ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007
Προς την 20η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Καταρχήν σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σε αυτή τη Γενική Συνέλευση.
Από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις του
ομίλου και της εταιρίας, της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2007.
Η χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 είναι η εικοστή για την εταιρία και η δεύτερη στη σειρά κατά την οποία
καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, όπως και εκείνες τις
προηγούμενης χρήσης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται, με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης: Α) η
μητρική Εταιρία και η θυγατρική εταιρία «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και Β) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η
συγγενής εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL SRL» με βάση τους ισολογισμούς των στις 31.12.2007.
Γενική Ανασκόπηση
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και συγκεκριμένα στην παραγωγή γόνου από
ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στην εκτροφή ευρύαλων μεσογειακών ψαριών. Τον Οκτώβριο του 2007 συμπλήρωσε 20
χρόνια παρουσίας στον κλάδο. Ο Όμιλος μας είναι σήμερα ένα από τα δέκα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα του
κλάδου στην Ελλάδα με ένα σύγχρονο καθετοποιημένο σχήμα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης επιτυγχάνοντας οικονομίες
κλίμακος. Διαθέτει τρεις πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Γαλαξιδίου Φωκίδας και
μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο
Δεσφίνας Φωκίδας. Επίσης διαθέτει δύο ιχθυογεννητικούς σταθμούς στο Γαλαξίδι και στη Δεσφίνα και ένα σύγχρονο
συσκευαστήριο στο Γαλαξίδι.
Ο Όμιλος διακρίνεται για την άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος και του γόνου. Το τελικό προϊόν εξάγεται κατά
περίπου 95% στο εξωτερικό, κυρίως στην Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Αυστρία, το δε υπόλοιπο
διατίθεται στην Ελληνική αγορά. Οι κύριοι πελάτες της εταιρίας είναι μεγάλοι επώνυμοι χονδρέμποροι του εξωτερικού και
η συνδεδεμένη εμπορική εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL SRL» με έδρα τη Ρώμη, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρά δίκτυα
διανομής ανά την Ευρώπη με αποτέλεσμα τη διατήρηση του πελατολογίου της εταιρίας. Ο γόνος διατίθεται μόνο στην
Ελληνική αγορά και οι πωλήσεις του είναι προς το παρόν περιορισμένες λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος της
παραγωγής του χρησιμοποιείται από την εταιρία προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της.
Η εταιρία πέραν της παραγωγής τσιπούρας και λαυρακιού ερευνά και αναπτύσσει και άλλα είδη όπως φαγκρί, λυθρίνι,
μυτάκι, σικυό και συναγρίδα. Επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη των ειδών αυτών τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε έρευνα.
Επίσης με συνεργασία Ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, μέσω κοινοτικών και κρατικών επιδοτούμενων
προγραμμάτων και με ίδια συμμετοχή, η εταιρία κάνει έρευνες και επενδύσεις στην βελτίωση του εξοπλισμού της καθώς
και στην ανάπτυξη των τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης ιχθυοπληθυσμού.
Το έτος 2007 τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου βελτιώθηκαν σε σχέση με αυτά του έτους 2006. Το 2007 απετέλεσε για
τον Όμιλο και την εταιρία μας άλλο ένα έτος κερδοφορίας και ανάπτυξης η οποία βασίστηκε τόσο στην αυξανόμενη
προώθηση των προϊόντων της στις αγορές του εξωτερικού, όσο και στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής.
Το 2007 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 22,30 εκατ. και της Εταιρίας στο ποσό των Ευρώ 22,26
εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του 2006 4,7% και 4,5% αντίστοιχα.
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Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 2,37 εκατ. αυξημένα κατά 20,0% έναντι του 2006 και της
Εταιρίας σε Ευρώ 2,29 εκατ. αυξημένα κατά 26,5% έναντι του 2006.
Στην προσπάθειά μας για επέκταση της δραστηριότητάς μας τόσο στην παραγωγή γόνου όσο και στην πάχυνση ψαριών,
ο Όμιλος και η Εταιρία μας πραγματοποίησαν το 2007 επενδύσεις ύψους € 2,7 εκατ. και € 2,2 εκατ. αντίστοιχα.
Κατά την διάρκεια του 2007 συνεχίστηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του τμήματος προπάχυνσης και των λοιπών
χερσαίων εγκαταστάσεων στον ιχθυογεννητικό σταθμό Δεσφίνας και ευρίσκονται στην φάση ολοκλήρωσης.
Οι επενδύσεις της θυγατρικής εταιρίας ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. σε μηχανολογικό εξοπλισμό κατά την διάρκεια της χρήσης 2007
ανήλθαν στο ποσό των € 569,4 χιλ. έναντι € 444,6 χιλ. της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης που έληξε στις
31.12.2006. Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2008 βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις συνολικού ποσού περίπου € 210,0
χιλ. όπου και θα ολοκληρωθεί η σχετική επένδυση για την παραγωγή – πάχυνση ιχθύων λαυρακιού και τσιπούρας.
Στο νέο συσκευαστήριο δυναμικότητας 4.350 τον./έτος η εταιρία μας πέραν της συσκευασίας των προϊόντων της εκτελεί
και εργασίες απεντέρωσης και φιλετοποίησης ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα, καθώς θα μας
