94 ΕΥΡΩ. Αντίστοιχα ο όγκος συναλλαγών έφθασε τα 3,346,049 τεµάχια, δηλαδή το 19% 

του συνόλου των µετοχών.  

Από το τέλος του 2004 είχαµε ανανεώσει τη ετήσια σύµβαση ειδικής διαπραγµάτευσης των µετοχών της 

εταιρίας µας. ∆εν προχωρήσαµε σε ανανέωση της σύµβασης το 2005 καθώς θεωρούµε ότι δεν επιτύχαµε 

τους στόχους που είχαµε θέσει, παρά την άριστη συνεργασία που είχαµε µε τον ειδικό διαπραγµατευτή. 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 
Οι προοπτικές για την φετινή χρονιά φαντάζουν ευοίωνες αν και τα αποτελέσµατά µας θα επηρεαστούν από 

διεθνείς παράγοντες. Οι πολυετείς συνεργασίες που έχουµε συνάψει µε µεγάλες εταιρίες του κλάδου 

ιχθυοκαλλιεργειών, είτε για την παροχή ιχθυοτροφών, είτε ακόµη για την πώληση των ιχθυηρών µας, 

επιτρέπουν στην εταιρία τον εφησυχασµό για την πληρωµή των απαιτήσεών της. Ο καλός σχεδιασµός της 

παραγωγικής διαδικασίας επιτρέπει την βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας αν και προβλέπουµε ότι θα 

επιδράσει αρνητικά η διεθνής άνοδος των τιµών των πρώτων υλών. 

Οι διεθνείς τιµές έχουν ανέλθει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πάνω από 25% από τις αρχές του 2005. 

Αναµένεται να διατηρηθούν οι υψηλές τιµές όλη τη διάρκεια του έτους. Όµως καθώς η διοίκηση της εταιρίας 

προέβλεψε την άνοδο αυτή έχει ήδη προβεί στην αγορά αποθεµάτων πρώτων υλών από το 2005, σε 
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χαµηλότερες τιµές. Η προσπάθεια µας έχει επικεντρωθεί στην εισαγωγή φθηνότερων πρώτων υλών στην 

παραγωγική µας διαδικασία χωρίς βέβαια να επηρεαστεί η ποιότητα του τελικού µας προϊόντος. 

Η βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών µας µεγεθών µε την σύναψη του οµολογιακού δανείου καθώς και η 

προσπάθεια µείωσης του κόστους παραγωγής αλλά και των λειτουργικών εξόδων µας θα συνεχισθούν και 

το 2006 αλλά θα ενταθούν τα επόµενα χρόνια. Αναµένουµε άνοδο των περιθωρίων κερδοφορίας. 

 
Νέες αγορές 
Η διαρκής και επιστηµονικά υποστηριζόµενη έρευνα για νέα προϊόντα µας επιτρέπει να προωθήσουµε την 

εξαγωγική δραστηριότητα των ιχθυοτροφών µας. Έτσι «ανοίξαµε» καινούργιες αγορές το 2005, όπως την 

αγορά της Κύπρου και της Κροατίας, ενώ το µέληµά µας είναι να προσεγγίσουµε και άλλες αγορές του 

εξωτερικού. Η χρηµατοδότηση της επέκτασης αυτή θα προέλθει από ίδιες πηγές καθώς προβλέπουµε ότι 

τα βελτιωµένα ποσοστά είσπραξης των απαιτήσεών µας θα φέρει καλύτερη διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών µας µεγεθών. Ούτως ή άλλως η µείωση του επιτοκίου δανεισµού, µέσω της σύναψης 

του µακροπρόθεσµου οµολογιακού δανείου, και η αναµενόµενη βελτίωση των δεικτών µας δίνουν την 

δυνατότητα καλύτερων όρων τραπεζικής χρηµατοδότησης εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

 

Ιχθυοκαλλιέργειες 
Το 2006 θα είναι η χρονιά που θα προσπαθήσουµε να βελτιώσουµε την λειτουργία των θυγατρικών µας 

µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας µέσω µείωσης του κόστους παραγωγής και της καλύτερης εκµετάλλευσης των 

διαθέσιµων πόρων.  

