ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
«ΚΙΡΦΙ ΑΔ -ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ» ΔΠΙ ΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΗ
2ηρ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (πεπίοδορ από 01.01.2007 έωρ 31.12.2007)
Πξνο ηελ 2ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ
Κπξίεο θαη Κύξηνη Μέηνρνη,
Καηαξρήλ ζαο επραξηζηνύκε γηα ηελ παξνπζία ζαο ζε απηή ηε Γεληθή πλέιεπζε.
Η εηαηξία καο ηδξύζεθε ζηηο 19.08.2005 θαη είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ. (εθεμήο
κεηξηθή) ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο καο κε πνζνζηό 99,75%. Η εηαηξία καο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ
θιάδν ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθηξνθή επξύαισλ κεζνγεηαθώλ ςαξηώλ.
Ο Όκηινο ηεο κεηξηθήο καο εηαηξίαο είλαη ζήκεξα έλα από ηα δέθα κεγαιύηεξα επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα ηνπ θιάδνπ ζηελ
Διιάδα κε έλα ζύγρξνλν θαζεηνπνηεκέλν ζρήκα επηρεηξεκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο επηηπγράλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθνο.
Η εηαηξία καο δηαζέηεη δύν πισηέο παξαγσγηθέο κνλάδεο πάρπλζεο ηρζπνπιεζπζκνύ ζην Γήκν Γεζθίλαο Φσθίδαο.
Η εηαηξία καο δηαθξίλεηαη γηα ηελ άξηζηε πνηόηεηα ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο θαη ηνπ γόλνπ.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2007 ελνπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο
ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο κεηξηθήο κε εκεξνκελία 31.12.2007.
Η Δηαηξία καο πξνζθέξεη έλαληη ακνηβήο ππεξεζίεο εθηξνθήο θαη θύιαμεο ηρζπνπιεζπζκνύ θαη ππεξεζίεο παξαγσγήο γηα
ινγαξηαζκό ηξίηνπ – «facon» ηόζν ζηελ κεηξηθή εηαηξία ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ. όζν θαη ζε ηξίηνπο. Η
δξαζηεξηόηεηα απηή απνηέιεζε ηελ απνθιεηζηηθή απαζρόιεζε ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ πξώηε ηεο ρξήζε θαη ην απηό
ηζρύεη θαη γηα ηε ρξήζε 2007.
Σα έζνδα ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ γηα ην 2007 ζην πνζό ησλ € 718,3 ρηι. θαη ηα θέξδε πξν θόξσλ ζε € 196,8 ρηι. έλαληη €
279,2 ρηι. θαη € 160,3 ρηι. αληίζηνηρα γηα ηελ δσδεθάκελε ρξήζε ηνπ 2006.
Οη επελδύζεηο ηεο εηαηξίαο καο ζε κεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2007 αλήιζαλ ζην πνζό ησλ €
569,4 ρηι. έλαληη € 444,6 ρηι. ηεο πξώηεο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2006. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο ηνπ 2008 βξίζθνληαη ζε εμέιημε επελδύζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ πεξίπνπ € 210,0 ρηι. όπνπ θαη ζα νινθιεξσζεί ε
ζρεηηθή επέλδπζε γηα ηελ παξαγσγή – πάρπλζε ηρζύσλ ιαπξαθηνύ θαη ηζηπνύξαο.
Αποηελέζμαηα και Υπημαηοοικονομικοί δείκηερ.
Η δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδόζεσλ ηεο ζύκθσλα κε
ηνλ αθόινπζν πίλαθα, ρξεζηκνπνηεί ηόζν ρξεκαηννηθνλνκηθνύο όζν θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνύο βαζηθνύο δείθηεο
επίδνζεο πνπ θαζηζηνύλ απηνύο απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα κέηξεζεο ηεο απόδνζήο ηεο. Έηζη ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
◊ Κύθινο Δξγαζηώλ – Πσιήζεηο
Οη πσιήζεηο αλήιζαλ ζε Δπξώ 718,3 ρηι. ην 2007 έλαληη Δπξώ 279,2 ρηι. ην 2006, παξνπζίαζαλ αύμεζε θαηά 157,26%.
◊ Κόζηνο πσιεζέλησλ – Μηθηά θέξδε
Σν θόζηνο πσιεζέλησλ αλήιζε ζε Δπξώ 468,23 ρηι. ην 2007 έλαληη Δπξώ 110,29 ρηι. ην 2006, ζεκείσζε αύμεζε θαηά
324,55%. αλ πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ είλαη απμεκέλν θαηά 25,69% από ην 2006.
Σν 2007 ηα κηθηά θέξδε ζεκείσζαλ αύμεζε θαηά 48,03% ζε ζρέζε κε ην 2006.
◊ Έμνδα δηνίθεζεο
αλ πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ αλήιζαλ ζε 4,39% έλαληη 3,29% ην 2006.
◊ Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
αλ πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ αλήιζαλ ζε 2,6% έλαληη 0,0% ην 2006.
◊ Κέξδε πξν θόξσλ
Σα θέξδε πξν θόξσλ αλήιζαλ ζε Δπξώ 196,82 ρηι. ην 2007 έλαληη Δπξώ 160,27 ρηι. ην 2006, ζεκείσζαλ αύμεζε θαηά
22,81%. αλ πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ είλαη κεησκέλα θαηά 30% έλαληη ηνπ 2006.
◊ Απόδνζε Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE)
Ο δείθηεο απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ ην 2007 είλαη 50,12% έλαληη 51,64% ην 2006.
◊ Απόδνζε Δλεξγεηηθνύ (ROCE)
Ο δείθηεο απόδνζεο ελεξγεηηθνύ ην 2007 είλαη 19,82% έλαληη 19,06% ην 2006.
◊ Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα Δλεξγεηηθνύ
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Η θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ελεξγεηηθνύ ην 2007 αλήιζε ζε 66,01% από 33,39% ην 2006.
◊ Ξέλα πξνο Ίδηα θεθάιαηα
Ο ιόγνο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα ην 2007 αλήιζε ζε 1,77% από 1,69% ην 2006.
◊ Γεληθή Ρεπζηόηεηα
Σέινο, ν δείθηεο ηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο ην 2007 αλήιζε ζε 0,81 από 1,69 ην 2006.
ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2007
ΒΑΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Πάγηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Απνζέκαηα
Πειάηεο
Λνηπά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Γηαζέζηκα
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Καζαξή ζέζε Δηαηξίαο
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

