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ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ 2011

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 (ΦΕΚ Α91/30.04.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου Αποφάσεων του
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ:
1. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Άλκης – Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Χριστίνα Δ. Τσιάρα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με
την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (εφεξής η «Εταιρία») δηλώνουμε και
βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:

α) οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά
πρότυπα και επισυνάπτονται ακολούθως, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και
του παθητικού, την καθαρή θέση της 31.12.2011 και τα αποτελέσματα Χρήσης 2011 της Εταιρίας, καθώς και
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και

β) η ετήσια Έκθεση Χρήσης 2011 του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επισυνάπτεται παρακάτω, απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, τη θέση της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Γαλαξίδι, 27 Μαρτίου 2012
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
Α.Δ.Τ. Α028617

Άλκης Δ. Βάρδης
Α.Δ.Τ. Χ531834

Το Μέλος του Δ.Σ.

Χριστίνα Δ. Τσιάρα
Α.Δ.Τ. Μ002928
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
επί των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της Χρήσης 2011
(Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6, 7 και 8 του Ν.3556/2007)
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Προς την 24η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
Κυρίες / Κύριοι,
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 χρήσεως 2011, περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011.
Η χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είναι η εικοστή τέταρτη για την εταιρία και η έκτη 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.
Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31.12.2011 είναι οι
ακόλουθες:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΣΧΕΣΗ

(ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ - (ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ)

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. –
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
(Δ. Τίτλος: ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.)
ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.

ΕΛΛΑΔΑ - (ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΙΤΑΛΙΑ - (ΡΩΜΗ)

Μητρική

99,75%

50,00%

Ολική
ενοποίηση
Ολική
ενοποίηση
Καθαρής θέσης

Μητρική

Άμεση

Άμεση

Η ενσωμάτωσή τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έγινε με βάση τους ισολογισμούς των στις
31.12.2011.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις σχετικές διευκρινιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εφεξής καλούμενη για λόγους
συντομίας ως «Έκθεση»), για τη χρήση 2011 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011).
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο σύντομο πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές
ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες
τις σχετικές αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη
ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρία») καθώς και του Ομίλου της.
Η παρούσα Έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καθώς και του Ομίλου της, περιγραφή
των σημαντικότερων γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη Χρήση 2011 και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ομίλου και Εταιρίας
Η Εταιρία και ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, πιο συγκεκριμένα
δραστηριοποιείται στην παραγωγή γόνου, παραγωγή – πάχυνση και διάθεση ιχθύων, και εμπορία νωπού ετοίμου
προϊόντος στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Τον Οκτώβριο του 2011 συμπλήρωσε 24 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 κλίμακας. Διαθέτει έξι
πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δελφών 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 89,49% 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 στην 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 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, μυτάκι,
και κρανιό. Η εταιρία ξεκίνησε το 2007 μια καινοτόμο προσπάθεια για την βιολογική παραγωγή τσιπούρας και
λαυρακιού, οι πωλήσεις της οποίας ξεκίνησαν στο τέλος του 2008 και έκτοτε παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. 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. Η εταιρία συμμετέχει σε, επιδοτούμενο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ερευνητικό πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης «REPROSEL» με σκοπό την απόκτηση
τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος γενετικής βελτίωσης τσιπούρας και λαυρακιού με
μειωμένο κόστος στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί μια μικρομεσαία επιχείρηση όπως η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Κατά την διάρκεια του 2011 τα έξοδα ερευνών ανήλθαν σε 35.319,50 ευρώ.
Τη Χρήση 2011 τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχερείς οικονομικές
συνθήκες της παγκόσμιας και εγχώριας αγοράς, κρίνονται ικανοποιητικά. Το 2011 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 2011 οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 29,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση
έναντι του 2010 κατά 22,91%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 0,81 εκατ. αυξημένα κατά
93,5% έναντι του 2010 και της Εταιρίας σε Ευρώ 0,73 εκατ. αυξημένα κατά 80,2% έναντι του 2010. Η αύξηση των κερδών
προ φόρων τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρίας οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αύξηση τόσο των τιμών πώλησης
κατά μέσο όρο 20,5%, όσο και στην αύξηση των πωληθέντων ποσοτήτων κατά 6,1% έναντι του 2010. Οι
χρηματοοικονομικές δαπάνες αυξήθηκαν ευρώ 270,0 χιλ. έναντι του 2010 λόγω αύξησης των επιτοκίων δανεισμού.
Στην προσπάθειά μας για επέκταση της δραστηριότητάς μας τόσο στην παραγωγή γόνου όσο και στην πάχυνση ψαριών,
ο Όμιλος και η Εταιρία μας πραγματοποίησαν την περίοδο αυτή επενδύσεις ύψους € 0,84 εκατ.
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 συγγενής εταιρία ASTIR INTERNATIONAL SRL, στην οποία η μητρική Εταιρία συμμετέχει κατά 50%, πραγματοποίησε το
2011 πωλήσεις € 5,44 εκατ. έναντι € 6,09 εκατ. το 2010 παρουσιάζοντας μείωση 10,6%. Τα κέρδη μετά από φόρους της
εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των € 11,06 χιλ. έναντι € 22,12 χιλ. το 2010.
Οι εταιρίες του Ομίλου ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. έχουν έδρα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Η μητρική
εταιρία διαθέτει υποκατάστημα ιχθυογεννητικού σταθμού στη Δεσφίνα Φωκίδας στη θέση «Ακρωτήριο Τράχηλος».
Κατά την 31.12.2011 απασχολούνταν συνολικά στην Εταιρία 163 υπάλληλοι και στον Όμιλο 175 υπάλληλοι.
Οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της εταιρίας, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, στις 31.12.2011 είναι Α) η άμεση
συμμετοχή κατά 99,75% στην θυγατρική εταιρία «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» με έδρα το Γαλαξίδι Φωκίδας, και Β)
η άμεση συμμετοχή κατά 50% στην συνδεδεμένη εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL SRL» με έδρα την Ρώμη Ιταλία. Στις
31.12.2011 η μητρική εταιρία ή/και η θυγατρική της ή/και η συγγενής της επιχείρηση δεν κατείχαν μετοχές της
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Το σύνολο των καθαρών κερδών, μετά από φόρους, της Εταιρίας για τη χρήση 2011 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ
791.131,95.
Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας προτείνει να γίνει η διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2011 ως εξής:
1. Τακτικό Αποθεματικό (Υπολογισμός)
Κέρδη Χρήσης
Πλέον: Φόρος εισοδήματος & προβλέψεις φόρων
Τακτικό αποθεματικό 791.131,95 Χ 5% = 39.556,60. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρίας προτείνει την δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού:

Ευρώ
Ευρώ

728.378,13
62.753,82
791.131,95

Ευρώ

39.600,00

2. Πρώτο & Πρόσθετο Μέρισμα Χρήσης 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη
διανομή μερίσματος, από τα κέρδη της χρήσης 2011

3. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου (έχουν ήδη υπολογισθεί στις δαπάνες της
χρήσης 2011:
4. Αποτελέσματα εις νέον
Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών της χρήσης 2011 Ευρώ 663.531,95 το
Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού
«Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον.»

Ευρώ

Ευρώ

Ευρώ

0,00

88.000,00

663.531,95

Η Διοίκηση του Ομίλου και 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 και της Εταιρίας ανήλθαν σε Ευρώ 29,1 εκατ. το 2011 έναντι Ευρώ 23,67 εκατ. το 2010,
παρουσίασαν αύξηση κατά 22,91%.
◊ Κόστος πωληθέντων – Μικτά κέρδη
Το κόστος πωληθέντων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 24,82 εκατ. το 2011 έναντι Ευρώ 20,43 εκατ. το 2010,
παρουσίασε αύξηση κατά 21,45% και για την εταιρία ανήλθε σε Ευρώ 25,25 εκατ. έναντι Ευρώ 20,73 εκατ. το 2010,
σημείωσε αύξηση κατά 21,83%. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων για τον Όμιλο είναι μειωμένο κατά 1% από το 2010 και
για την εταιρία μειωμένο κατά 0,7%.
Το 2011 τα μικτά κέρδη από παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σημείωσαν αύξηση κατά 1% για το Όμιλο και 0,7%
για την εταιρία σε σχέση με το 2010.
◊ Έξοδα διοίκησης
Ως ποσοστό επί των πωλήσεων για τον Όμιλο ανήλθαν σε 2,76% έναντι 2,97% το 2010, για την εταιρία ανήλθαν σε 2,7%
έναντι 2,9% το 2010.
◊ Έξοδα διάθεσης
Ως ποσοστό επί των πωλήσεων τόσο για τον Όμιλο όσο και για την εταιρία ανήλθαν σε 4,33% έναντι 4,55% το 2010.
◊ Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν για τον Όμιλο κατά 0,01% έναντι του 2010 και ανήλθαν σε 4,94% και για την
Εταιρία μειώθηκαν κατά 0,1% έναντι του 2010 και ανήλθαν σε 4,92%.
◊ Κέρδη προ φόρων
Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο ανήλθαν σε Ευρώ 0,81 εκατ. το 2011 έναντι Ευρώ 0,42 εκατ. το 2010, παρουσίασαν
αύξηση κατά 93,5%. Για την εταιρία ανήλθαν σε Ευρώ 0,73 εκατ. έναντι Ευρώ 0,4 εκατ. το 2010, σημείωσαν αύξηση
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κατά 80,2%. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων για τον Όμιλο είναι αυξημένο κατά 1,1% έναντι του 2010 και για την εταιρία
είναι επίσης αυξημένο κατά 0,5% έναντι του 2010. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας για το 2012 αναμένεται να
παρουσιάσουν μικρή πτώση σε σύγκριση με αυτά της χρήσης 2011 λόγω αναμενόμενης μικρής πτώσης της μέσης τιμής
πώλησης ετοίμου προϊόντος.
◊ Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων για τον Όμιλο το 2011 είναι 5,08% από 2,7% το 2010 και για την εταιρία είναι
4,69% από 2,74% αντίστοιχα.
◊ Απόδοση Ενεργητικού (ROCE)
Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού για τον Όμιλο το 2011 είναι 4,28% από 3,05% το 2010 και για την εταιρία είναι 4,13%
από 3,05% το 2010.
◊ Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού για τον Όμιλο το 2011 ανήλθε σε 55,49% από 45,79% το 2010 και για την εταιρία
ανήλθε σε 55,67% από 46,04% αντίστοιχα.
◊ Ξένα προς Ίδια κεφάλαια
Ο λόγος ξένα προς ίδια κεφάλαια για τον Όμιλο το 2011 ανήλθε σε 2,31 από 2,44 το 2010 και για την εταιρία ανήλθε σε
2,36 από 2,49 αντίστοιχα.
◊ Γενική Ρευστότητα
Ο δείκτης της γενικής ρευστότητας για τον Όμιλο το 2011 ανήλθε σε 1,29 από 1,26 το 2010, ενώ για την Εταιρία ανήλθε
σε 1,29 από 1,27 αντίστοιχα.