επιτρέψει να συνδυάσουμε την οικονομικότερη λειτουργία με την ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Η θυγατρική εταιρία ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. προσφέρει έναντι αμοιβής υπηρεσίες εκτροφής και φύλαξης ιχθυοπληθυσμού και
υπηρεσίες παραγωγής για λογαριασμό τρίτου – facon τόσο στην μητρική της εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. όσο και σε τρίτους.
Η εταιρίες του Ομίλου ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. έχουν έδρα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Η μητρική
εταιρία διαθέτει υποκατάστημα ιχθυογεννητικού σταθμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας στη θέση «Ακρωτήριο
Τράχυλος».
Κατά την 31.12.2007 απασχολούνταν συνολικά στην Εταιρία 146 υπάλληλοι και στον Όμιλο 160 υπάλληλοι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 2 Μαΐου 2007 αποφάσισε να προβεί στην πώληση του συνόλου των ιδίων
μετοχών της εταιρίας. Έτσι η εταιρία από τις 07.05.2007 έως τις 26.07.2007 διάθεσε στο ευρύ επενδυτικό κοινό, μέσω
του Χ.Α., 86.060 μετοχές με μέση τιμή πώλησης 1,606 Ευρώ. Μετά την παραπάνω πώληση, η εταιρία στις 31.12.2007
δεν κατέχει ίδιες μετοχές, ήτοι 0,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της εταιρίας, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, στις 31.12.2007 είναι Α) η άμεση
συμμετοχή κατά 99,75% στην θυγατρική εταιρία «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ» με έδρα το Δήμο Γαλαξιδίου Φωκίδας και Β) η άμεση
συμμετοχή κατά 50% στην συνδεδεμένη εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL SRL» με έδρα την Ρώμη Ιταλία.
Αποτελέσματα και Χρηματοοικονομικοί δείκτες.
Η διοίκηση της εταιρίας στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης και των επιδόσεών της σύμφωνα με
τον ακόλουθο πίνακα, χρησιμοποιεί τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες
επίδοσης που καθιστούν αυτούς αποτελεσματικό σύστημα μέτρησης της απόδοσής της. Έτσι ενδεικτικά αναφέρουμε:
◊ Κύκλος Εργασιών – Πωλήσεις
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 22,30 εκατ. το 2007 έναντι Ευρώ 21,3 εκατ. το 2006, παρουσίασαν αύξηση
κατά 4,7%. Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 22,26 εκατ. το 2007 έναντι Ευρώ 21,3 εκατ. το 2006,
παρουσίασαν αύξηση κατά 4,5%.
◊ Κόστος πωληθέντων – Μικτά κέρδη
Το κόστος πωληθέντων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 17,21 εκατ. το 2007 έναντι Ευρώ 17,04 εκατ. το 2006,
παρουσίασε αύξηση κατά 1,0%. Για την εταιρία ανήλθε σε Ευρώ 17,47 εκατ. το 2007 έναντι Ευρώ 17,21 εκατ. το 2006,
σημείωσε αύξηση κατά 1,52%. Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων για τον Όμιλο είναι μειωμένο κατά 2,8% από το 2006
και για την εταιρία μειωμένο κατά 2,29%.
Το 2007 τα μικτά κέρδη από παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σημείωσαν αύξηση κατά 2,8% για το Όμιλο και
2,3% για την εταιρία σε σχέση με το 2006.
◊ Έξοδα διοίκησης
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων για τον Όμιλο ανήλθαν σε 3,8% έναντι 3,1% το 2006, για την εταιρία ανήλθαν σε 3,7%
έναντι 3,0% το 2006.
◊ Έξοδα διάθεσης
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων τόσο για τον Όμιλο όσο και για την εταιρία ανήλθαν σε 4,75%, ποσοστό αυξημένο κατά
0,35% έναντι του 2006.
◊ Χρηματοοικονομικά έξοδα
Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκε για τον Όμιλο κατά 1,2% έναντι του 2006 και ανήλθε σε 3,6% ενώ για την
Εταιρία αυξήθηκε κατά 0,8% έναντι του 2006 και ανήλθε σε 3,2%.
◊ Κέρδη προ φόρων
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Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο ανήλθαν σε Ευρώ 2,37 εκατ. το 2007 έναντι Ευρώ 1,98 εκατ. το 2006, παρουσίασαν
αύξηση κατά 20,0%. Για την εταιρία ανήλθαν σε Ευρώ 2,29 εκατ. το 2007 έναντι Ευρώ 1,81 εκατ. το 2006, σημείωσαν
αύξηση κατά 26,5%. Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων για τον Όμιλο είναι αυξημένο κατά 1,3% έναντι του 2006 ενώ για
την εταιρία είναι αυξημένο κατά 1,8% έναντι του 2006.
◊ Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων για τον Όμιλο το 2007 είναι 16,8% από 15,7% το 2006 και για την εταιρία είναι
16,4% από 14,5% αντίστοιχα.
◊ Απόδοση Ενεργητικού (ROCE)
Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού για τον Όμιλο το 2007 είναι 7,6% από 7,1% το 2006 και για την εταιρία είναι 7,2% από
6,7% το 2006.
◊ Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού για τον Όμιλο το 2007 ανήλθε σε 52,7% από 60,6% το 2006 και για την εταιρία
ανήλθε σε 53,5% από 61,7% αντίστοιχα.
◊ Ξένα προς Ίδια κεφάλαια
Ο λόγος ξένα προς ίδια κεφάλαια για τον Όμιλο το 2007 ανήλθε σε 2,0% από 1,8% το 2006 και για την εταιρία ανήλθε
σε 2,0% από 1,8% αντίστοιχα.
◊ Γενική Ρευστότητα
Τέλος ο δείκτης της γενικής ρευστότητας τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία το 2007 ανήλθε σε 1,5 από 1,6 το
2006.
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
Διαθέσιμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καθαρή θέση Εταιρίας
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος πωληθέντων
Μικτά Κέρδη από παραγωγική και
εμπορική δραστηριότητα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά έσοδα - έξοδα
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Αναλογία κερδών από συγγενή εταιρία
αποτιμώμενη με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
Κέρδη προ φόρων
Φόροι
Κέρδη μετά φόρων
Καθαρά κέρδη μετά δικ. Μειοψηφίας
Κέρδη ανά μετοχή