31.12.2007
(%)
882.534,88 81,1
0,00 0,0
138.270,00 12,7
41.163,38 3,8
26.171,74 2,4
1.088.140,00 100,0

31.12.2006
(%)
430.260,76 51,5
0,00 0,0
0,00 0,0
266.458,07 31,9
139.421,02 16,7
836.139,85 100,0

392.680,72 36,1
441.978,30 40,6
113.873,91 10,5
139.607,07 12,8
1.088.140,00 100,0

310.359,25 37,1
177.739,41 21,3
38.731,12 4,6
309.310,07 37,0
836.139,85 100,0

01.01.2007 31.12.2007
(%)
718.264,37 100,0
468.230,51 65,19

01.01.2006 31.12.2006
(%)
279.193,54 100,0
110.288,87
39,5

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΣΆ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ
Κύθινο εξγαζηώλ (Πσιήζεηο)
Κόζηνο πσιεζέλησλ
Μικηά Κέπδη από παπαγωγική και
εμποπική δπαζηηπιόηηηα
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Λνηπά έζνδα - έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
Κέπδη ππο θόπων
Φόξνη
Κέπδη μεηά θόπων
Καζαξά θέξδε κεηά δηθ. Μεηνςεθίαο
Κέπδη ανά μεηοσή

250.033,86

34,8

168.904,67

60,5

-31.500,84
0,00
-2.856,03
-18.856,37

-4,4
0,0
-0,4
-2,6

-9.191,63
-74,74
-289,97
925,45

-3,3
0,0
-0,1
0,3

215.676,99

30,0

159.348,33

57,1

331.114,58
196.820,62
-54.499,15
142.321,47
142.321,47
7,12

46,1
27,4
-7,6
19,8
19,8

178.729,49
160.273,78
-46.479,39
113.794,39
113.794,39
5,69

64,0
57,4
-16,6
40,8
40,8

ΒΑΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ
ROE (Κ.Κ. πξν Φ/ ΙΚ)
ROCE (Κ.Κ. πξν ΦΣ/Δ)
Κπθινθ. Σαρύηεηα Δλεξγεηηθνύ (Πσι./Δλ.)
Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα
Γεληθή Ρεπζηόηεηα (Κπθι.Δλεξ./ΒΤ)
Δηδηθή Ρεπζηόηεηα (Γηαζ./ΒΤ)
Κπθινθ. Σαρύηεηα Απνζ. ((Απ./ΚΠ) * 365)
Δμέιημε Κύθινπ Δξγαζηώλ
Δμέιημε Καζαξνύ Κέξδνπο (πξν θόξσλ)
Πεξηζώξην Μηθηνύ Κέξδνπο
Πεξηζώξην Καζαξνύ Κέξδνπο