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας για τη Χρήση
2011, εκ’ των οποίων τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας με ημερομηνία 31.12.2010 είναι αναμορφωμένα.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ)
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέματα

9.140.351,57

(%)

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010

(%)

31.12.2011

(%)

31.12.2010

(%)

17,4

9.508.991,06

18,4

8.865.686,61

17,0

9.061.786,44

17,6

34.374.406,50

65,6

34.176.353,63

66,1

34.374.406,50

65,8

34.176.353,63

66,5

Πελάτες

6.300.393,19

12,0

7.159.071,73

13,8

6.444.445,51

12,3

7.365.878,15

14,3

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

1.530.695,30

2,9

757.922,20

1,5

1.516.040,83

2,9

746.638,16

1,5

Διαθέσιμα

1.092.931,65

2,1

100.726,73

0,2

1.071.677,49

2,1

71.689,61

0,1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

52.438.778,21 100,0

51.703.065,35 100,0

52.272.256,94 100,0

51.422.345,99 100,0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καθαρή θέση Εταιρίας

15.862.764,54

30,3

15.015.440,37

29,0

15.545.909,87

29,7

14.754.777,92

3.065.576,66

5,8

3.316.014,44

6,4

3.021.643,41

5,8

3.209.274,50

6,2

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

20.787.514,40

39,6

22.502.602,21

43,5

20.708.387,31

39,6

22.335.865,96

43,4

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

12.722.922,61

24,3

10.869.008,33

21,0

12.996.316,35

24,9

11.122.427,61

21,6

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

28,7

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

52.438.778,21 100,0

51.703.065,35 100,0

52.272.256,94 100,0

51.422.345,99 100,0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.1 31.12.2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1 -

(%)

31.12.2010

1.1 (%)

1.1 -

31.12.2011

(%)

31.12.2010

(%)

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

29.099.085,79 100,0

23.674.685,22 100,0

29.099.085,79 100,0

23.674.685,22 100,0

Κόστος πωληθέντων

24.816.491,64

85,3

20.433.069,96

86,3

25.251.853,64 86,779

20.727.100,09

87,5

4.282.594,15

14,7

3.241.615,26

13,7

3.847.232,15

13,2

2.947.585,13

12,5

-804.546,83

-2,8

-702.659,68

-3,0

-787.082,41

-2,7

-687.193,36

-2,9

-1.259.335,20

-4,3

-1.077.103,56

-4,5

-1.259.335,20

-4,3

-1.077.103,56

-4,5

Μικτά Κέρδη από παραγωγική και
εμπορική δραστηριότητα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά έσοδα - έξοδα
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

27.583,69

0,1

115.304,59

0,5

360.559,11

1,2

383.532,61

1,6

-1.438.548,18

-4,9

-1.171.846,14

-4,9

-1.432.995,52

-4,9

-1.162.560,58

-4,9

2.246.295,81

7,7

1.577.156,61

6,7

2.161.373,65

7,4

1.566.820,82

6,6

3.452.467,82

11,9

2.808.724,23

11,9

3.181.854,83

10,9

2.613.928,10

11,0

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 & Προβλέψεις φόρων
Κέρδη μετά φόρων
Καθαρά κέρδη μετά δικ. Μειοψηφίας

-2.106,30

0,0

11.061,68

0,0

0,00

805.641,33

2,8

416.372,15

1,8

728.378,13

2,5

404.260,24

1,7

41.682,84

0,1

153.447,11

0,6

62.753,82

0,2

147.589,10

0,6

847.324,17

2,9

262.925,04

1,1

791.131,95

2,7

256.671,14

1,1

847.175,76

2,9

262.935,67

1,1

791.131,95

2,7

256.671,14

1,1

Κέρδη ανά μετοχή

0,0602

0,0187

0,00

0,0562

0,0182

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ROE (Κ.Κ. προ Φ/ ΙΚ)

ΕΤΑΙΡΙΑ

2011

2010

2011

2010

5,08%

2,77%

4,69%

2,74%

ROCE (Κ.Κ. προ ΦΤ/ΣΕ)

4,28%

3,05%

4,13%

3,05%

Κυκλοφ. Ταχύτητα Ενεργητικού (Πωλ./Εν.)

55,49%

45,79%

55,67%

46,04%

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

2,31

2,44

2,36

2,49

Γενική Ρευστότητα (Κυκλ.Ενερ./ΒΥ)

1,29

1,26

1,29

1,27

Ειδική Ρευστότητα (Διαθ./ΒΥ)

0,03

0,00

0,03

0,00

Κυκλοφ. Ταχύτητα Αποθ. ((Απ./ΚΠ) * 365)

506

610

497

602

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών

22,91%

6,40%

22,91%

6,40%

Εξέλιξη Καθαρού Κέρδους (προ φόρων)

93,49%

-27,57%

80,18%

-21,86%

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

14,72%

13,69%

13,22%

12,45%

Περιθώριο Κέρδους (προ φόρων)

2,77%

1,76%

2,50%

1,71%
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2011 και η επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις
Κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 (περίοδος από 01.01.2011 έως 31.12.2011) αναφέρουμε τα παρακάτω σημαντικά
γεγονότα:
• Η 23η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2011, μεταξύ άλλων, αποφάσισε: Α) τη μη
διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2010 λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης και με πρόθεση τα μη
διανεμόμενα κέρδη να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας και Β) την συγχώνευση με
απορρόφηση της εξαγορασθείσας εταιρίας στις 05.10.2010 με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από την μητρική εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ. Στις 20 Ιουλίου 2011 υπεγράφη
μεταξύ της εξαγορασθείσας εταιρίας στις 05.10.2010 με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
και της μητρικής εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ συμβολαιογραφικό έγγραφο συγχώνευσης με
απορρόφηση της πρώτης εταιρίας από την δεύτερη.
Στις 29.07.2011 το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. Κ26768/29.7.11 απόφασή του την παραπάνω συγχώνευση (ΦΕΚ τΑΕ-ΕΠΕ&ΓΕΜ 7983/3.8.2011), ως εκ τούτου η εταιρία
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. δεν ενοποιείται πλέον. Το γεγονός αυτό δεν επέφερε μεταβολή
συνολικά άνω του 25% στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 27 Μαρτίου 2012 αποφάσισε από τα κέρδη της χρήσης 2011 να προτείνει
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την μη διανομή μερίσματος λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης και
με πρόθεση τα μη διανεμόμενα κέρδη να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.
• Με απόφαση της Γενικής Γραμματέας αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αυξήθηκε η
παραγωγική δυναμικότητα της εταιρίας από 1.320 τόνους σε 4.298 τόνους και σε επίπεδο Ομίλου από 2.076 τόνους σε
6.810 τόνους ετησίως.
• Η καινοτόμος προσπάθεια της Εταιρίας για την βιολογική παραγωγή τσιπούρας και λαυρακιού, για την οποία η
Εταιρία μέχρι και 31.12.2011 έχει επενδύσει σε πάγιο εξοπλισμό ευρώ 274,47 χιλ. και της οποίας οι πωλήσεις ξεκίνησαν
στο τέλος του 2008 συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρίας καθότι οι τιμές πώλησης αυτών των
οργανικών προϊόντων είναι σημαντικά υψηλότερες των αντίστοιχων μη οργανικών προϊόντων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Ο ΚΛΑΔΟΣ – προβλήματα κλάδου – πιθανοί μελλοντικοί κίνδυνοι - προοπτικές.
Η συνεχής αύξηση της ζήτησης προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας τα προηγούμενα χρόνια συνεπικουρούμενη από τις
ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, συνέτειναν στην αύξηση της παραγωγής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ανταγωνίστριες
χώρες (Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία).
Ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής κατά την διάρκεια του 2009 και ιδίως κατά την διάρκεια του 2010 παρουσίασε μια
συρρίκνωση λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έπληξαν την παγκόσμια αγορά με αποτέλεσμα την δημιουργία
μεγάλου ανταγωνισμού στις αγορές και στασιμότητα έως και μικρή μείωση στην μέση τιμή πώλησης.
Οι διαθέσιμες ποσότητες, προς πώληση, κατά την διάρκεια του 2011 υπολείπονται της αυξημένης ζήτησης με
αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών πώλησης ετοίμου προϊόντος.
Το 2012 αναμένεται σταθερότητα στις τιμές πώλησης με πιθανότητα μικρής πτώσης η οποία οφείλεται στην
παρατηρούμενη μειωμένη ζήτηση λόγω της πανευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης.
Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
Ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (ενδεικτικά: μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές πώλησης ιχθύων και αγοράς ιχθυοτροφών), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των αγορών
και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδρασή τους στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα χαμηλός δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
συναλλαγών της Εταιρίας και του Ομίλου είναι σε Ευρώ, οι συναλλαγές δε σε άλλα νομίσματα είναι μικρής αξίας.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστοδοτικό κίνδυνο που προέρχεται κυρίως από την ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης υπολοίπων
πελατών. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστοδοτικού κινδύνου ο Όμιλος μεριμνά με βάσει την ακολουθούμενη πολιτική για
την κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεών του σε μεγάλο αριθμό πελατών, ενώ oι χονδρικές πωλήσεις που
καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων, γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών και
χαρακτηρίζονται από σημαντική γεωγραφική διασπορά (κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πωλήσεις σε ιδιώτες
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διενεργούνται τοις μετρητοίς. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών του Ομίλου παρακολουθείται διαρκώς και
αξιολογείται από την Οικονομική Διεύθυνση. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως
εγγύηση της πίστωσης. Το μηχανογραφικό μας σύστημα ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα
πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου και παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή οικονομική κρίση,
δεν έγινε καμία ουσιώδης υπέρβαση των ορίων πίστωσης και η Διοίκηση του Ομίλου δεν αναμένει σοβαρές απώλειες
που μπορεί να προκύψουν από την μη ρευστοποίηση λογαριασμών εισπρακτέων.
Ήδη από την χρήση 2008 ο Όμιλος έχει αρχίσει να εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο πελατειακής εξάρτησης. Το 38,2% του
κύκλου εργασιών της περιόδου 1.1 – 31.12.2011 προέρχεται από δυο μεγάλους πελάτες, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας
τις πωλήσεις προς την συγγενή εταιρία ASTIR INTERNATIONAL SRL (ποσοστό 11,8% επί του τζίρου της χρήσης 2011),
καθότι η συγκεκριμένη εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ιταλία χαρακτηρίζεται από ευρεία πελατειακή βάση και
μικρό βαθμό συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου.
Πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο σημαντικοί αυτοί πελάτες του Ομίλου είναι μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες, οι οποίες
συμβάλουν τόσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου όσο και στην επάρκεια και ασφάλεια των ταμειακών
του εισροών.
Ο Όμιλος στη παρούσα χρήση έχει επιτύχει να διευρύνει την πελατειακή του βάση με αποτέλεσμα να έχει μειώσει την
εξάρτησή του από σημαντικούς πελάτες, και έχει θέσει ως πολιτική να διευρύνει ακόμα περισσότερα στο μέλλον την
πελατειακή του βάση.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα. Στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από
αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με τον Όμιλο. Για την ελαχιστοποίηση αυτού
του πιστωτικού κινδύνου ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος και η Εταιρία διατηρούν επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και
αποπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους εντός συμβατικών πλαισίων.
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων
και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας
να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες
εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη
ταμιακών διαθεσίμων.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων
Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν έχουν στο ενεργητικό τους έντοκα στοιχεία και κατά συνέπεια τα λειτουργικά έσοδα και οι
ταμειακές εισροές της Εταιρίας και του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.
Η χρηματοδότηση του Ομίλου διαμορφώνεται σύμφωνα με ένα συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων,
προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε
κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
Η Οικονομική Διεύθυνση διαμορφώνει τον δείκτη σταθερού - κυμαινόμενου επιτοκίου του καθαρού δανεισμού του
Ομίλου σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Πολιτική του Ομίλου
είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών.
Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου
δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια συνάπτονται με
κυμαινόμενα επιτόκια. Τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια συνάπτονται είτε με σταθερά είτε με μεταβλητά επιτόκια.
Κίνδυνος τιμών
Η μέση τιμή αγοράς της ιχθυοτροφής το πρώτο τρίμηνο 2012 παρέμεινε στα επίπεδα του δευτέρου εξαμήνου 2011, τα
επόμενα τρίμηνα του 2012 αναμένεται μείωση της τιμής μέχρι και 20%.
Κίνδυνος αποθεμάτων
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές,
θνησιμότητα, κλοπές κλπ, ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη κλπ για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
Προοπτικές και στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ομίλου και της Εταιρίας
Κυρίαρχο ρόλο στη θέσπιση στόχων για την πορεία του Ομίλου διαδραματίζουν οι διεθνής και εγχώριες δυσμενείς
οικονομικές συνθήκες.
Το 2012 αναμένεται σταθερότητα στις τιμές πώλησης με πιθανότητα μικρής πτώσης η οποία οφείλεται στην
παρατηρούμενη μειωμένη ζήτηση λόγω της πανευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, με συνέπεια τα κέρδη προ φόρων να
παρουσιάσουν μικρή μείωση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι πενταμελές. Η εκλογή του έγινε στις 27 Ιουνίου 2007 από την 19η Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, του ν.3016/2002 και τα
άρθρα 9 και 11 του καταστατικού της Εταιρίας. Η συγκρότησή του και η ανάθεση των καθηκόντων στα μέλη του
αποφασίσθηκε κατά την πρώτη συνεδρίασή του στις 26.06.2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι
κ.κ.:
Ονοματεπώνυμο
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
Άλκης – Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη
Χριστίνα Δ. Τσιάρα
Ανθίπη Χ. Χιώτη

Θέση
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

Ιδιότητα
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρίας πριν την εξάντληση της εξαετίας, δηλαδή από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η
οποία θα συνέλθει μέχρι της 26 Ιουνίου του έτους 2013.
Μέχρι τις 31.12.2011 δεν επήλθε καμία μεταβολή στην σύνθεσή του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Συμμετοχές κύριων μετόχων ή / και μελών του Δ.Σ. στη διοίκηση ή / και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών
Οι κύριοι Μέτοχοι ή / και τα μέλη του Δ.Σ. της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. τα οποία συμμετέχουν στη
Διοίκηση ή / και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, με ημερομηνία 31.12.2010,
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
Μέλος Δ.Σ. ή
Κύριος Μέτοχος
Αθανασία Σπ.
Παντελεημονίτου
(Κύριος Μέτοχος &
Μέλος του Δ.Σ.)

Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη
(Κύριος Μέτοχος &
Μέλος του Δ.Σ.)

Ιωάννης Εμμ. Κοντέλλης
(Κύριος Μέτοχος)

Εταιρία που συμμετέχει
ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.
ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ –ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ
ΕΜΙΚΟ Α.Ε.

Θέση στο Δ.Σ. ή
στη Διοίκηση
Γεν. Διευθύντρια
Πρόεδρος &
Δ/νουσα Σύμβουλος

Ποσοστό
Συμμετοχής
80,58 %
-

-

8,10%

ΕΜΙΚΟ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

19,59%

ΑΓKΡΙΠΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΕΛΟΣ

21,98%

Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

14,21%

ΥΛΗ Α.Τ.Κ.Ε.

ΜΕΛΟΣ

25,00%

ΕΛΘΑ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

40,00%

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

25,00%

MULTIPART A.E.

ΜΕΛΟΣ

-

ΔΗΣΤΑ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

50,00%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

12,5%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

16,66%

ΘΑΕΛ-ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

ΜΕΛΟΣ

50,00%

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ

-

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

15,65%

TERRA A.E.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2,39%

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

15,95%

ΕΜΙΚΟ ΑΕ

-

19,59%

ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΑΕΒΕ

-

21,98%
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ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

16,67%

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
(πρώην Ν.Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.
Αυτοκινήτων & Αντιπροσωπειών)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

MULTIPART SKOPJE

50%

MULTIPART A.E. (πρώην Εμπορική και
Τεχνική Εταιρία ΛΙΝΑΡΔΟΣ Α.Ε.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

-

ΥΛΗ Α.Τ.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

25,00%

ΕΛΘΑ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

40,00%

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

25,00%

ΔΗΣΤΑ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

50,00%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

12,5%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

16,66%

ΘΑΕΛ-ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

50,00%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

-

Ουδεμία επιχειρηματική σχέση, συμφωνία, σύμβαση ή συναλλαγή υφίσταται μεταξύ της Εταιρίας και των εταιριών στο
κεφάλαιο και τη διοίκηση των οποίων συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. ή / και οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίες να
προκύπτουν εκτός του πλαισίου της συνήθους δραστηριότητάς τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ με συνδεδεμένα μέρη
Στις σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, όπως αυτά ορίζονται
στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, περιλαμβάνονται:
α) οι συναλλαγές της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από
01.01.2011 έως 31.12.2011 και οι οποίες επηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της
Εταιρίας κατά την εν λόγω περίοδο,
β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένου με αυτήν προσώπου που
περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη
χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά την περίοδο από 01.01.2011 έως 31.12.2011.
Στις ως άνω συναλλαγές ακολουθεί αναφορά η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το ποσό των συναλλαγών για τη χρήση 2011,
β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της χρήσης 2011 (31.12.2011),
γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με την Εταιρία, και
δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής
θέσης της Εταιρίας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό
τους συνήθεις όρους της αγοράς.

________________________________________________________________________________________________________________
Ετήσια Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2011
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011)
Σελίδα 12 από 63

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τηλ: 2265041840

Αναλυτικότερα, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα νομικά και φυσικά πρόσωπα, όπως
αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, για τη χρήση 2011 είχαν ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών – Έσοδα
Υπηρεσίες σε θυγατρική «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.» (1)
Αγαθά σε συγγενή εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL
SRL» (2)
Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών – Έξοδα
Υπηρεσίες από θυγατρική «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.» (1)
Υπηρεσίες από θυγατρική «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘ/ΚΗ Μ.
ΕΠΕ» (1)
Υπηρεσίες και αγαθά από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
κατά την έννοια του IAS 24
Υπόλοιπα τέλους περιόδου που προέρχονται από
πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Από θυγατρική «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.» (1)
Από συγγενή εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL SRL» (2)
Υποχρεώσεις
Σε θυγατρική «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.» (1)
Σε θυγατρική «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘ/ΚΗ Μ. ΕΠΕ» (1)
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του IAS 24
Παροχές προς τη Διοίκηση & Στελέχη της Εταιρίας
κατά την έννοια του IAS 24
Αμοιβές και Ωφελήματα για μέλη Δ.Σ., εγκεκριμένες
από Γ.Σ.
Αμοιβές και Ωφελήματα για Διευθ. Στελέχη
Υποχρεώσεις προς τη Διοίκηση & Στελέχη της
Εταιρίας κατά την έννοια του IAS 24
Αμοιβές και Ωφελήματα για μέλη Δ.Σ. εγκεκριμένες
από Γ.Σ.
Αμοιβές και Ωφελήματα για Διευθ. Στελέχη

ΟΜΙΛΟΣ
01.01 01.01 31.12.2011
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01 01.01 31.12.2011
31.12.2010