Η µείωση του κόστους εκτιµούµε ότι θα προέλθει από τους ακόλουθους παράγοντες 

• Βελτίωση της σχέσης µεταξύ ανάπτυξης βιοµάζας και αναλωνόµενης τροφής (µείωση F.C.R.). Για 

να το πετύχουµε θα χρησιµοποιήσουµε πιο πλούσιες τροφές σε θρεπτικά συστατικά 

• Σταθερή ανανέωση του ιχθυοπληθυσµού (µείωση χρόνου εξαλίευσης και τοποθέτησης γόνου σε 

ιχθυοκλωβούς)  

• Περιορισµό των απωλειών λόγω καλύτερης διατροφής και ιατροφαρµακευτικής παρακολούθησης 

των ιχθυοπληθυσµών 

• Βελτίωση σύνθεσης τροφών, που αποφέρουν ταχύτερη ανάπτυξη, µέσα από τα ειδικά ερευνητικά 

προγράµµατα στα οποία συµµετέχει για το σκοπό αυτό ο Περσέας. Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι 

η εταιρία συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα µε φορείς όπως το ΕΛΚΕΘΕ και το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης για την ανάπτυξη νέων και βελτιωµένων προϊόντων. 

• Βελτίωση της διαχείρισης του ιχθυοπληθυσµού στις µονάδες. Οι νέες µελέτες που έχουν συντάξει 

οι υπεύθυνοι παραγωγής καθώς και η αρτιότερη κατανοµή του ιχθυοπληθυσµού σε κατάλληλους 

κλωβούς επιδρά θετικά στο χρόνο ανάπτυξης του γόνου σε ψάρι 

 

Η καλύτερη εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων θα προέλθει από 

• Τον περιορισµό απωλειών, δηλαδή τη µείωση του αριθµού των ψαριών που δεν φτάνουν για 

διαφόρους λόγους στην αγορά (ασθένειες, ελλιπή συντήρηση εξοπλισµού κ.α.) 

• Τον καλύτερο χρονοπρογραµµατισµό της παραγωγής, δηλαδή πιο έγκαιρη τοποθέτηση γόνου στα 

κλουβιά και αντίστοιχα πώληση σε περιόδους υψηλότερων τιµών 
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• Τη βελτίωση του δείκτη F.C.R., δηλαδή την αύξηση της παραγόµενης βιοµάζας για σταθερή 

ποσότητα τροφής µέσα από : 

 τη βελτίωση τροφών 

 την καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων 

• Τον προγραµµατισµό των εξαλιεύσεων µε τρόπο που να εξασφαλίζει επαρκές περιθώριο κέρδους 

σε σχέση µε τον εξαλιευόµενο πληθυσµό 

Αν και το 2006 θα είναι η πρώτη χρονιά αναδιάρθρωσης της λειτουργίας θα αρχίσουν να φαίνονται τα 

πρώτα σηµάδια βελτίωσης. Περισσότερες όµως εξελίξεις και αποτελέσµατα θα φανούν τα επόµενα χρόνια. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να σταθούµε στα εξής δύο στοιχεία που θα δείξουν την πραγµατική εικόνα της 

εταιρίας από το 2006 και για τα επόµενα χρόνια, στους τοµείς της παραγωγής ιχθυοτροφών καθώς και της 

παραγωγής ιχθύων.  

• Η παραγωγή νέων και βελτιωµένων προϊόντων ιχθυοτροφών είτε για τα υπάρχοντα είδη ψαριών 

είτε για τα νέα είδη που αναµένουµε να εισαχθούν στην αγορά. Έτσι θα αυξηθεί ο όγκος 

παραγόµενου προϊόντος. 

• Η ορθολογικότερη παραγωγική διαδικασία και η µείωση του βιοµηχανικού κόστους που θα φέρει 

βελτιωµένα περιθώρια κερδοφορίας.  

 

Οι δύο αυτοί παράγοντες θα µας οδηγούν στην επιτυχία τα επόµενα χρόνια. 

  

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006 
Το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 

Γεώργιος Αντύπας 
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Ε. Έκθεση Συναλλαγών της Εταιρίας µε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες κατά τη χρήση 2004 

παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:  

 

 
Ποσά σε χιλ.  € ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ % ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 

ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΜΕΤΟΧΟΣ 54,33 403,10 0,00 0,00 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε. ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 100,00 130,48 378,86 -26,71 

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ 
Υ∆ΑΤΟ/ΡΓΕΙΕΣ 
ΕΥΒΟΙΚΟΥ Α.Ε. 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 100,00 488,34 3.011,40 0,00 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 100,00 825,13 3.737,79 0,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΕΠΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 100,00 72,24 1.035,52 0,00 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΡΟ∆ΟΥ A.E.Γ.Ε. ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 100,00 438,79 154,72 10,69 
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ΣΤ. Συνοπτικά Ετήσια Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες 
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Ζ. Πληροφορίες Άρθρου 10 ν. 3401/2005 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

29.11.2005 Ανακοίνωση λήξης Ειδικής 
∆ιαπραγµάτευσης http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=193 

23.11.2005  Ανακοίνωση σύναψης Οµολογιακού 
∆ανείου http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=192 