2007
50,12%
19,82%
66,01%
1,77
0,81
0,10
0
157,26%
22,80%
34,81%
27,40%

2006
51,64%
19,06%
33,39%
1,69
1,17
0,40
0
7,93%
15,06%
60,50%
57,41%

Ο κλάδορ – πποβλήμαηα κλάδος – πιθανοί μελλονηικοί κίνδςνοι - πποοπηικέρ.
Η ξαγδαία αλάπηπμε πνπ είρε ν θιάδνο από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 κέρξη θαη ην 2002, είρε σο απνηέιεζκα ηε
δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο πξνβιεκάησλ γηα ηηο ηρζπνθαιιηεξγεηηθέο κνλάδεο, ηα νπνία έρνπλ αξρίζεη θαη πεξηνξίδνληαη ηα
ηειεπηαία ρξόληα. Αίηηα όισλ απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ ήηαλ θπξίσο ην γεγνλόο ηεο καδηθήο εηζξνήο πνιιώλ λέσλ
επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, ρσξίο όκσο θάπνην ηδηαίηεξν πξνγξακκαηηζκό θαη ζηξαηεγηθή, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνύλ
από ηηο επηδνηήζεηο θαη ηηο επλντθέο ζπλζήθεο ρξεκαηνδόηεζεο, ή αθόκε θαη ηεο πξαθηηθήο ησλ πξνκεζεπηώλ γόλνπ θαη
ηξνθώλ γηα παξνρή εθηεηακέλσλ πηζηώζεσλ. Ωζηόζν, παξά ηελ αζξόα εηζξνή θεθαιαίσλ ζην θιάδν, είηε από λέεο
επελδύζεηο (επηρνξεγνύκελεο ζε κεγάιν βαζκό), είηε από ηελ εηζαγσγή κεγάισλ εηαηξηώλ ζην Υξεκαηηζηήξην, δελ έγηλαλ
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νη απαξαίηεηεο επελδύζεηο γηα δεκηνπξγία ζηαζεξήο ππνδνκήο marketing θαη πξνώζεζεο πσιήζεσλ. Απνηέιεζκα ηεο
εηζξνήο πνιιώλ εηαηξηώλ ζην θιάδν ήηαλ ε ππεξπαξαγσγή θαη επνκέλσο θαη ε ππεξπξνζθνξά πξντόλησλ, κε
απνηέιεζκα λα κεησζνύλ νη ηηκέο θαη πνιιέο κνλάδεο λα πσινύλ ηα πξντόληα ηνπο θάησ ηνπ θόζηνπο. Πνιιέο
επηρεηξήζεηο, θαη θπξίσο κηθξνκεζαίεο, άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, νξηζκέλεο δε
νδεγήζεθαλ αθόκα θαη ζηελ παύζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δηέμνδνο από ηελ παξαπάλσ
θαηάζηαζε, εληάζεθε κηα δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο ππό ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ νκίισλ ηνπ θιάδνπ, νη
νπνίνη επηδίσθαλ είηε ηελ απνξξόθεζε άιισλ επηρεηξήζεσλ είηε ηελ ζπγρώλεπζε ηνπο κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ,
πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα απνθύγνπλ έηζη ηελ ζπκπίεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο.
πγθεθξηκέλα, γηα ην πξόβιεκα ηεο ρακειήο ηηκήο πώιεζεο θαηαβιήζεθαλ πξνζπάζεηεο εμνξζνινγηζκνύ θαη
πξνγξακκαηηζκνύ ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο από ηελ πιεπξά ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηηθώλ κνλάδσλ, ε νπνία θαη κεηώζεθε
ζρεηηθά. Πάλησο ε έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνύ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο αθόκα θαη ζήκεξα, κε απνηέιεζκα
λα παξάγνληαη θαη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο από απηέο πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ
εθδνζεηζώλ αδεηώλ.
Η ηάζε ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ αλακέλεηαη όηη ζα ζπλερηζηεί θαη ηα επόκελα έηε, αλαδεηθλύνληαο ηζρπξά
επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα, ηθαλά λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηεζλνύο αγνξάο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ.
Οη εηαηξείεο απηέο ζα κπνξνύλ λα αμηνπνηνύλ ηηο πθηζηάκελεο θαη λέεο κεζόδνπο παξαγσγήο, δηάζεζεο θαη δηαλνκήο ησλ
πξντόλησλ κε ηξόπν απνηειεζκαηηθό θαη απνδνηηθό.
ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, ν θιάδνο ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο έρεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα όηη ε παξαγσγηθή
δηαδηθαζία δηαξθεί πνιινύο κήλεο. Ωο εθ ηνύηνπ, απαηηείηαη ζσζηόο νηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο από ηελ πιεπξά ησλ
παξαγσγώλ θαη απμεκέλεο αλάγθεο θεθαιαίνπ θηλήζεσο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιύςνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο κέρξη
ην πξντόλ λα είλαη έηνηκν γηα πώιεζε.
Σν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεζαίνπ θαη κηθξνύ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο εζηηάδεηαη ζηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ ζε κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξαγσγηθώλ ηνπο
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγνπλ. Δπηπιένλ, αληηκεησπίδνπλ θαη δπζθνιίεο ζηελ
αλάπηπμε εθηεηακέλνπ δηθηύνπ δηαλνκήο, ελώ πνιιέο δελ έρνπλ απ΄ επζείαο πξόζβαζε ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ,
γεγνλόο ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θαζώο ν θιάδνο είλαη θπξίσο εμαγσγηθόο. Σν γεγνλόο απηό δεκηνπξγεί κεγάιν πιενλέθηεκα
ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο κεγάινπο νκίινπο ηνπ θιάδνπ, πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηαλνκή ησλ πξντόλησλ ησλ
κηθξώλ κνλάδσλ, θαζώο δηαζέηνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε έλαληη ησλ παξαγσγώλ θαη δηακνξθώλνπλ αλάινγε
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή.
ε αληίζεζε κε ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη κεγάινπ κεγέζνπο κνλάδεο θαη νη όκηινη δηαζέηνπλ αλαπηπγκέλα δίθηπα
δηαλνκήο, ηόζν ζηελ εγρώξηα αγνξά όζν θαη ζην εμσηεξηθό, ελώ πνιιέο αλαιακβάλνπλ εθηόο από ηελ δηαλνκή θαη
δηάζεζε ησλ δηθώλ ηνπο πξντόλησλ, ηελ εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαη άιισλ κνλάδσλ. Δπηπιένλ, ε πιεηνλόηεηά ηνπο είλαη
θαζεηνπνηεκέλεο κνλάδεο, νη νπνίεο αζρνινύληαη έθηνο από ηελ πάρπλζε ςαξηώλ θαη κε ηελ παξαγσγή γόλνπ, ελώ
δηαζέηνπλ θαη ζύγρξνλν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, ηνλ νπνίν αλαλεώλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε λα
αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ αγνξά.
Πεξαηηέξσ, κέρξη ζήκεξα ν θιάδνο έρεη δώζεη κηθξό δείγκα εθαξκνγήο κεζόδσλ κάξθεηηλγθ θαη πξνώζεζεο ησλ
πξντόλησλ, δεδνκέλνπ όηη ε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ ειιεληθώλ ςαξηώλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο παξακέλεη αλεπαξθήο, ηόζν
ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. αλ απνηέιεζκα, ε θαιή πνηόηεηα ησλ ειιεληθώλ ςαξηώλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο δελ
έρεη γλσζηνπνηεζεί επξέσο, ώζηε νη θαηαλαισηέο λα ηα πξνηηκνύλ ζε ζύγθξηζε κε ηα θαηεςπγκέλα, ηα εηζαγόκελα θαη
ηα λσπά ςάξηα αιηείαο.
Όζνλ αθνξά ην επίπεδν δηάζεζεο, πξέπεη λα ηνληζζεί ν έληνλνο εμαγσγηθόο ραξαθηήξαο ηνπ θιάδνπ, κε ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο παξαγσγήο λα εμάγεηαη ζε ρώξεο όπσο ε Ιηαιία, ε Ιζπαλία, ε Γαιιία, ε Αγγιία θαη ε Πνξηνγαιία. Όζνλ αθνξά
ηα δίθηπα δηαλνκήο, ηα ςάξηα ηρζπνθαιιηέξγεηαο δηαηίζεληαη θπξίσο κέζσ ρνλδξεκπόξσλ, ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα
παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ δηαθίλεζεο ησλ πξντόλησλ απηώλ κέζσ ησλ super markets.
εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ απνηεινύλ ε δεκηνπξγία εηδηθνύ ρσξνηαμηθνύ
ζρεδηαζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε άλαξρε ρσξνηαμηθή δόκεζε πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαη ε
δεκηνπξγία λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο ειιεληθέο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ, κηα ιύζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη εμαηηίαο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηώλ, είλαη ε αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ
αλνηρηήο ζαιάζζεο. Η πδαηνθαιιηέξγεηεο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα έρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα, κεξηθά από ηα νπνία είλαη
ηα εμήο: λεξά κε ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε ξύπσλ, ιηγόηεξεο αζζέλεηεο γηα ηα ςάξηα θαη δπλαηόηεηα κεγαιύηεξεο
κεηαθίλεζήο ηνπο κέζα ζηα θινπβηά, απνθπγή ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο αδώηνπ θαη θσζθόξνπ πνπ παξαηεξείηαη
θνληά ζηηο παξάθηηεο ηρζπνθαιιηεξγεηηθέο κνλάδεο.
Όζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ζπλνιηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ νη ζαιάζζηεο ηρζπνθαιιηέξγεηεο ην αληαγσληζηηθό
πιενλέθηεκα ηνπο, ζα πξέπεη λα παξάγνπλ πξντόληα ηα νπνία θαιύπηνπλ ηηο ζπλερώο απμαλόκελεο απαηηήζεηο ησλ
θαηαλαισηώλ θαη ηα δηαηξνθηθά ηνπο πξόηππα γηα θαιύηεξεο πνηόηεηαο θαη πγηεηλά πξντόληα. Ιζρπξή πξνηεξαηόηεηα ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε αύμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντόλησλ απηώλ, ελώ απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε
δηεύξπλζε ησλ ππαξρνπζώλ αγνξώλ θαη ε εμεύξεζε λέσλ.
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Δηδηθόηεξα, ζηηο παξνύζεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, όρη κόλν ζε εζληθό επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν
Μεζνγεηαθώλ ρσξώλ γεληθόηεξα, παξαηεξνύληαη νξηζκέλεο αδπλακίεο. Σέηνηεο αδπλακίεο ζεσξνύληαη ν εληεηλόκελνο
αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ παξαγσγώλ ρσξώλ, ε πεξηνξηζκέλε πνηθηιία παξαγνκέλσλ πξντόλησλ ηα νπνία απεπζύλνληαη
ζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε αγνξά (θπξίσο ζε ρώξεο ηεο Μεζνγεηαθήο ιεθάλεο) θ.α. Ωο ηζρπξόηεξνο αληαγσληζηήο
ζεσξείηαη ε Σνπξθία, ε νπνία ιόγσ ηνπ ρακεινύ θόζηνπο παξαγσγήο έρεη κηα εληππσζηαθή αύμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο
θαη ζεκαληηθά ρακειόηεξεο ηηκέο πώιεζεο.
Παξάιιεια όκσο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο θαη λα εθκεηαιιεπζνύλ επθαηξίεο,
όπσο ν πξνζδηνξηζκόο λέσλ (δηεζλώλ) αγνξώλ, ε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο κε αμηνπνίεζε ελεξγεηώλ marketing, ε
επηδίσμε απμεκέλεο πξνζηηζέκελεο αμίαο παξάιιεια κε ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη, ηέινο, ε δηεύξπλζε ησλ
πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ.
ύκθσλα κε απόςεηο επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ε εγρώξηα παξαγσγή ζα θηλεζεί κεηαμύ ζηαζεξόηεηαο θαη κηθξήο
αύμεζεο θαηά ην 2007, ελώ πξνβιέπεηαη επηηάρπλζε ηνπ απμεηηθνύ ξπζκνύ (κέρξη 10%) γηα ην 2008. Δπηπιένλ,
αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα δηεπξπλζεί ν έιεγρνο ησλ κεγάισλ νκίισλ ηνπ