ROE (Κ.Κ. προ Φ/ ΙΚ)
ROCE (Κ.Κ. προ ΦΤ/ΣΕ)
Κυκλοφ. Ταχύτητα Ενεργητικού (Πωλ./Εν.)
Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια
Γενική Ρευστότητα (Κυκλ.Ενερ./ΒΥ)
Ειδική Ρευστότητα (Διαθ./ΒΥ)
Κυκλοφ. Ταχύτητα Αποθ. ((Απ./ΚΠ) * 365)
Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών
Εξέλιξη Καθαρού Κέρδους (προ φόρων)
Περιθώριο Μικτού Κέρδους
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007
(%)
31.12.2006
10.208.052,42 24,1
8.522.036,08
25.130.679,27 59,4
19.591.594,28
6.004.570,17 14,2
5.711.794,48
947.330,59 2,2
1.124.854,66
51.844,34 0,1
172.447,21
42.342.476,79 100,0
35.122.726,71

14.093.354,45
6.369.084,64
10.402.351,13
11.477.686,57

33,3
15,0
24,6
27,1

42.342.476,79 100,0

12.593.903,76
5.948.376,95
7.020.532,77
9.559.913,23

(ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ)
ΕΤΑΙΡΙΑ
(%)
31.12.2007
(%)
31.12.2006
(%)
24,3
9.581.400,69 23,0
8.297.742,30 24,1
55,8
25.130.679,27 60,4
19.591.594,28 56,8
16,3
5.967.279,92 14,3
5.711.794,48 16,6
3,2
906.167,21 2,2
858.396,59 2,5
0,5
25.672,60 0,1
33.026,19 0,1
100,0
41.611.199,69 100,0
34.492.553,84 100,0

35,9
16,9
20,0
27,2

35.122.726,71 100,0

13.952.993,75
5.930.669,47
10.288.477,22
11.439.059,25

33,5
14,3
24,7
27,5

41.611.199,69 100,0

12.484.489,51
5.775.659,52
6.981.801,65
9.250.603,16

36,2
16,7
20,2
26,8

34.492.553,84 100,0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01.2007 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2006 31.12.2007
(%)
31.12.2006
(%)
31.12.2007
(%)
31.12.2006
(%)
22.303.543,09 100,0
21.295.884,62 100,0
22.255.543,09 100,0
21.295.884,62 100,0
17.214.503,05
77,2
17.042.696,44
80,0
17.472.457,68 78,51
17.211.601,11
80,8
5.089.040,04

22,8

4.253.188,18

20,0

4.783.085,41

21,5

4.084.283,51

19,2

-854.191,92
-1.049.478,19
32.422,70
-793.731,56

-3,8
-4,7
0,1
-3,6

-652.180,54
-934.364,26
-183.496,01
-514.727,45

-3,1
-4,4
-0,9
-2,4

-822.691,08
-1.067.478,19
109.199,50
-715.025,19

-3,7
-4,8
0,5
-3,2

-642.988,91
-934.289,52
-183.206,04
-515.652,90

-3,0
-4,4
-0,9
-2,4

3.217.792,63

14,4

2.483.147,37

11,7

3.002.115,64

13,5

2.323.799,04

10,9

4.185.204,22

18,8

3.218.260,68

15,1

3.854.089,64

17,3

2.921.934,96

13,7

-51.375,02
2.372.686,05
589.008,79
1.783.677,26
1.783.321,46
0,13

-0,2
10,6
2,6
8,0
8,0

8.642,50
1.977.062,42
103.359,17
1.873.703,25
1.873.418,76
0,13

0,0
9,3
0,5
8,8
8,8

0,00
2.287.090,45
534.509,64
1.752.580,81
1.752.580,81
0,13

10,3
2,4
7,9
7,9

0,00
1.808.146,14
56.879,78
1.751.266,36
1.751.266,36
0,13

8,5
0,3
8,2
8,2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ
2007
16,84%
7,60%
52,67%
2,00
1,47
0,00
533
4,73%
20,01%
22,82%
10,64%