22.11.2005 Ανακοίνωση νέου Εσωτερικού Ελεγκτή http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=191 

6.10.2005 Απάντηση στην από 04.10.2005 
επιστολή του ΧΑ http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=195 

3.10.2005 
Ανακοίνωση λήξης πληρωµής 
µερίσµατος χρήσης 2003 από την 
Τράπεζα Κύπρου 

http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=190 

1.9.2005 Αποφάσεις Έκτακτης Γ.Σ. 1 
Σεπτεµβρίου 2005 http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=189 

30.8.2005 Ανακοίνωση µη ανανέωσης της 
σύµβασης Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=187 

25.8.2005  Υπενθύµιση έναρξης καταβολής 
µερίσµατος χρήσης 2004 http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=186 

10.8.2005 Ανακοίνωση διακοπής της συνεργασίας 
µε τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=185 

5.8.2005 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης την 1η Σεπτεµβρίου 2005 http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=184 

15.7.2005 Ανακοίνωση Πληρωµής Μερίσµατος 
Χρήσης 2004 http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=183 

13.7.2005 
Ανακοίνωση Ορθής Επαναδηµοσίευσης 
Λογιστικής Κατάστασης Α' Τριµήνου 
2005 

http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=180 

13.7.2005 

 Ανακοίνωση σχετικά µε την έναρξη 
διαδικασιών συγχώνευσης µε 
απορρόφηση 100% θυγατρικών της 
εταιριών 

http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=181 

13.7.2005 Ανακοίνωση αποκοπής δικαιώµατος 
µερίσµατος χρήσης 2004 http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=182 

6.7.2005 Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του 
Προϊσταµένου Λογιστηρίου http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=179 

6.7.2005 Νέα σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=178 

30.6.2005 Ανακοίνωση συγχώνευσης µε 
απορρόφηση θυγατρικών εταιριών http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=177 

30.6.2005 Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. 30 
Ιουνίου 2005 http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=176 

29.6.2005 Απάντηση στην από 27.06.2005 
επιστολή του ΧΑ http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=194 

15.6.2005 Ανακοίνωση διάθεσης Ετήσιου ∆ελτίου 
για τη χρήση 2004 http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=175 

8.6.2005 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης την 30η Ιουνίου 2005 http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=202 

2.6.2005 Νέα σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=174 

11.5.2005 Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εξαγοράς 
AEGEAN http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=173 

23.2.2005 Πρόγραµµα Σκοπούµενων Εταιρικών 
Πράξεων http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=172 

7.2.2005 Ανακοίνωση για νέο Γενικό ∆ιευθυντή 
και Υπεύθυνο Εµπορικής ∆ιεύθυνσης http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=203 

24.1.2005 Ανακοίνωση τροποποίησης σύµβασης 
Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=171 

13.1.2005 
Ανακοίνωση διακοπής της συνεργασίας 
µε τον Γενικό ∆ιευθυντή και τον 
∆ιευθυντή Πωλήσεων 

http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=170 

12.1.2005 Oλοκλήρωση µεταβίβασης της ΕΛΙΚΥ 
ΕΠΕ http://www.euroholdings.gr/info_00.asp?cid=2&n_id=169 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
Απλές & Ενοποιηµένες Χρήσης 2005 http://www.euroholdings.gr/isol/EOK_2005_PERS.pdf 

 Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση 
Χρήσης 2005 http://www.euroholdings.gr/isol/SLK_2005_PERS.pdf 

 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Γ’ 
Τριµήνου http://www.euroholdings.gr/isol/EOK_300905_PERS.pdf 

 ∆ηµοσιευµένη Λογιστική Κατάσταση Γ’ 
Τριµήνου http://www.euroholdings.gr/isol/LK_300905_PERS.pdf 

 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Β’ 
Τριµήνου 

http://www.euroholdings.gr/isol/ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ%206ΜΗΝΟΥ
%202005%20ΠΕΡΣ.pdf 

 ∆ηµοσιευµένη Λογιστική Κατάσταση Β’ 
Τριµήνου 

http://www.euroholdings.gr/isol/ΛΚ%206ΜΗΝΟΥ%202005%20
ΠΕΡΣ.pdf 

 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α’ 
Τριµήνου http://www.euroholdings.gr/isol/EOK_310305_PERS.pdf 

 ∆ηµοσιευµένη Λογιστική Κατάσταση Α’ 
Τριµήνου http://www.euroholdings.gr/isol/LK_310305_PERS.pdf 
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Η. ∆ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι 

Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ είναι αναρτηµένες στην ηλεκτρονική σελίδα www.euroholdings.gr στην  

ενότητα «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ∆ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.», επιλογή «Οικονοµικά  Στοιχεία – Ετήσιες 

Οικονοµικές Καταστάσεις» 

 

 