θιάδνπ. Δθηηκάηαη επίζεο όηη, ζα επηρεηξεζεί κεγαιύηεξε δηείζδπζε ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη
όηη ζα ζπλερηζηνύλ νη εμαγνξέο κνλάδσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο πνπ εδξεύνπλ ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ από ηνπο κεγάινπο
νκίινπο ηεο ρώξαο καο, θαζώο θαη ε δηεύξπλζε δηθηύσλ δηαλνκήο πξνθεηκέλνπ ν θιάδνο ζπλνιηθά λα απμήζεη ηηο
εμαγσγηθέο επηδόζεηο ηνπ. Σέινο, εθηηκάηαη όηη ε δήηεζε γηα ηα πξντόληα ηνπ θιάδνπ ζα δηαηεξεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα, ιόγσ ηεο ζηξνθήο ησλ θαηαλαισηώλ ζε πην πγηεηλό ηξόπν δηαηξνθήο, ηεο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ ησλ
αιηεπκάησλ θαη ηεο θαιήο πνηόηεηαο ησλ ειιεληθώλ ςαξηώλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο.
Η εηαηξία καο πξνζβιέπνπζα ζηελ ζπλερή αύμεζε ηεο δήηεζεο ησλ πξντόλησλ ηεο ζα εμεηάδεη θάζε επλντθή επθαηξία
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά.
ημανηικά γεγονόηα.
◊ Μέξηζκα Μεηόρσλ
• Η πξώηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ζηηο 16 Μαΐνπ 2007, κεηαμύ άιισλ, απνθάζηζε από ηηο 17.05.2007 λα
μεθηλήζεη ε θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο από ηα θέξδε ηεο πξώηεο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2006
πνζό Δπξώ 3,00 αλά κεηνρή.
• Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο ζηελ ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 17.03.2008 απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, πξνο έγθξηζε, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο από ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2007 κε ζθνπό ηελ
θάιπςε από απηά κέξνπο ησλ επελδπηηθώλ ηεο ζρεδίσλ.
◊ Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2007 γεγνλόηα, πνπ λα αθνξνύλ ηελ Δηαηξία, ηα
νπνία ζα έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδύιηα ησλ
δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Δπεξηγημαηική Έκθεζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηων Μεηόσων,
ζύμθωνα με ηο άπθπο 11α ηος ν.3371/2005 (ΦΔΚ Α’/178/14.07.2005).
Η παξνύζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο πξνο ηελ 2ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηόρσλ ηεο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11α ηνπ λ.3371/2005 θαη
πεξηιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηελ δπλαηόηεηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ζηελ παξνύζα Έθζεζε Γηαρείξηζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Οη πιεξνθνξίεο ηεο επεμεγεκαηηθήο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά σο θάησζη:
1) Tν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε Δπξώ 200.000,00 είλαη νινζρεξώο θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε
20.000 Ολνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξώ 10,00 ε θάζε κηα. Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ.
2) Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ από ην θαηαζηαηηθό ηεο. Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο
εηαηξίαο γίλεηαη όπσο νξίδεη ν λόκνο.
3) Η κεηνρηθή ζύλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31.12.2007 είλαη ε εμήο:
Μέηοσορ
ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ.
Άιινο Μέηνρνο
ύνολο:

Απιθμόρ μεηοσών
19.950
50
20.000

Ποζοζηό
Μεηοσικού Κεθαλαίος
99,75%
0,25%
100,0

4) Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηόρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ.
5) Γελ πξνβιέπνληαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ.
6) Γελ είλαη γλσζηή ζηελ εηαηξία ε ύπαξμε ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ κεηόρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνύο
ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο ή ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο κεηνρέο ηεο.
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7) Οη θαλόλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο γηα ην δηνξηζκό θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειώλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ δελ δηαθνξνπνηνύληαη από ηα
πξνβιεπόκελα ζηνλ θ.λ.2190/1920.
8) ύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο κε απόθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ππόθεηηαη ζηηο
δηαηππώζεηο δεκνζηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ.2190/1920 όπσο ηζρύεη, κπνξεί λα εθρσξεί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
ην δηθαίσκα, κε απόθαζή ηνπ πνπ ζα ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ
ηνπ, λα απμάλεη ην κεηνρηθό θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ, κέρξη ην πνζό ηνπ θεθαιαίνπ πνπ
είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ε ελ ιόγσ εμνπζία.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θ.λ.2190/1920 κε απόθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί
λα ζεζπηζηεί πξόγξακκα δηαζέζεσο κεηνρώλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθό.
9) Γελ πθίζηαηαη ζεκαληηθή ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη ε εηαηξία θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηείηαη ή ιήγεη ζε
πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκθσλίαο απηήο.
10) Γελ ππάξρεη ζπκθσλία πνπ ε εηαηξία έρεη ζπλάςεη κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή κε ην πξνζσπηθό ηεο, ε
νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απόιπζεο ρσξίο βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκό ηεο ζεηείαο ή ηεο
απαζρόιεζεο ηνπο εμαηηίαο δεκόζηαο πξόηαζεο.
Σέινο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο επραξηζηνύλ ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο γηα ηελ ζπκβνιή
ηνπ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη εμέιημε ηεο.
Κπξίεο θαη Κύξηνη Μέηνρνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο παξαθαιέζνπκε, όπσο εγθξίλεηε ηηο ππνβαιιόκελεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2007.
Δπίζεο παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε θαη επί ησλ ινηπώλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο παξνύζαο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Γαιαμίδη, 17 Μαξηίνπ 2008
Αθξηβέο απόζπαζκα εθ’ ηνπ Βηβιίνπ πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Η Πξόεδξνο & Γ/λνπζα ύκβνπινο

Αζαλαζία π. Παληειεεκνλίηνπ

Βεβαηώλεηαη όηη ε αλσηέξσ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη από πέληε (5) ζειίδεο, είλαη
απηή πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 20 Μαξηίνπ 2008 θαη αλαθέξεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Αλσλύκνπ
Δηαηξίαο ΚΙΡΦΙ ΑΔ –ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2007.
Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2008
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ι. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ
Α.Μ. ΟΔΛ 11931
.Ο.Λ. Α.Δ..
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