ΕΤΑΙΡΙΑ
2006
15,70%
7,07%
60,63%
1,79
1,60
0,01
420
7,93%
15,55%
19,97%
9,28%

2007
16,39%
7,21%
53,48%
1,98
1,47
0,00
525
4,51%
26,49%
21,49%
10,28%

2006
14,48%
6,74%
61,74%
1,76
1,61
0,00
415
7,93%
15,06%
19,18%
8,49%
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Διανομή κερδών της 31ης Δεκεμβρίου 2007
Το σύνολο των καθαρών κερδών μετά από φόρους της Εταιρίας για τη χρήση 2007 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ
1.752.580,81.
Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας προτείνει να γίνει η διανομή των παραπάνω κερδών ως εξής:
1. Τακτικό Αποθεματικό (Υπολογισμός)
Κέρδη Χρήσης
Ευρώ 2.287.090,45
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Ευρώ
534.509,64
1.752.580,81
Τακτικό αποθεματικό 1.752.580,81 Χ 5% = 87.629,04. Το Διοικητικό
Ευρώ
88.000,00
Συμβούλιο της εταιρίας προτείνει την δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού
2. Πρώτο & Πρόσθετο Μέρισμα Χρήσης 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να
διανεμηθεί συνολικό μέρισμα, από τα κέρδη της χρήσης 2007, ποσού ευρώ
422.290,80 (Μετοχές 14.076.360 Χ 0,03 Ευρώ μέρισμα ανά μετοχή)
3. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου (έχουν ήδη υπολογισθεί στις δαπάνες της
χρήσης 2007)
4. Αποτελέσματα εις νέον
Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών της χρήσης Ευρώ 1.125.290,01 το
Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να μεταφερθεί σε πίστωση του
λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον.»