0,00

0,00

334.648,42

269.133,40

3.444.555,65

3.830.987,99

3.444.555,65

3.830.987,99

0,00

0,00

1.080.000,00

985.000,00

0,00

0,00

0,00

69.000,00

21.391,09

73.484,17

21.391,09

73.484,17

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

0,00
1.774.587,40

0,00
2.073.880,13

144.052,32
1.774,587,40

206.806,42
2.073.880,13

0,00
0,00
11.647,45

0,00
0,00
34.290,82

433.158,36
0,00
11.647,45

459.750,00
98.582,17
34.290,82

31.12.2011

31.12.2010

88.000,00
168.074,73

77.000,00
167.864,61

31.12.2011

31.12.2010

40.089,60
9.171,41

41.372,23
10.067,80

31.12.2011
88.000,00
168.074,73
31.12.2011
40.089,60
9.171,41

31.12.2010
77.000,00
167.864,61
31.12.2010
41.372,23
10.067,80

• (1) Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρίας με θυγατρικές εταιρίες έχουν
απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και αφορούν αγορές ή πωλήσεις, έσοδα ή έξοδα από
παροχή υπηρεσιών.
• (2) Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι πωλήσεις – έσοδα και οι απαιτήσεις της Εταιρίας και του Ομίλου με την συγγενή
εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL SRL» αφορούν έσοδα και απαιτήσεις από πώληση προϊόντων (ιχθύων) της μητρικής
εταιρίας προς την συγγενή εταιρία.
• Οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους της
αγοράς.
• Δεν υπήρχαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων οι οποίες θα
μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας στη χρήση 2011.
Όσον αφορά την θυγατρική εταιρία «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘ/ΚΗ Μ. ΕΠΕ» λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την
μητρική εταιρία δεν υπάρχουν συναλλαγές στη χρήση 2011.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα
με το άρθρο 4 του ν.3556/2007
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας περιέχει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με την
παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 πληροφορίες, και θα υποβληθεί στην 24η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007.
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 στο σύνολό τους
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αϋλες και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς 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 των 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 ν.3556/2007 στις 31.12.2011
είναι η εξής:
Μέτοχος
Αριθμός μετοχών
Ποσοστό (%) Μετοχικού Κεφαλαίου
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
8.321.151
59,11
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη
818.178
5,81
Ιωάννης Εμμ. Κοντέλλης
818.034
5,81
Ευρύ επενδυτικό κοινό *
4.118.997
29,27
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 τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2190/1920 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
το ισχύων καταστατικό της εταιρίας δεν έχει δοθεί τέτοιο δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχει ληφθεί τέτοια
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
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. Δεν έχει ληφθεί
τέτοια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του, για την έκδοση νέων μετοχών ή την
αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
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.
ΕΝΟΤΗΤΑ 8
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με βάση το άρθρο 43α, της παρ. 3 εδ. δ′ του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά
από την τροποποίησή του από τον Ν.3873/2010.
Εισαγωγικά
Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.
3873/2010 και της παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και αποτελείται από τις εξής ενότητες:
Α. Δήλωση Συμμόρφωσης με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Β. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές
Γ. Γενική Συνέλευση και Δικαιώματα των Μετόχων
Δ. Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας
Ε. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΤ. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις
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Α. Δήλωση Συμμόρφωσης με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ως ανώνυμη εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρία ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία περί εταιρικής
διακυβέρνησης, ιδίως τους ν. 3016/2002, 3693/2008 και 3884/2010 καθώς και τους ν. 3556/2007, 3340/2005, όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Επιπλέον, η Εταιρία έχει αποφασίσει να εφαρμόζει κατ’ αρχήν και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα
περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ (ο «Κώδικας») για τις μικρές εταιρίες, ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο:
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED TELIK0 JAN2011.pdf
Η Εταιρία πέραν των απαιτήσεων του νόμου και του Κώδικα δεν έχει υιοθετήσει άλλες πρακτικές.
Οι εφαρμοζόμενες αρχές και πρακτικές από την Εταιρία αποτυπώνονται στο Καταστατικό, στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας, και, εφόσον κατά περίπτωση κρίνεται σκόπιμο σε άλλους κανονισμούς ή πολιτικές της Εταιρίας που
ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της.
Το Καταστατικό της Εταιρίας είναι αναρτημένο στον ιστότοπό της: www.gmf-sa.gr
Β. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές
Ι. Διοικητικό Συμβούλιο (Σύνθεση – Θητεία)
Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία και καθορίζει στα πλαίσια του
Καταστατικού και της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, ιδίως του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τον ακριβή αριθμό των μελών
ποια από αυτά θα είναι Ανεξάρτητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά μέλη του.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για εξαετή θητεία. Η επανεκλογή τους επιτρέπεται.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και
ένα ή περισσότερα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους οι οποίοι έχουν την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της
Εταιρίας και του προσωπικού της.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας του μέλους ή μελών του
διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και
χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των
μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να
είναι λιγότερα των τριών (3).
Ομοίως, εάν μείνει κενή η θέση κάποιου μέλους λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης,
προτού να λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο δύναται, εφ’ όσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον
τρία, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει
οριστικά.
ΙΙ. Τρέχον ΔΣ και διάρκεια θητείας του
Με την από 26.6.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας εξελέγη πενταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο και η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:
Ον/μο
Ιδιότητα
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό
μέλος
Άλκης – Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης
Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη
Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Ανθίπη Χ. Χιώτη
Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Χριστίνα Δ. Τσιάρα
Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
www.gmf-sa.gr
Λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών Δ.Σ.:
Ο κος. Άλκης Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης και οι κυρίες Ανθίπη Χ. Χιώτη και Χριστίνα Δ. Τσιάρα δεν έχουν άλλες
επαγγελματικές δεσμεύσεις.
Η κα. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου είναι γενική διευθύντρια της εταιρείας ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.
Η κα. Αλεξάνδρα Εμ. Κοντέλλη είναι μέλος των Δ.Σ. των εταιρειών ΕΜΙΚΟ Α.Ε., ΑΓΚΡΙΠΑΝ Α.Ε.Β.Ε., Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΥΛΗ Α.Τ.Κ.Ε., ΕΛΘΑ Α.Ε., ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε., MULTIPART Α.Ε., ΔΗΣΤΑ Α.Ε., ΔΡΟΜΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε.,
ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε., ΘΑΕΛ – ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ.
III. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρίας αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη πού
αφορά την διοίκηση της Εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και έχει ως αποστολή την γενική επίτευξη του
σκοπού της Εταιρίας και τη διαρκή επιδίωξη την ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής της αξίας και την προάσπιση
του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά σχετικά με κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και
εκπροσώπηση της Εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση όλων ή μερικών
από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη
του, στους διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτους, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα ως προς τα
οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Η τρέχουσα εκπροσώπηση της Εταιρίας αποφασίστηκε κατά την από 26.6.2007 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, ανατέθηκαν στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αθανασία Παντελεημονίτου όλες οι εξουσίες
διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, οι οποίες ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο και το
καταστατικό, τις οποίες μπορεί να ασκεί με μόνη την υπογραφή της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν ή το επιβάλλει ο νόμος.
Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει την συχνότητα παράστασης κάθε μέλους του ΔΣ κατά το 2011.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗ ΔΙ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
Αθανασία Σπ.
23
23
Παντελεημονίτου
Άλκης – Αλκιβιάδης Δ.
23
23
Βάρδης
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη 23
23
Ανθίπη Χ. Χιώτη
23
23
Χριστίνα Δ. Τσιάρα
23
23
IV. Επιτροπές
Η Εταιρία έχει συστήσει μόνο Επιτροπή Ελέγχου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά και ένα
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
Η θητεία της Επιτροπής παρακολουθεί κατ’ αρχήν τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η Γενική
Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ενώ
είναι δυνατή η σύγκλησή της κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ή των εξωτερικών
ελεγκτών.
Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει την συχνότητα συνεδριάσεων και παράστασης κάθε μέλους της Επιτροπής Ελέγχου
κατά την κλειόμενη χρήση (2011).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗ ΔΙ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
Αλεξάνδρα Ε. Κοντέλλη
5
5
Ανθίπη Χ. Χιώτη
5
5
Χριστίνα Δ. Τσιάρα
5
5
Η Επιτροπή Ελέγχου, μέσω της Προέδρου της, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι βασικές της αρμοδιότητες,
όπως αναφέρονται στο ν. 3693/2008, είναι οι ακόλουθες:
Η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της
Εταιρίας,
Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και
ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από τους
εξωτερικούς ελεγκτές.
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Η Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε με την από 16.4.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και
αποτελείται από τους κ.κ. Αλεξάνδρα Κοντέλλη (μη εκτελεστικό μέλος), Ανθίπη Χιώτη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος) και Χριστίνα Τσιάρα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η κα. Χριστίνα Δ. Τσιάρα, και η θητεία της, επιτροπής παρακολουθεί αυτή του
Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή είναι εξαετής.
Γ. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα των Μετόχων
Ι. Σύγκληση – Συνεδριάσεις - Αρμοδιότητες
Τα θέματα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας
ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική συνέλευση.
Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν και ο τελευταίος
κωλύεται, τότε προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων.
Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη του
καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και
ένα οριστικό Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε
εταιρική υπόθεση. Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατ’
αποκλειστική αρμοδιότητα για:
α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού,
β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
γ) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας,
δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών,
ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και
στ) τον διορισμό εκκαθαριστών.
ΙΙ. Δικαιώματα Μετόχων& τρόπος άσκησης
Η Εταιρία έχει εκδώσει κοινές ονομαστικές μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και καταχωρημένες σε
άυλη μορφή στα αρχεία του Σ.Α.Τ. Δεν υφίστανται ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων.
Η κτήση μετοχών της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της και των νομίμων
αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Η
ευθύνη των μετόχων περιορίζεται αντίστοιχα στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Σε περίπτωση
συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται μόνο από κοινό εκπρόσωπο αυτών. Οι συγκύριοι
ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή μετοχή.
Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κ.Ν.
2190/1920 και το Καταστατικό της, και ειδικότερα:
Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρίας.
Το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον
αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά
της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που πραγματοποιείται με μετρητά και
έκδοση νέων μετοχών, καθώς και το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, εφόσον δεν
αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση που εγκρίνει την αύξηση.
Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας που αναφέρονται κατωτέρω.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και άσκησης δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή
δι’ αλληλογραφίας, εν αναμονή της έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων όπως προβλέπεται από τον ν.
3884/2010.
ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας
Παρέχονται τα ακόλουθα δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920:
Μέτοχοι που κατέχουν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου δικαιούνται να προβούν στα
ακόλουθα αιτήματα και η Εταιρία υποχρεούται να τα ικανοποιήσει (υπό τις οριζόμενες στο νόμο προϋποθέσεις):
Αίτημα προς το Δ.Σ. της Εταιρίας για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Αίτημα προς το Δ.Σ. της Εταιρίας για την εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη γενικής συνελεύσεως,
που έχει ήδη συγκληθεί.
Αίτημα προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την αναβολή για μία μόνο φορά λήψης αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης.
Αίτημα όπως τεθούν από το Δ.Σ. της Εταιρίας στη διάθεση των μετόχων σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν
συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη
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Αίτημα όπως η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνει με
ονομαστική κλήση.
Αίτημα ελέγχου της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία αυτή εδρεύει.
Αίτημα προς το Δ.Σ. να ανακοινώσει σε επικείμενη τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς
τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.
Μέτοχοι που κατέχουν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου δικαιούνται να προβούν στα
ακόλουθα αιτήματα και η Εταιρία υποχρεούται να τα ικανοποιήσει (υπό τις οριζόμενες στο νόμο προϋποθέσεις):
Αίτηση παροχής από το Δ.Σ. της Εταιρίας πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της Εταιρίας στην επικείμενη Γενική Συνέλευση.
Αίτημα ελέγχου της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων
καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή
διαχείριση.
Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να
ζητήσουν την ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία ελήφθη χωρίς να παρασχεθούν
οφειλόμενες πληροφορίες που ζητήθηκαν από μετόχους κατ’ ενάσκηση δικαιώματος μειοψηφίας ή κατά κατάχρηση
εξουσίας της πλειοψηφίας.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν από
το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές της Εταιρίας να ασκηθούν όλες οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.
Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από
το αρμόδιο δικαστήριο τη λύση της, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή, καθιστά
την συνέχισή της αδύνατη.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δύναται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει σε επικείμενη Γενική Συνέλευση τις
αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την
πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.
Δ. Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων
Εσωτερικός Έλεγχος
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας απαρτίζεται από την
Επιτροπή Ελέγχου, για την οποία γίνεται λόγος ανωτέρω και το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα της Εταιρίας. Ο διορισμός των Εσωτερικών
Ελεγκτών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Εσωτερικός Ελεγκτής αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου και στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής διορίστηκε με την από 18η Απριλίου 2003 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και είναι ο κος. Κων/νος Στεργίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση της Εταιρίας οφείλουν να παρέχουν στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα
απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου. Κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου,
τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της
Εταιρίας.
Διαχείριση Κινδύνων
Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
Ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (ενδεικτικά: μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές πώλησης ιχθύων και αγοράς ιχθυοτροφών), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των αγορών
και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδρασή τους στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα χαμηλός δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
συναλλαγών της Εταιρίας και του Ομίλου είναι σε Ευρώ, οι συναλλαγές δε σε άλλα νομίσματα είναι μικρής αξίας.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστοδοτικό κίνδυνο που προέρχεται κυρίως από την ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης υπολοίπων
πελατών. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστοδοτικού κινδύνου ο Όμιλος μεριμνά με βάσει την ακολουθούμενη πολιτική για
την κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεών του σε μεγάλο αριθμό πελατών, ενώ oι χονδρικές πωλήσεις που
καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων, γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών και
χαρακτηρίζονται από σημαντική γεωγραφική διασπορά (κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πωλήσεις σε ιδιώτες
διενεργούνται τοις μετρητοίς. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών του Ομίλου παρακολουθείται διαρκώς και
αξιολογείται από την Οικονομική Διεύθυνση. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως
εγγύηση της πίστωσης. Το μηχανογραφικό μας σύστημα ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα
πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου και παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή οικονομική κρίση,
δεν έγινε καμία ουσιώδης υπέρβαση των ορίων πίστωσης και η Διοίκηση του Ομίλου δεν αναμένει σοβαρές απώλειες
που μπορεί να προκύψουν από την μη ρευστοποίηση λογαριασμών εισπρακτέων.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα. Στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από
αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με τον Όμιλο. Για την ελαχιστοποίηση αυτού
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του πιστωτικού κινδύνου ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος και η Εταιρία διατηρούν επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και
αποπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους εντός συμβατικών πλαισίων.
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων
και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας
να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες
εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη
ταμιακών διαθεσίμων.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων
Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν έχουν στο ενεργητικό τους έντοκα στοιχεία και κατά συνέπεια τα λειτουργικά έσοδα και οι
ταμειακές εισροές της Εταιρίας και του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.
Η χρηματοδότηση του Ομίλου διαμορφώνεται σύμφωνα με ένα συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων,
προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε
κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
Η Οικονομική Διεύθυνση διαμορφώνει τον δείκτη σταθερού - κυμαινόμενου επιτοκίου του καθαρού δανεισμού του
Ομίλου σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Πολιτική του Ομίλου
είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών.
Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου
δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια συνάπτονται με
κυμαινόμενα επιτόκια. Τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια συνάπτονται είτε με σταθερά είτε με μεταβλητά επιτόκια.
Κίνδυνος τιμών
Η μέση τιμή αγοράς της ιχθυοτροφής το πρώτο τρίμηνο 2012 παρέμεινε στα επίπεδα του δευτέρου εξαμήνου 2011, τα
επόμενα τρίμηνα του 2012 αναμένεται μείωση της τιμής μέχρι και 20%.
Κίνδυνος αποθεμάτων
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές,
θνησιμότητα, κλοπές κλπ, ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη κλπ για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
Ε. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου:
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεστικών και μη εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση
κατόπιν της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των πράξεων και αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον καθορισμό της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει
υπόψη της το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις και την εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται.
Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία και δεν
λαμβάνει αμοιβές εκ του λόγου αυτού.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 30.6.2011 ενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου που αναφέρονται στη σημείωση 4.32 των Οικονομικών Καταστάσεων.
ΣΤ. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις
Η Εταιρία εφαρμόζει κατ’ αρχήν τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα. Δεδομένου του μεγέθους της,
εφαρμόζει μόνο τις πρακτικές για τις μικρές εισηγμένες εταιρίες του Κώδικα.
Επίσης, η Εταιρία αποκλίνει και στα ακόλουθα σημεία από τον Κώδικα:
Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κατ’ αρχήν ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων, εντός των προβλέψεων του Καταστατικού. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας
του Διοικητικού Συμβουλίου, το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα προβεί στην αντικατάσταση του μέλους,
ανάλογα με την θέση, τις ικανότητες του μέλους και τις ανάγκες της Εταιρίας, με τις προϋποθέσεις του νόμου (ειδική
πρακτική Α.ΙΙ (2.1)).
Επίσης, η Εταιρία εφαρμόζει την προβλεπόμενη στο Καταστατικό εξαετή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που κατά
την άποψή της διασφαλίζει σταθερότερη διοίκηση, νοουμένου ότι παράλληλα εκ του νόμου οι μέτοχοι δύνανται να
εκλέξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όποτε αυτοί κρίνουν σκόπιμο. (ειδική πρακτική Α.V (5.1)).
Η Εταιρία λόγω του μεγέθους της και προκειμένου να έχει το δυνατόν σταθερότερη διοίκηση μπορεί να παρατείνει τη
θητεία των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. πλέον της 12ετίας.
Λόγω του μεγέθους της αλλά και δεδομένης της ευελιξίας που επιθυμεί να διατηρεί η Εταιρία στην Γενική Συνέλευση,
δεν έχει συσταθεί επιτροπή αμοιβών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την εκλογή των
μελών Διοικητικού Συμβουλίου και αξιολογεί την ανεξαρτησία των υποψηφίων για ανεξάρτητα μέλη (ειδική πρακτική
A.I. (1.2), Α.ΙΙ (2.4) & Α. IV. (5.4)). Για τους ίδιους λόγους η Εταιρία δεν κρίνει στη φάση αυτή σκόπιμο το διορισμό
ανεξάρτητου Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (ειδική πρακτική Α.ΙΙΙ.(3.3)).
Δεδομένου του ευέλικτου σχήματος και της ικανοποιητικής διαθεσιμότητας των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο
συνεδριάζει όποτε απαιτείται από τις ανάγκες της Εταιρίας, χωρίς να υιοθετεί εκ των προτέρων ημερολόγιο
συνεδριάσεων και πρόγραμμα δράσης (ειδική πρακτική Α.VI (6.1)).
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Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση κατά την συζήτηση για την
έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού από ευθύνη αποζημίωσης κατά
την Τακτική Γενική Συνέλευση εκάστου έτους. Πέραν αυτού, η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει άλλη διαδικασία αξιολόγησης
δεδομένου ότι θεωρεί ότι η Γενική Συνέλευση είναι το πλέον κατάλληλο όργανο (ειδική πρακτική Α.VI (6.5) & Α.VII (7.1,
7.2)).
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζονται όπως αναφέρεται στην παραπάνω ενότητα (Μέρος Γ).
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρίας ευχαριστούν το ανθρώπινο δυναμικό για την
συμβολή του στην ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της, καθώς και τους πελάτες και τους κ.κ. Μετόχους της για την
εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Εταιρία.
Η Εταιρία μας προσβλέπουσα στην συνεχή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της και του κλάδου γενικότερα σε
παγκόσμιο επίπεδο, θα εξετάζει κάθε ευνοϊκή ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της θέσης της
στην αγορά.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε, όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011. Επίσης παρακαλούμε όπως αποφασίσετε και επί των λοιπών θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Γαλαξίδι, 27 Μαρτίου 2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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 δέκα επτά (17) σελίδες,
είναι αυτή που χορηγήσαμε με ημερομηνία 29 Μαρτίου 2012 και αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Ανωνύμου
Εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της 31 Δεκεμβρίου 2011.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Παναγιώτης Ι. Κοροβέσης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16071
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε., μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα, Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρία»
Α.Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρία» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων
χρήσεως, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση
ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία
παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β)Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα
άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Ι. Κοροβέσης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16071
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Χρήσης 2011 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011)
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της δωδεκάμηνης περιόδου από 1η
Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την δωδεκάμηνη περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα «ΔΛΠ», που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενοποιημένες και μη Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 27 Μαρτίου
2012 και έχουν δημοσιευθεί με την κατάθεσή τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνσή http://www.gmf-sa.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρίας, σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία
έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
Εκ’ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Τα παρακάτω ενοποιημένα και μη ενοποιημένα στοιχεία και πληροφορίες αναφέρονται σε στοιχεία από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες για την περίοδο από 01.01.2011 έως 31.12.2011 της εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και του Ομίλου της, της οποίας η τρέχουσα οικονομική χρήση λήγει στις 31.12.2012.
Τα ποσά εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ή όπως αλλιώς αναφέρεται, με γνώμονα την επάρκεια της πληροφόρησης.
Από τα παρακάτω παρατιθέμενα συγκριτικά στοιχεία της Εταιρίας η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης,
Αποτελεσμάτων Χρήσης, Συνολικών εσόδων, Ταμειακών ροών και η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
έχουν αναδιατυπωθεί προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με βάση τη λογιστική παραδοχή της Διοίκησης που
παρατίθεται στη σημείωση 4.36.