Ευρώ

422.290,80

Ευρώ

117.000,00

Ευρώ

1.125.290,01

Ο κλάδος – προβλήματα κλάδου – πιθανοί μελλοντικοί κίνδυνοι - προοπτικές.
Η ραγδαία ανάπτυξη που είχε ο κλάδος από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 μέχρι και το 2002, είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία μιας σειράς προβλημάτων για τις ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες, τα οποία έχουν αρχίσει και περιορίζονται τα
τελευταία χρόνια. Αίτια όλων αυτών των προβλημάτων ήταν κυρίως το γεγονός της μαζικής εισροής πολλών νέων
επιχειρήσεων στον κλάδο, χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο προγραμματισμό και στρατηγική, προκειμένου να επωφεληθούν
από τις επιδοτήσεις και τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, ή ακόμη και της πρακτικής των προμηθευτών γόνου και
τροφών για παροχή εκτεταμένων πιστώσεων. Ωστόσο, παρά την αθρόα εισροή κεφαλαίων στο κλάδο, είτε από νέες
επενδύσεις (επιχορηγούμενες σε μεγάλο βαθμό), είτε από την εισαγωγή μεγάλων εταιριών στο Χρηματιστήριο, δεν έγιναν
οι απαραίτητες επενδύσεις για δημιουργία σταθερής υποδομής marketing και προώθησης πωλήσεων. Αποτέλεσμα της
εισροής πολλών εταιριών στο κλάδο ήταν η υπερπαραγωγή και επομένως και η υπερπροσφορά προϊόντων, με
αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές και πολλές μονάδες να πωλούν τα προϊόντα τους κάτω του κόστους. Πολλές
επιχειρήσεις, και κυρίως μικρομεσαίες, άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα, ορισμένες δε
οδηγήθηκαν ακόμα και στην παύση των εργασιών τους. Προκειμένου να υπάρξει διέξοδος από την παραπάνω
κατάσταση, εντάθηκε μια διαδικασία συγκέντρωσης της παραγωγής υπό τον έλεγχο των μεγάλων ομίλων του κλάδου, οι
οποίοι επιδίωκαν είτε την απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων είτε την συγχώνευση τους με άλλες εταιρείες του κλάδου,
προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και να αποφύγουν έτσι την συμπίεση του περιθωρίου κέρδους.
Συγκεκριμένα, για το πρόβλημα της χαμηλής τιμής πώλησης καταβλήθηκαν προσπάθειες εξορθολογισμού και
προγραμματισμού της εγχώριας παραγωγής από την πλευρά των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, η οποία και μειώθηκε
σχετικά. Πάντως η έλλειψη προγραμματισμού χαρακτηρίζει τις περισσότερες μονάδες ακόμα και σήμερα, με αποτέλεσμα
να παράγονται και να διατίθενται στην αγορά μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που προβλέπονται βάσει των
εκδοθεισών αδειών.
Η τάση συγκέντρωσης του κλάδου αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη, αναδεικνύοντας ισχυρά
επιχειρηματικά σχήματα, ικανά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών.
Οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να αξιοποιούν τις υφιστάμενες και νέες μεθόδους παραγωγής, διάθεσης και διανομής των
προϊόντων με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας έχει την ιδιαιτερότητα ότι η παραγωγική
διαδικασία διαρκεί πολλούς μήνες. Ως εκ τούτου, απαιτείται σωστός οικονομικός προγραμματισμός από την πλευρά των
παραγωγών και αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι
το προϊόν να είναι έτοιμο για πώληση.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις εστιάζεται στην έλλειψη κεφαλαίων για
την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, για την αναβάθμιση των παραγωγικών τους
εγκαταστάσεων και την τυποποίηση των προϊόντων που παράγουν. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στην
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ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου διανομής, ενώ πολλές δεν έχουν απ΄ ευθείας πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού,
γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο κλάδος είναι κυρίως εξαγωγικός. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγάλο πλεονέκτημα
στις εμπορικές επιχειρήσεις και στους μεγάλους ομίλους του κλάδου, που αναλαμβάνουν τη διανομή των προϊόντων των
μικρών μονάδων, καθώς διαθέτουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη έναντι των παραγωγών και διαμορφώνουν ανάλογη
τιμολογιακή πολιτική.
Σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μεγάλου μεγέθους μονάδες και οι όμιλοι διαθέτουν αναπτυγμένα δίκτυα
διανομής, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, ενώ πολλές αναλαμβάνουν εκτός από την διανομή και
διάθεση των δικών τους προϊόντων, την εμπορία των προϊόντων και άλλων μονάδων. Επιπλέον, η πλειονότητά τους είναι
καθετοποιημένες μονάδες, οι οποίες ασχολούνται έκτος από την πάχυνση ψαριών και με την παραγωγή γόνου, ενώ
διαθέτουν και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο ανανεώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να
ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην αγορά.
Περαιτέρω, μέχρι σήμερα ο κλάδος έχει δώσει μικρό δείγμα εφαρμογής μεθόδων μάρκετινγκ και προώθησης των
προϊόντων, δεδομένου ότι η διαφημιστική προβολή των ελληνικών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας παραμένει ανεπαρκής, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σαν αποτέλεσμα, η καλή ποιότητα των ελληνικών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας δεν
έχει γνωστοποιηθεί ευρέως, ώστε οι καταναλωτές να τα προτιμούν σε σύγκριση με τα κατεψυγμένα, τα εισαγόμενα και
τα νωπά ψάρια αλιείας.
Όσον αφορά το επίπεδο διάθεσης, πρέπει να τονισθεί ο έντονος εξαγωγικός χαρακτήρας του κλάδου, με το μεγαλύτερο
μέρος της παραγωγής να εξάγεται σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Πορτογαλία. Όσον αφορά
τα δίκτυα διανομής, τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας διατίθενται κυρίως μέσω χονδρεμπόρων, ενώ τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται σταδιακή αύξηση του μεριδίου διακίνησης των προϊόντων αυτών μέσω των super markets.
Σημαντικοί παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αποτελούν η δημιουργία ειδικού χωροταξικού
σχεδιασμού, προκειμένου να βελτιωθεί η άναρχη χωροταξική δόμηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, και η
δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τις ελληνικές υδατοκαλλιέργειες. Επιπλέον, μια λύση για την αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται εξαιτίας των ιχθυοκαλλιεργειών, είναι η ανάπτυξη εγκαταστάσεων
ανοιχτής θαλάσσης. Η υδατοκαλλιέργειες στην ανοιχτή θάλασσα έχουν αρκετά πλεονεκτήματα, μερικά από τα οποία είναι
τα εξής: νερά με χαμηλότερη συγκέντρωση ρύπων, λιγότερες ασθένειες για τα ψάρια και δυνατότητα μεγαλύτερης
μετακίνησής τους μέσα στα κλουβιά, αποφυγή της υψηλής συγκέντρωσης αζώτου και φωσφόρου που παρατηρείται
κοντά στις παράκτιες ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες.
Όσον αφορά τον κλάδο συνολικά, προκειμένου να διατηρήσουν οι θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα τους, θα πρέπει να παράγουν προϊόντα τα οποία καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των
καταναλωτών και τα διατροφικά τους πρότυπα για καλύτερης ποιότητας και υγιεινά προϊόντα. Ισχυρή προτεραιότητα της
παραγωγικής διαδικασίας είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών, ενώ απαραίτητη θεωρείται η
διεύρυνση των υπαρχουσών αγορών και η εξεύρεση νέων.
Ειδικότερα, στις παρούσες συνθήκες ανάπτυξης του κλάδου, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο
Μεσογειακών χωρών γενικότερα, παρατηρούνται ορισμένες αδυναμίες. Τέτοιες αδυναμίες θεωρούνται ο εντεινόμενος
ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών χωρών, η περιορισμένη ποικιλία παραγομένων προϊόντων τα οποία απευθύνονται
σε σχετικά περιορισμένη αγορά (κυρίως σε χώρες της Μεσογειακής λεκάνης) κ.α. Ως ισχυρότερος ανταγωνιστής
θεωρείται η Τουρκία, η οποία λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής έχει μια εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής της
και σημαντικά χαμηλότερες τιμές πώλησης.
Παράλληλα όμως οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και να εκμεταλλευθούν ευκαιρίες,
όπως ο προσδιορισμός νέων (διεθνών) αγορών, η αύξηση της κατανάλωσης με αξιοποίηση ενεργειών marketing, η
επιδίωξη αυξημένης προστιθέμενης αξίας παράλληλα με τη μείωση του κόστους παραγωγής και, τέλος, η διεύρυνση των
προσφερόμενων προϊόντων.
Σύμφωνα με απόψεις επιχειρήσεων του κλάδου, η εγχώρια παραγωγή θα κινηθεί μεταξύ σταθερότητας και μικρής