________________________________________________________________________________________________________________
Ετήσια Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2011
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011)
Σελίδα 23 από 63

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τηλ: 2265041840

3.1 Κατάσταση οικονομικής θέσης

Κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκμβρίου 2011
Περίοδος 1.1 – 31.12.2011
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)

ΟΜΙΛΟΣ

Σημείωση

Ποσά
κλειόμενης
χρήσης
31.12.2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
31.12.2010

Ποσά
κλειόμενης
χρήσης
31.12.2011

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

8.788.465,48

9.162.570,30

8.366.792,90

8.570.464,36

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

4.7.1

4.6

30.173,78

20.093,95

30.173,78

20.093,95

Υπεραξία επιχείρησης

4.7.2

99.761,59

99.761,59

99.761,59

99.761,59

Επενδύσεις σε θυγατρικές

4.8.1

0,00

0,00

199.500,00

199.500,00

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

4.8.2

186.545,38

188.651,68

134.053,00

134.053,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

35.405,34

37.913,54

35.405,34

37.913,54

9.140.351,57

9.508.991,06

8.865.686,61

9.061.786,44
33.565.360,31

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

4.12.1

33.717.877,46

33.565.360,31

33.717.877,46

Λοιπά αποθέματα

4.12.2

656.529,04

610.993,32

656.529,04

610.993,32

Απαιτήσεις από πελάτες

4.9

6.300.393,19

7.159.071,73

6.444.445,51

7.365.878,15

Προκαταβολές

4.11

681.914,63

395.054,52

681.649,37

395.054,52

Λοιπές απαιτήσεις

4.10

848.780,67

362.867,68

834.391,46

351.583,64

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.13

1.092.931,65

100.726,73

1.071.677,49

71.689,61

43.298.426,64

42.194.074,29

43.406.570,33

42.360.559,55

52.438.778,21

51.703.065,35

52.272.256,94

51.422.345,99

5.208.253,20

5.208.253,20

5.208.253,20

5.208.253,20

296.035,21

296.035,21

296.035,21

296.035,21

3.844.390,65

3.831.390,65

3.829.557,82

3.816.557,82

6.512.899,58

5.678.723,82

6.212.063,64

5.433.931,69

15.861.578,64

15.014.402,88

15.545.909,87

14.754.777,92

1.185,90

1.037,49

0,00

0,00

15.862.764,54

15.015.440,37

15.545.909,87

14.754.777,92

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

4.14

Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά

4.15

Κέρδη (ζημίες) εις νέον
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

4.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

4.20

1.725.261,77

1.805.059,15

1.696.732,99

1.789.527,24

4.21

239.499,02

209.344,98

238.053,75

207.622,95

4.19

6.959,20

85.986,00

0,00

0,00

1.006.856,67

1.137.124,31

1.006.856,67

1.137.124,31

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
κατά την έξοδο από την υπηρεσία
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης –leasing
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις

4.22 & 4.29

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

87.000,00

78.500,00

80.000,00

75.000,00

3.065.576,66

3.316.014,44

3.021.643,41

3.209.274,50

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

4.16

11.782.089,44

10.135.847,00

12.111.396,31

10.451.488,78

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης –leasing
Φόροι πληρωτέοι

4.19

20.708.387,31

22.335.865,96

20.708.387,31

22.335.865,96

4.19

79.127,09

166.736,25

0,00

0,00

4.17

8.233,40

0,00

0,00

0,00

Λοιπές υποχρεώσεις

4.18

932.599,77

733.161,33

884.920,04

670.938,83

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

33.510.437,01

33.371.610,54

33.704.703,66

33.458.293,57

Σύνολο υποχρεώσεων

36.576.013,67

36.687.624,98

36.726.347,07

36.667.568,07

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

52.438.778,21

51.703.065,35

52.272.256,94

51.422.345,99
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3.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
Κατάσταση αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2011 (περίοδος 1.1 - 31.12.2011)
Ποσά
Τρέχουσας

ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σημείωση
Πωλήσεις μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο πωλήσεων (Κύκλος Εργασιών)

4.23

Ο Μ Ι Λ Ο Σ
Ποσά
Συγκρίσιμης

Περιόδου
1.1.2011 31.12.2011
2.504.959,04

Περιόδου
1.1.2010 31.12.2010
4.756.051,77

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
Ποσά
Τρέχουσας
Ποσά Συγκρίσιμης
Περιόδου
Περιόδου
1.1.2010 1.1.2011 31.12.2010
31.12.2011
Αναμορφωμένα 4.36
2.504.959,04
4.756.051,77

26.594.126,75

18.918.633,45

26.594.126,75

18.918.633,45

29.099.085,79

23.674.685,22

29.099.085,79

23.674.685,22

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία

(1.354.041,07)

3.173.498,84

(1.354.041,07)

3.173.498,84

Κόστος πωληθέντων μη βιολογικών στοιχείων

(2.443.250,48)

(4.544.921,74)

(2.443.250,48)

(4.544.921,74)

(21.019.200,09)

(19.061.647,06)

(21.454.562,09)

(19.355.677,19)

4.282.594,15

3.241.615,26

3.847.232,15

2.947.585,13

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μεικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Λοιπά έσοδα

4.24

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

159.681,53

309.966,76

492.642,07

577.412,28

(804.546,83)

(702.659,68)

(787.082,41)

(687.193,36)
(1.077.103,56)

(1.259.335,20)

(1.077.103,56)

(1.259.335,20)

Λοιπά έξοδα

4.24

(132.097,84)

(194.662,17)

(132.082,96)

(193.879,67)

Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Αναλογία κερδών /(ζημιών) από συγγενή εταιρία αποτιμώμενη με την μέθοδο της
καθαρής θέσης
Κέρδος προ φόρων

4.28

(1.438.548,18)

(1.171.846,14)

(1.432.995,52)

(1.162.560,58)

4.8.2

(2.106,30)

11.061,68

0,00

0,00

805.641,33

416.372,15

728.378,13

404.260,24

Φόρος εισοδήματος

4.29

Καθαρό κέρδος περιόδου
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Βασικά κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους (σε €)

4.30

41.682,84

(153.447,11)

62.753,82

(147.589,10)

847.324,17

262.925,04

791.131,95

256.671,14

847.175,76
148,41
0,0602

262.935,67
(10,63)
0,0187

791.131,95
0,00
0,0562

256.671,14
0,00
0,0182
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Κατάσταση συνολικών εσόδων
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση
Κατάσταση συνολικών εσόδων
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)

Τρέχουσα
περίοδος

Συγκρίσιμη περίοδος

1.1-31.12.2011

1.1-31.12.2010

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους

262.925,04

847.324,17

Λοιπά συνολικά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους

0,00

0,00

847.324,17

262.925,04

847.175,76

262.935,67

148,41

(10,63)

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΕΤΑΙΡΙΑ
Συγκρίσιμη

Σημείωση
Τρέχουσα
Κατάσταση συνολικών εσόδων
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους

περίοδος

περίοδος

1.1-31.12.2010

1.1-31.12.2011

Αναμορφωμένα 4.36

791.131,95

256.671,14

Λοιπά συνολικά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους

0,00

0,00

791.131,95

256.671,14

791.131,95

256.671,14

0,00

0,00

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
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3.3 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της 31ης Δεκεμβρίου 2011
ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Ίδια Κεφάλαια την 31.12.2009 σύμφωνα
με τα ΔΠΧΠ
Κέρδος χρήσης 2010
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από
φόρους

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Διαφορές
Αναπρ/γής
περιουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Ίδιες Μετοχές

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

5.208.253,20
0,00

296.035,21
0,00

675.529,31
0,00

3.108.823,94
0,00

5.462.825,55
262.935,67

0,00
0,00

1.048,12
(10,63)

14.752.515,33
262.925,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262.935,67

0,00

(10,63)

262.925,04

0,00
5.208.253,20
0,00

0,00
296.035,21
0,00

0,00
675.529,31
0,00

47.037,40
3.155.861,34
0,00

(47.037,40)
5.678.723,82
847.175,76

0,00
0,00
0,00

0,00
1.037,49
148,41

0,00
15.015.440,37
847.324,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

847.175,76

0,00

148,41

847.324,17

0,00
5.208.253,20

0,00
296.035,21

0,00
675.529,31

13.000,00
3.168.861,34

(13.000,00)
6.512.899,58

0,00
0,00

0,00
1.185,90

0,00
15.862.764,54

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης,
μετά από φόρους
Σχηματισμός αποθεματικών βάση
απόφασης 22ης Τ.Γ.Σ. Ιουνίου 2010
Υπόλοιπο την 31.12.2010
Κέρδος χρήσης 2011
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από
φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης,
μετά από φόρους
Σχηματισμός αποθεματικών βάση
απόφασης 23ης Τ.Γ.Σ. Ιουνίου 2011
Υπόλοιπο την 31.12.2011
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Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της 31ης Δεκεμβρίου 2011
ΕΤΑΙΡΙΑ

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Ίδια Κεφάλαια την 31.12.2009 σύμφωνα
με τα ΔΠΧΠ
Κέρδος χρήσης 2010
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από
φόρους

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Διαφορές
Αναπροσ/γής
περιουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Ίδιες Μετοχές

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

5.208.253,20
0,00

296.035,21
0,00

675.529,31
0,00

3.095.028,51
0,00

5.223.260,55
256.671,14

0,00
0,00

14.498.106,78
256.671,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256.671,14

0,00

256.671,14

0,00

0,00

0,00

46.000,00

(46.000,00)

0,00

0,00

5.208.253,20
0,00

296.035,21
0,00

675.529,31
0,00

3.141.028,51
0,00

5.433.931,69
791.131,95

0,00
0,00

14.754.777,92
791.131,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

791.131,95

0,00

791.131,95

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης,
μετά από φόρους
Σχηματισμός αποθεματικών βάση
απόφασης 22ης Τ.Γ.Σ. Ιουνίου 2010
Υπόλοιπο την 31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36
Κέρδος χρήσης 2011
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από
φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης,
μετά από φόρους
Σχηματισμός αποθεματικών βάση
απόφασης 23ης Τ.Γ.Σ. Ιουνίου 2011
Υπόλοιπο την 31.12.2011

0,00

0,00

0,00

13.000,00

(13.000,00)

0,00

0,00

5.208.253,20

296.035,21

675.529,31

3.154.028,51

6.212.063,64

0,00

15.545.909,87
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3.4 Κατάστασης ταμειακών ροών
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)

Κατάσταση ταμιακών ροών της 31ης Δεκεμβρίου 2011
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά
Τρέχουσας
Περιόδου
1.1 –
31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Προβλέψεις
(Κέρδη) – Ζημία αποτίμησης συγγενούς εταιρίας
Μη ταμειακά έσοδα / έξοδα
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και
άϋλων παγίων

Ποσά
Συγκρίσιμης
Περιόδου
1.1 –
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά
Τρέχουσας
Περιόδου
1.1 –
31.12.2011

Ποσά
Συγκρίσιμης
Περιόδου
1.1 –
31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

805.641,33

416.372,15

728.378,13

404.260,24

1.206.172,01
(130.267,64)
133.021,16
2.106,30
(1.687,91)

1.231.567,62
(256.193,11)
177.604,58
(11.061,68)
(1.687,88)

1.020.481,18
(130.267,64)
132.568,47
0,00
0,00

1.047.107,28
(256.193,11)
176.607,41
0,00
0,00

16.830,00
1.438.548,18

10.222,19
1.171.846,14

16.830,00
1.432.995,52

10.222,19
1.162.560,58

(198.052,87)
(2.927,07)
1.830.068,09

(3.411.588,74)
(264.533,94)
(89.944,50)