αύξησης κατά το 2007, ενώ προβλέπεται επιτάχυνση του αυξητικού ρυθμού (μέχρι 10%) για το 2008. Επιπλέον,
αναμένεται να συνεχιστεί η συγκέντρωση των επιχειρήσεων και να διευρυνθεί ο έλεγχος των μεγάλων ομίλων του
κλάδου. Εκτιμάται επίσης ότι, θα επιχειρηθεί μεγαλύτερη διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και
ότι θα συνεχιστούν οι εξαγορές μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που εδρεύουν σε χώρες του εξωτερικού από τους μεγάλους
ομίλους της χώρας μας, καθώς και η διεύρυνση δικτύων διανομής προκειμένου ο κλάδος συνολικά να αυξήσει τις
εξαγωγικές επιδόσεις του. Τέλος, εκτιμάται ότι η ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου θα διατηρηθεί σε ικανοποιητικά
επίπεδα, λόγω της στροφής των καταναλωτών σε πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, της μείωσης των αποθεμάτων των
αλιευμάτων και της καλής ποιότητας των ελληνικών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.
Στόχος της εταιρίας μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Η εταιρία στην μακροχρόνια αυτή παρουσία της στον κλάδο έχει
επενδύσει στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και τη διατήρηση υψηλών κριτηρίων στη διεξαγωγή των
εργασιών της και στις σχέσεις της με πελάτες και προμηθευτές. Η πρόθεση της διοίκησης, είναι να συνεχίσει να επενδύει
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στην ποιότητα των προϊόντων της προκειμένου να ανταπεξέλθει στον έντονο ανταγωνισμό και να αναπτύξει περεταίρω
τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της (Σειράς ISO) και
HACCP. Πιστεύουμε ότι τόσο τα αποτελέσματα των εργασιών μας όσο και ο τρόπος με τον οποίο αυτά επιτυγχάνονται
δικαιολογούν την αισιοδοξία μας για την μελλοντική πορεία της εταιρίας μας.
Η εταιρία μας προσβλέπουσα στην συνεχή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της θα εξετάζει κάθε ευνοϊκή ευκαιρία
περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της θέσης της στην αγορά.
Σημαντικά γεγονότα.
• Η 19η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 26ης Ιουνίου 2007, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τη
διανομή μερίσματος ποσό τρία λεπτά (Ευρώ 0,03) ανά μετοχή στους κ.κ. Μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2006
και την επανεκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει την 26 Ιουνίου 2013.
• Στις 21 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε από τα κέρδη της χρήσης 2007 να προτείνει
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την διανομή μερίσματος τρία λεπτά (Ευρώ 0,03) ανά μετοχή.
Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
σύμφωνα με το άρθρο 11α του ν.3371/2005 (ΦΕΚ Α’/178/14.07.2005).
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προς την 20η Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του ν.3371/2005 και
περιλαμβάνεται σύμφωνα με την δυνατότητα της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου στην παρούσα Έκθεση Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πληροφορίες της επεξηγηματικής έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά ως κάτωθι:
1) Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 5.208.253,20 είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε
14.076.360 Κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,37 η κάθε μια. Οι μετοχές είναι αϋλες και είναι όλες
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών στην κατηγορία της Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΓΑΛΑΞ» και ISIN GRS442003000. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας
ψήφου.
2) Από τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της, η
μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος.
3) Η μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά την έννοια των διατάξεων του ΠΔ 51/1992 στις 31.12.2007
είναι η εξής:
Μέτοχος
Αριθμός μετοχών
Ποσοστό (%) Μετοχικού Κεφαλαίου
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
8.291.151
58,9
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη
818.178
5,8
Ιωάννης Εμμ. Κοντέλλης
818.034
5,8
Ευρύ επενδυτικό κοινό *
4.148.997
29,5
Σύνολο:
14.076.360
100,0