(198.052,87)
59.538,17
1.856.588,04

(3.411.588,74)
(208.668,03)
(206.166,52)

(7.867,12)

(6.254,49)

(7.137,67)

(5.462,03)

(1.150.069,85)
(25.040,43)

(1.133.035,60)
(29.037,46)

(1.144.423,48)
(25.040,43)

(1.123.267,82)
(15.970,82)

3.916.474,18

(2.195.724,72)

3.742.457,42

(2.426.559,37)

0,00

(173.840,19)

0,00

(173.840,19)

(858.977,02)

(442.283,74)

(843.719,55)

(385.471,74)

0,00
0,00
2.139,43

2.480,00
0,00
17.421,69

0,00
0,00
2.045,72

2.480,00
0,00
17.315,61

(856.837,59)

(596.222,24)

(841.673,83)

(539.516,32)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αϋλων
παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις (χρεολύσια)
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις
Μερίσματα πληρωθέντα

7.675.720,09

9.719.457,65

7.675.720,09

9.719.457,65

(166.635,96)
(9.576.354,40)
0,00
(161,40)

(162.369,55)
(9.248.841,91)
0,00
(18,60)

0,00
(9.576.354,40)
0,00
(161,40)

0,00
(9.248.841,91)
0,00
(18,60)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

(2.067.431,67)

308.227,59

(1.900.795,71)

470.597,14

992.204,92

(2.483.719,37)

999.987,88

(2.495.478,55)

100.726,73

2.584.446,10

71.689,61

2.567.168,16

1.092.931,65

100.726,73

1.071.677,49

71.689,61

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά
διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 30 έως και 60 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παραπάνω οικονομικών
καταστάσεων.
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4. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2011
4.1 Γενικές πληροφορίες
Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, εφεξής η «Εταιρία», ιδρύθηκε με μορφή ανώνυμης
εταιρίας στις 23 Οκτωβρίου 1987 (ΦΕΚ 2614/23.10.87), είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του
Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 15925/06/Β/87/12 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 99 έτη. Η έδρα της είναι ο
Δήμος Γαλαξιδίου Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.
Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
Α. Η δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, η εμπορία και η εξαγωγή ιχθύων και
σχετικών προϊόντων.
Β. Η παροχή τεχνικών συμβουλών και η σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών σε σχετικά θέματα.
Γ. Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό και η συμμετοχή σε τέτοιες επιχειρήσεις.
Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία της Πρωτογενούς Παραγωγής. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών
και συγκεκριμένα στην παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στην εκτροφή ευρύαλων μεσογειακών
ψαριών. Κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 ο κυρίως κωδικός δραστηριότητάς της είναι ο 050.2 με τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».
Η παραγωγική δραστηριότητα (ιχθυοκλωβοί) της Εταιρίας αναπτύσσεται στο Γαλαξίδι Φωκίδας στον όρμο Ανεμοκάμπι,
στον όρμο Ροζίκι, στον όρμο Ανδρομάχη, στην περιοχή βαθιά λιμάνια στο Πάνορμο Φωκίδας και μέσω της θυγατρικής
της εταιρίας «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. –ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» στο Ακρωτήριο Τράχυλας του Δήμου Δεσφίνας Φωκίδας. Έτσι
επιτυγχάνεται το βέλτιστο των οικονομιών κλίμακος λόγω της γεωγραφικής θέσης των παραγωγικών μονάδων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Ομίλου.
Τα γραφεία της Εταιρίας, ο ιχθυογεννητικός σταθμός και η μονάδα προπάχυνσης βρίσκονται στη θέση «Ανεμοκάμπι» το
δε συσκευαστήριο στη θέση «Βακλάθρα» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Γαλαξιδίου επί οικοπέδων συνολικής
έκτασης 22 στρεμμάτων περίπου. Επίσης, η Εταιρία διαθέτει ιχθυογεννητικό σταθμό στη θέση «Ακρωτήριο Τράχυλας»
στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 25,5 στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι οι περιοχές στις
οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος δεν έχουν βιομηχανική δραστηριότητα.
Η Εταιρία και ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, πιο συγκεκριμένα
δραστηριοποιείται στην παραγωγή γόνου, παραγωγή – πάχυνση ιχθύων και εμπορία – διάθεση ετοίμου προϊόντος
(ιχθύων και γόνου) στην εσωτερική και διεθνή αγορά.
Επίσης, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του νέου συσκευαστηρίου στη θέση «Βακλάθρα» οι δραστηριότητες της
Εταιρίας και του Ομίλου επεκτάθηκαν περαιτέρω με τη διάθεση απεντερωμένων και φιλετοποιημένων προϊόντων
ιχθύων.
Οι μετοχές της Εταιρίας (Κοινές Ονομαστικές) είναι εισηγμένες στην Αγορά Μετοχών στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς
του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Υπέρ Κλάδος ICB «Τρόφιμα & Ποτά» κωδ. 3500, Υπό Κλάδος ICB «Γεωργία & Αλιεία»
κωδ. 3573) με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΓΑΛΑΞ» και ISIN GRS442003000.
Η ιστοσελίδα (website) της μητρικής Εταιρίας είναι: http://www.gmf-sa.gr
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν, ομόφωνα, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις
27.03.2012 και παρουσιάζονται ακολούθως.
4.2. Όμιλος «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
4.2.1 Δομή του Ομίλου «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
Η άμεση ή/και έμμεση συμμετοχή και το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» στο κεφάλαιο άλλων εταιριών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Επιπλέον, στον πίνακα
αυτόν αναφέρεται η μέθοδος ενοποίησης που εφαρμόσθηκε για κάθε εταιρία, που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, πλέον της μητρικής καθώς και η χώρα εγκατάστασης – έδρα των εταιριών αυτών.
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΔΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. –ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ - (ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ)

99,75% (άμεση)

Ολική ενοποίηση

ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.

ΙΤΑΛΙΑ - (ΡΩΜΗ)

50,00% (άμεση)