(* Εξ’ όσων γνωρίζουμε, κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό ίσο ή
μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας).
4) Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
5) Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
6) Δεν είναι γνωστή στην εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς
στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
7) Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα
προβλεπόμενα στον κ.ν.2190/1920.
8) Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η οποία
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρεί στο
Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων τουλάχιστον του
συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό
του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω
εξουσία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί
να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του κ.ν.2190/1920, οι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες μπορούν, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές
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μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό τη στήριξη της
χρηματιστηριακής τιμής τους.
9) Δεν υφίσταται συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής.
10) Δεν υπάρχει συμφωνία που η εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η
οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της
απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση της εταιρίας ευχαριστούν το ανθρώπινο δυναμικό της για την συμβολή
του στην ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της, καθώς και τους πελάτες και τους Μετόχους της για την εμπιστοσύνη που
δείχνουν στην εταιρία.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε, όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2007. Επίσης παρακαλούμε όπως αποφασίσετε και επί των λοιπών θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γαλαξίδι, 21 Μαρτίου 2008
Ακριβές απόσπασμα εκ’ του Βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι
αυτή που χορηγήσαμε με ημερομηνία 25 Μαρτίου 2008 και αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Ανωνύμου
Εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ της 31 Δεκεμβρίου 2007.
Αθήνα, 25 Μαρτίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16071
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
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