Καθαρής θέσης

ΕΤΑΙΡΙΑ

Όλες οι παραπάνω εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» είναι μη εισηγμένες σε
Χρηματιστήριο. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες ή κοινοπραξίες κατά την
έννοια του ΔΛΠ 24 που δεν ενοποιήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο.
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Στην τρέχουσα περίοδο, δεν έγινε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης των παραπάνω εταιριών στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31.12.2011 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Στις 29.07.2011 δυνάμει της υπ'αριθμ. Κ2-6768 απόφασης (ΦΕΚ τΑΕ-ΕΠΕ&ΓΕΜ 7983/3.8.2011), εγκρίθηκε από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής
εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από την μητρική εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του κ.ν 2190/20 και των διατάξεων του
Ν.Δ. 1297/72. Για σκοπούς των ∆.Π.Χ.Π. η παρουσίαση της συγχώνευσης έγινε με τη μέθοδο της συνένωσης
δικαιωμάτων (pooling of interests). Συνεπώς τα εταιρικά συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης 2010
(31.12.2010), επαναδιατυπώθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου. Στις παρούσες
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, στη σημείωση 4.36, παρατίθενται και τα στοιχεία της χρήσης 2010, όπως είχαν
συνταχθεί και δημοσιευθεί αρχικά.
4.2.2 Δραστηριότητες εταιριών Ομίλου
Οι δραστηριότητες των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. παρουσιάζονται και αναλύονται
ως εξής:
• Η θυγατρική εταιρία «Κ
ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» με δ.τ. «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ», σύμφωνα με το καταστατικό της,
δραστηριοποιείται στη δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών και ιχθυοκαλλιεργικών μονάδων, στην εμπορία και
εξαγωγή ιχθύων και σχετικών προϊόντων και στην παροχή τεχνικών συμβουλών και σύνταξη τεχνοοικονομικών
μελετών σε σχετικά θέματα. Ειδικότερα, βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών η δραστηριότητά της περιορίζεται
αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών εκτροφής και φύλαξης ιχθυοπληθυσμού (facon) προς την μητρική εταιρία και
τρίτους.
• Η συγγενείς εμπορική επιχείρηση «A
ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και
διάθεση νωπών αλιευμάτων στην Ιταλία.
4.3 Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταιρία κατά την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων
4.3.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου καλύπτουν την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011. Έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος, με εξαίρεση τα γήπεδα και
κτίρια που έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και
την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων. Οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας
Προτύπων (I.F.R.I.C.) του I.A.S.B. και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία έχουν γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται
κατωτέρω.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, είναι οι
ίδιες με εκείνες που περιγράφονται στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2010, αφού
ληφθούν υπόψη και τα προβλεπόμενα από τις κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων, τα νέα πρότυπα και οι νέες
Διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2011.
4.3.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων
Α) Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εφαρμογή για τη χρήση που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011 :
Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27, Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες
Οικονομικές Καταστάσεις. Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην
οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν
την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην
εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα (αντί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο
ΔΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην
καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). Επιπλέον το
τροποποιημένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζημίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου
θυγατρικής. Ο Όμιλος θα εφαρμόζει τα αναθεωρημένα πρότυπα αυτά σε όλες τις επιχειρηματικές συνενώσεις.
Διερμηνεία 17 Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες. Όταν μία επιχείρηση προβαίνει
στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους
ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. Σκοπός της Διερμηνείας 17
είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα, το
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πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας
των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση
εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα. Η διερμηνεία αυτή δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.
Διερμηνεία 18, Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες. Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον
τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών όπου η εταιρεία αποκτά ενσώματα πάγια
περιουσιακά στοιχεία από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη
στο δίκτυο ή για την παροχή μελλοντικής πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η
διερμηνεία αυτή δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων μιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόμενα για πώληση. Ο Όμιλος
και η Εταιρία, θα εφαρμόσουν την τροποποίηση άμεσα, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 2 «Πληρωμή βάσει αξίας των μετοχών του ομίλου που διακανονίζεται σε μετρητά.
Αντικείμενο της τροποποίησης είναι ο χειρισμός τέτοιων συναλλαγών στις ατομικές ή ξεχωριστές οικονομικές
καταστάσεις της οντότητας που λαμβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και η οποία δεν έχει δέσμευση να διακανονίσει την
συναλλαγή. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν εφαρμογή από τον όμιλο και την εταιρία.
Διάφορες Βελτιώσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες.
Τον Απρίλιο του 2009 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια δεύτερη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη
ασυνεπειών και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής ξεκινούν το νωρίτερο για λογιστικές περιόδους
που αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2009. H εφαρμογή των παραπάνω τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει ιδιαίτερη
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας.
Β) Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για την ετήσια
λογιστική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010. Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όμιλος και η Εταιρία μελετούν την
τυχόν επίδρασή τους στις οικονομικές τους καταστάσεις:
Διερμηνεία 19 «Διακανονισμός υποχρεώσεων με στοιχεία της καθαρής θέσης». Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Η διερμηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό που
ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μιας υποχρέωση μεταξύ εταιρίας και πιστωτή όπου ο
πιστωτής αποδέχεται μετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρίας προκειμένου για τον μερικό ή
ολικό διακανονισμό της υποχρέωσης. Με την διερμηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της
καθαρής θέσης αποτελούν το τίμημα που πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39, παράγραφος 41 και συνεπώς η
χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται αντιμετωπίζονται
ως το πληρωτέο τίμημα προκειμένου για την εξάλειψη της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Διερμηνεία 14 «Περιπτώσεις προπληρωμών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση)»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Σκοπός αυτής της
τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρίες να αναγνωρίσουν ορισμένες εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες
κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρμογή της.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» - Φάση 1, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ταξινόμηση και επιμέτρηση.
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η Φάση 1 του νέου
αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την
τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές
του καταστάσεις.
Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 «Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων» Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010. Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωμάτων
προαίρεσης έναντι ενός καθορισμένου ποσού σε ξένο νόμισμα, τα οποία δικαιώματα αντιμετωπίζονταν από το
υφιστάμενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά εκδίδονται
αναλογικά στους μετόχους μιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συμμετοχικούς τίτλους της εταιρείας,
για ένα καθορισμένο ποσό σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να ταξινομούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα
από το νόμισμα στο οποίο έχει οριστεί η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος.
Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίμηση που απαιτείται
προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το δημόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δημόσιο
μπορούν να θεωρηθούν ως ένας και μοναδικός πελάτης. Προκειμένου γι’ αυτόν τον προσδιορισμό, η εταιρεία θα
πρέπει να αναλογιστεί το βαθμό στον οποίο υπάρχει οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των εταιρειών. Η
τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή της.
Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών
καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη
εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρμογή για όλες τις περιπτώσεις.
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου
2010. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, ∆ΛΠ
32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση και ∆ΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, οι οποίες
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εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρμογή σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι ημερομηνίες απόκτησης προηγούνται της εφαρμογής του
∆ΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008).
Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρμογής για επιλογή μεθόδου επιμέτρησης (εύλογη αξία ή
ποσοστιαία συμμετοχή στα αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης εταιρείας βάσει της
παρούσας συμμετοχής ιδιοκτησίας) μόνο στα συστατικά στοιχεία της μη-ελέγχουσας συμμετοχής που αποτελούν
παρούσα συμμετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους ποσοστιαία συμμετοχή στα καθαρά περιουσιακά
στοιχεία της εταιρείας. Τέλος, απαιτεί από μια εταιρεία (σε μία συνένωση επιχειρήσεων) να λαμβάνει υπόψη την
αντικατάσταση των συναλλαγών της αποκτώμενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
(είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλ., να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του τιμήματος και των εξόδων που
καταχωρούνται μετά τη συνένωση.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Γνωστοποιήσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από
το ∆ΠΧΑ 7 και δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι μια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση του
λοιπού συνολικού εισοδήματος για κάθε στοιχείο της καθαρής θέσης, είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων
∆ΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που
επέφερε η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 στο ∆ΛΠ 21 Επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος, στο ∆ΛΠ 28
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και στο ∆ΛΠ 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες έχουν μελλοντική εφαρμογή για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009 ή νωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής του
∆ΛΠ 27.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις», εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών γνωστοποίησης
στο ∆ΛΠ 34 και προσθέτει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.
Διερμηνεία 13 «Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών», εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των
προγραμμάτων επιβράβευσης βάσει της αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης την οποία οι πελάτες θα μπορούσαν
να εξαργυρώσουν, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες
συνθήκες χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Γνωστοποιήσεις ως μέρος της συνολικής επισκόπησης των δραστηριοτήτων εκτός
ισολογισμού (Τροποποίηση). Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου
2011. Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να
βελτιώσουν την κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
(π.χ τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιοδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην
οντότητα η οποία έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η
τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς
έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της ημερομηνίας ισολογισμού. Η τροποποίηση αυτή συμμορφώνει σε μεγάλο
βαθμό τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ∆ΠΧΑ και των αμερικάνικων λογιστικών προτύπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση
στις οικονομικές του καταστάσεις, εκτός από πιθανές πρόσθετες γνωστοποιήσεις εκτός από πιθανές πρόσθετες
γνωστοποιήσεις.
∆ΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος φόρος» Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση). Εφαρμόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αφορά στον
προσδιορισμό αναβαλλόμενης φορολογίας επί των επενδυτικών ακινήτων που επιμετρώνται σε εύλογη αξία και,
επίσης, ενσωματώνει τη ∆ιερμηνεία 21 – «Φόροι Εισοδήματος – Ανάκτηση αναπροσαρμοσμένων μη αποσβέσιμων
περιουσιακών στοιχείων» στο ∆ΛΠ 12 προκειμένου για μη αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία όπου χρησιμοποιείται το
μοντέλο αναπροσαρμογής βάσει ∆ΛΠ 16. Ο σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να συμπεριλάβει α) την αναιρέσιμη
υπόθεση ότι η βάση υπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιμετρώνται
χρησιμοποιώντας το μοντέλο της εύλογης αξίας βάσει του ∆ΛΠ 40, θα πρέπει να προσδιορισθεί ως η ανάκτηση της
λογιστικής αξίας μέσω της πώλησής τους και β) την απαίτηση ότι η βάση υπολογισμού του αναβαλλομένου φόρου επί
των μη αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο αναπροσαρμογής
βάσει του ∆ΛΠ 16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση της λογιστικής αξίας μέσω της πώλησής τους. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει
επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις.
4.3.3 Βάση Ενοποίησης
Θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής Εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» καθώς και των θυγατρικών της εταιριών στις οποίες αυτή
ασκεί έλεγχο.
Ο έλεγχος υφίσταται όταν η μητρική εταιρία μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των
δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δύναμη άσκησης ελέγχου στο Συμβούλιο των θυγατρικών και κατά συνέπεια έχει την
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εξουσία να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις μιας οικονομικής μονάδας με σκοπό την
απόκτηση οφέλους από τις δραστηριότητες της. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο ουσιαστικός
έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία ο έλεγχος παύει να
υφίσταται. 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.
Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Τα απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου
διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημιές, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης, του
μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.
Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με
τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο.
Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης μιας
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν
και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά
στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνιστούν μία επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται κατά
την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί
μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι
μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στ’
αποτελέσματα. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της ως άνω
προσδιορισθείσας εύλογης αξίας.
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Επενδύσεις σε 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.
Τα αποτελέσματα και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μιας συγγενούς, ενσωματώνονται στις
οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Με βάση αυτή τη μέθοδο, η συμμετοχή στην συνδεδεμένη
καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον των μεταβολών στο ποσοστό του Ομίλου στην καθαρή τους θέση μετά την
αρχική ημερομηνία κτήσεως, μείον τυχόν προβλέψεις για απομείωση αξίας. Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων
απεικονίζει την αναλογία του Ομίλου στα αποτελέσματα της συνδεδεμένης. Ζημίες συγγενών επιχειρήσεων επιπλέον
των δικαιωμάτων του ομίλου σε αυτές, δεν καταχωρούνται, με εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί
περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς.
Το κόστος της απόκτησης μιας συγγενούς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία της αναλογίας του
αποκτώμενου καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόμενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία
στη χρήση στην οποία έγινε η απόκτηση, περιλαμβανόμενο στο λογαριασμό των επενδύσεων σε συγγενείς
επιχειρήσεις.
Στην περίπτωση που το κόστος απόκτησης είναι μικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας αυτή η διαφορά καταχωρείται
στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η απόκτηση.
Απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του ομίλου και των συγγενών διαγράφονται κατά το ποσοστό
συμμετοχής του ομίλου στις συγγενείς. Απραγματοποίητες ζημιές διαγράφονται, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει
ένδειξη απομειώσεως του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.
Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης.
4.3.4 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ο Όμιλος, με αφετηρία τη χρήση 2009, εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 14
«Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα Δραστηριότητας». Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 8, ο καθορισμός των
λειτουργικών τομέων βασίζεται στην «διοικητική προσέγγιση». Η προσέγγιση αυτή επιβάλλει η πληροφόρηση που θα
γνωστοποιείται εξωτερικά για τους λειτουργικούς τομείς να είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και
διοικητικές δομές του Ομίλου και στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονομικών αναφορών που δίνονται στην
επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων η οποία, στην περίπτωση της Εταιρίας μας, θεωρείται ότι είναι η
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος που είναι υπεύθυνη για την επιμέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης των
λειτουργικών τομέων.
Για διοικητικούς σκοπούς ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε ένα ενιαίο κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας την
ιχθυοκαλλιέργεια και λοιπές συναφείς υπηρεσίες. Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια,
στην Ευρωζώνη και σε λοιπές Χώρες.
4.3.5 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα των εταιριών του Ομίλου καταχωρούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά
την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίμηση των
απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα, καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίμηση των υποχρεώσεων
σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
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4.3.6 Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια και ειδικότερα τα μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και τα έπιπλα αποτιμώνται στην αξία κτήσεως
μείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων αυτών. Τα λοιπά ενσώματα πάγια και ειδικότερα τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στην εύλογη αξία,
μείον αποσβέσεις για τα κτίρια. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των
ενσωμάτων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στις εταιρίες του Ομίλου
και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’
αποτελέσματα.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται, με την σταθερή μέθοδο, με
βάση την ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
- Κτίρια
- Μηχανολογικός εξοπλισμός
- Πλωτά μέσα - Οχήματα
- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός
- Λογισμικό

25 έως 50 έτη
3 έως 10 έτη
6 έως 20 έτη
3 έως 8 έτη
10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία
καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση)
καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.
4.3.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
(α) Λογισμικό
Το λογισμικό αποτιμάται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο
κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 10 έτη.
(β) Έρευνα και ανάπτυξη
Οι εκάστοτε γενόμενες δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
4.3.8 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων.
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία
υπόκεινται και 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 αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται
στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’
αποτελέσματα όταν προκύπτουν.
4.3.9 Αποθέματα
Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ) αποτιμώνται στην κατ’ είδος
χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Για τον
προσδιορισμό της αξίας κτήσεως χρησιμοποιείται η μέθοδος FIFO.
Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, αποτιμώνται:
Α) Τα αποθέματα των ιχθύων βάρους από 201 γρ. και άνω ομαδοποιημένα σε ομάδες ανάλογα με το βάρος π.χ. 201300 γρ., 301-400 γρ. κ.λ.π., αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση την μέση τιμή
πώλησης η οποία ισχύει την τελευταία εβδομάδα της περιόδου.
Β) Τα αποθέματα ιχθύων βάρους μικρότερου των 200 γρ., επειδή δεν υφίσταται ενεργός αγορά προσδιορίζουσα την
εύλογη αξία τους, αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εμπεριεχομένου γόνου πλέον τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
ανάπτυξής του.
4.3.10 Επενδύσεις
Οι Επενδύσεις (χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην
περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, κόστη συναλλαγών που αποδίδονται άμεσα στην απόκτηση τους.
Για σκοπούς επιμέτρησης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μετά την αρχική αναγνώριση, τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρούμενες στ’
αποτελέσματα.
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Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με σκοπό την
κερδοσκοπία συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων.
(β) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.
Αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
(γ) Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά και των οποίων η
εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα και παράγωγα που συνδέονται και πρέπει να διακανονίζονται με την
παράδοση τέτοιων συμμετοχικών τίτλων, και αποτιμώνται στο κόστος τους.
(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια
από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν
έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.
Αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με αναγνώριση των μεταβολών απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
Oλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από εκείνα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων υπόκεινται σε έλεγχο για απομείωση.
4.3.11 Απαιτήσεις από πελάτες
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) καταχωρούνται
όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι οι Εταιρίες του Ομίλου δεν είναι σε θέση να εισπράξουν 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 των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης
καταχωρείται στα αποτελέσματα.
4.3.12 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
4.3.13 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται, μετά την
αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της Διαφοράς υπέρ
το άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην
αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.
Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται
αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων, 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.
4.3.14 Δανεισμός
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.
4.3.15. Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που
σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του
μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για
χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής
υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα
χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα.
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλα τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται
ως λειτουργικές. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
4.3.16 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση
θα εισπραχθεί και οι εταιρίες του Ομίλου θα συμμορφωθούν με όλους τους προβλεπόμενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις, που καλύπτουν έξοδα, καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων
μέσα σε μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση με τα έξοδα που προορίζονται να καλύψουν.
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με
βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.
4.3.17 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
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 τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να ισχύει 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 προβλέπεται να υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
4.3.18 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν
καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων παροχών. 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). Για την
προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
4.3.19 Καταχώρηση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από φόρους,
εκπτώσεις και επιστροφές. Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν οι εταιρίες του Ομίλου παραδίδουν τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το
εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
(δ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από
τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών του Ομίλου που είναι το κατά νόμο αρμόδιο όργανο να τα χορηγεί.
4.3.20 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους των εταιριών του Ομίλου καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4.3.21 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγουμένης περιόδου, αναπροσαρμόζονται για να καλύψουν
αλλαγές στην παρουσίαση της τρεχούσης περιόδου.

4.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
4.4.1 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Γενικά
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (μεταβολές τιμών, επιτοκίων), κίνδυνο
ρευστότητας και πιστωτικό κίνδυνο. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην χρηματοοικονομική του απόδοση.
Οι διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνονται από τις οικονομικές υπηρεσίες σύμφωνα με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για τον Όμιλο σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ή
συναλλασσόμενος με χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προέρχεται κυρίως
από απαιτήσεις από πελάτες και σε σημαντικά μικρότερο βαθμό από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρία κατά την 31.12.2011 αναλύεται
ως εξής:

Πελάτες
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
6.300.393,19
1.089.144,34

EΤΑΙΡΙΑ
6.444.445,51
1.068.757,14

7.389.537,53

7.513.202,65

Οι χονδρικές πωλήσεις που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων, με μια μεγάλη γεωγραφική διασπορά,
γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. Η
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών του Ομίλου παρακολουθείται διαρκώς και αξιολογείται από την
Οικονομική Διεύθυνση. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης.
Το μηχανογραφικό μας σύστημα ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των
λογαριασμών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση.
Η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια
ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα. Στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από
αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με τον Όμιλο. Για την ελαχιστοποίηση αυτού
του πιστωτικού κινδύνου ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ενηλικίωσης των μη απομειωμένων απαιτήσεων σε επίπεδο Εταιρίας και Ομίλου:
ΟΜΙΛΟΣ
Απαιτήσεις από
πελάτες
Έως 30 ημέρες
Έως 60 ημέρες
Έως 90 ημέρες
Έως 120 ημέρες
Έως 150 ημέρες
Έως 180 ημέρες
Έως 365 ημέρες
Άνω του έτους

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
2.994,52
4.552,95
5.148,28
1.391,24
949,26
0,00
301,76
0,00
15.338,01

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1.893.463,44
506.802,23
298.576,25
491.131,10
381.730,01
375.080,33
392.003,76
324.267,72
4.663.054,84

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ
0,00
190.609,93
200.000,00
460.230,95
361.285,86
193.636,80
216.236,80
0,00
1.622.000,34

ΣΥΝΟΛΟ
1.896.457,96
701.965,11
503.724,53
952.753,29
743.965,13
568.717,13
608.542,32
324.267,72
6.300.393,19

Απαιτήσεις από
πελάτες
Έως 30 ημέρες
Έως 60 ημέρες
Έως 90 ημέρες
Έως 120 ημέρες
Έως 150 ημέρες
Έως 180 ημέρες
Έως 365 ημέρες
Άνω του έτους

ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
83.121,31
36.892,36
36.734,40
1.391,24
949,26
0,00
301,76
0,00
159.390,33

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1.893.463,44
506.802,23
298.576,25
491.131,10
381.730,01
375.080,33
392.003,76
324.267,72
4.663.054,84

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ
0,00
190.609,93
200.000,00
460.230,95
361.285,86
193.636,80
216.236,80
0,00
1.622.000,34

ΣΥΝΟΛΟ
1.976.584,75
734.304,52
535.310,65
952.753,29
743.965,13
568.717,13
608.542,32
324.267,72
6.444.445,51

Στις 31.12.2011 οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες αλλά δεν
είχαν απομειωθεί ανέρχονταν περίπου στο ποσό των € 409 χιλ. Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν έναν πελάτη της
μητρικής εταιρίας, ο οποίος δεν έχει εμφανίσει κατά το παρελθόν δυσμενή οικονομικά στοιχεία και με τους οποίους
έχει συμφωνηθεί σταδιακή αποπληρωμή.
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος και η Εταιρία διατηρούν επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και
αποπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους εντός συμβατικών πλαισίων.
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων
και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες
αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.
Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρίας,
πλέον τόκων:
ΟΜΙΛΟΣ
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

ΔΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Έως 30 ημέρες

1.141.117,32

58.031,34

2.065.029,16

0,00

3.264.177,82

Έως 90 ημέρες

93.737,75

130.743,62

3.923.012,86

0,00

4.147.494,23

Έως 150 ημέρες

22.777,99

25.488,00

2.967.783,28

0,00

3.016.049,27

Έως 180 ημέρες

3.388,32

74.844,14

515.033,47

0,00

593.265,93

Έως 365 ημέρες

14.945,88

0,00

546.941,60

20.789.314,11

21.351.201,59

Από 1 έως 2 έτη

2.225,31

86,47

0,00

7.021,08

9.332,86

Από 2 έως 5 έτη

188.008,14

8.894,79

0,00

0,00

196.902,93

1.466.200,71

298.088,36

10.017.800,37

20.796.335,19

32.578.424,63

ΕΤΑΙΡΙΑ
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

ΔΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Έως 30 ημέρες

1.245.737,35

58.031,34

2.035.720,91

0,00

3.339.489,60

Έως 90 ημέρες

314.217,53

130.743,62

3.900.703,11

0,00

4.345.664,26

Έως 150 ημέρες

123.563,29

25.488,00

2.927.220,71

0,00

3.076.272,00

Έως 180 ημέρες

3.388,32

74.844,14

510.635,80

0,00

588.868,26

Έως 365 ημέρες

14.945,88

0,00

546.941,60

20.708.387,31

21.270.274,79

Από 1 έως 2 έτη

2.225,31

86,47

0,00

0,00

2.311,78

Από 2 έως 5 έτη

188.008,14

8.894,79

0,00

0,00

196.902,93

1.892.085,82

298.088,36

9.921.222,13

20.708.387,31

32.819.783,62

(γ) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο ότι οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκια και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου ή την αξία των
χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι να ελέγχει την
έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, ενώ παράλληλα βελτιστοποιεί τις
αποδόσεις.
(δ) Κίνδυνος αλλαγής επιτοκίων
Η χρηματοδότηση του Ομίλου έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο συνδυασμό σταθερών και
κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων.
Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν
τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
Η Οικονομική Διεύθυνση διαμορφώνει τον δείκτη σταθερού - κυμαινόμενου επιτοκίου του καθαρού δανεισμού του
Ομίλου σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, την στρατηγική και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Πολιτική του
Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών
αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου κόστους
ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν
συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια. Τα μέσο-μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί είτε με σταθερά είτε με
κυμαινόμενα επιτόκια.
Τα δάνεια που έχει λάβει o Όμιλος και η Εταιρία (λογιστικά υπόλοιπα) αναλύονται παρακάτω:
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ΟΜΙΛΟΣ
Σταθερού επιτοκίου
Μεταβλητού επιτοκίου
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ

0,00
20.794.473,60

0,00
20.708.387,31

20.794.473,60

20.708.387,31

Αν τα επιτόκια αυξάνονταν κατά 1% η επίπτωση στα Αποτελέσματα και στα Ίδια Κεφάλαια θα ήταν:
Όμιλος
Εταιρία

228.330,19
226.448,02

(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα χαμηλός δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
συναλλαγών της Εταιρίας και του Ομίλου είναι σε Ευρώ, οι συναλλαγές δε σε άλλα νομίσματα είναι μικρής αξίας.

4.4.2 Διαχείριση άλλων κινδύνων
Κίνδυνος αποθεμάτων
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές
καταστροφές, θνησιμότητα, κλοπές κλπ, ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα πχ ασφάλιση,
φύλαξη κλπ για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

4.5 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
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 οι οποίες σπάνια
θα ταυτιστούν με τα απολογιστικά αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε
δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την
31.12.2011, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων και
απαιτήσεων, αποτιμήσεις της εύλογης αξίας των ακινήτων καθώς και εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των
αποσβέσιμων παγίων. Κατά την άποψη της Διοίκησης δεν 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.
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.

4.6 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
ΟΜΙΛΟΣ
ΟικόπεδαΚτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητ/σεις
Υπό Εκτέλεση

Σύνολο

1.1 - 31.12.2010
Υπόλοιπο έναρξης
Υπόλοιπο έναρξης
αποκτηθείσας θυγατρικής
Προσθήκες
Πωλήσεις – Διαγραφές
Μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωλήσεων
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010

4.097.137,33

4.674.369,86

506.248,10

226.305,48

38.561,56

9.542.622,33

224.000,00

118.450,00

80.000,00

2.720,00

0,00

425.170,00

0,00

246.180,59

46.400,07

20.526,74

120.496,34

433.603,74
(15.242,63)

0,00

0,00

(15.242,63)

0,00

0,00

5.632,98

46.006,88

18.079,79

17.720,00

(87.439,65)

0,00

(108.225,81)

(947.711,14)

(101.167,61)

(69.019,02)

0,00

(1.226.123,58)

0,00

0,00

2.540,44

0,00

0,00

2.540,44

4.218.544,50

4.137.296,19

536.858,16

198.253,20

71.618,25

9.162.570,30
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1.1 - 31.12.2011
Υπόλοιπο έναρξης

4.218.544,50

4.137.296,19

536.858,16

198.253,20

71.618,25

9.162.570,30

Προσθήκες

0,00

540.489,92

10.483,74

24.452,25

267.435,26

842.861,17

Πωλήσεις – Διαγραφές

0,00

0,00

0,00

(130,00)

(16.700,00)

(16.830,00)

1.812,07

211.283,47

10.759,84

2.969,26

(226.824,64)

0,00

(113.316,89)

(919.344,87)

(105.932,75)

(61.541,48)

0,00

(1.200.135,99)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.107.039,68

3.969.724,71

452.168,99

164.003,23

95.528,87

8.788.465,48

Μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωλήσεων
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσωμάτων παγίων πλην των παγίων τα
οποία αποκτήθηκαν από την θυγατρική εταιρία «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.» υπό μορφή leasing.
Η Αναπόσβεστη αξία των ενσώματων πάγιων στοιχείων του Ομίλου που κατέχονται μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής
μίσθωσης κατά την 31.12.2011, έχει ως κατωτέρω :
Μηχανολογικός
εξοπλισμός
Αξία κτήσης

787.303,46

Αποσβέσεις

(529.337,54)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

257.965,92

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟικόπεδαΚτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητ/σεις
Υπό Εκτέλεση

Σύνολο

1.1 - 31.12.2010
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Προσθήκες από απορρόφηση
θυγατρικής
Πωλήσεις – Διαγραφές

4.097.137,33

3.971.153,91

506.248,10

209.767,15

38.561,56

8.822.868,05

0,00

189.368,59

46.400,07

20.526,74

120.496,34

376.791,74

224.000,00

118.450,00

80.000,00

2.720,00

0,00

425.170,00
(15.242,63)

0,00

0,00

(15.242,63)

0,00

0,00

5.632,98

46.006,88

18.079,79

17.720,00

(87.439,65)

0,00

(106.540,81)

(764.486,86)

(98.377,61)

(59.557,96)

0,00

(1.028.963,24)

(1.685,00)

(7.815,00)

(2.790,00)

(410,00)

0,00

(12.700,00)

0,00

0,00

2.540,44

0,00

0,00

2.540,44

4.218.544,50

3.552.677,52

536.858,16

190.765,93

71.618,25

8.570.464,36

4.218.544,50

3.552.677,52

536.858,16

190.765,93

71.618,25

8.570.464,36

Προσθήκες

0,00

525.550,45

10.483,74

24.134,25

267.435,26

827.603,70

Πωλήσεις – Διαγραφές

0,00

0,00

0,00

(130,00)

(16.700,00)

(16.830,00)

1.812,07

211.283,47

10.759,84

2.969,26

(226.824,64)

0,00

(113.316,89)

(740.791,15)

(105.932,75)

(54.404,37)

0,00

(1.014.445,16)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.107.039,68

3.548.720,29

452.168,99

163.335,07

95.528,87

8.366.792,90

Μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις απορροφηθείσας
θυγατρικής 5/10-31/12/2010
Αποσβέσεις πωλήσεων
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36
1.1 - 31.12.2011
Υπόλοιπο έναρξης

Μεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις πωλήσεων
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011
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Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν την 1.1.2004 στην εύλογη αξία τους. Η εκτίμηση έγινε από ανεξάρτητο
εκτιμητή και η αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων. Η υπεραξία αναπροσαρμογής, καθαρή
από αναβαλλόμενους φόρους πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον και αναλύεται ως κάτωθι:
Λογιστική αξία
31.12.2003

Αξία εκτίμησης

Υπεραξία

Γήπεδα – Οικόπεδα

277.317,68

606.000,00

Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων

497.536,43

997.770,00

500.233,57

774.854,11

1.603.770,00

828.915,89
(153.386,58)

Αναβαλλόμενος φόρος 31.12.2011
Αποθεματικό εύλογης αξίας ελεύθερο από φόρο

328.682,32

675.529,31

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσωμάτων παγίων.
Εντός της χρήσεως 2009 έγινε εκτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με την
οποία αυτές δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις λογιστικές αξίες της 31.12.2009.

4.7 Υπεραξία επιχείρησης & Άυλα περιουσιακά στοιχεία
4.7.1. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

16.857,99

16.857,99

8.680,00

8.680,00

1.1 - 31.12.2010
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

0,00

0,00

(5.444,04)

(5.444,04)

20.093,95

20.093,95

20.093,95
16.115,85
0,00
(6.036,02)
30.173,78

20.093,95
16.115,85
0,00
(6.036,02)
30.173,78

1.1 - 31.12.2011
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011

4.7.2. Υπεραξία επιχείρησης
Η Υπεραξία επιχείρησης κατά την παρούσα χρήση προέκυψε από την εξαγορά του 100% των εταιρικών μεριδίων της
εταιρίας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.».(βλέπε κατωτέρω παρ. 4.8.1).
H εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των αναλειφθεισών υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων της αποκτηθείσας θυγατρικής κατά την ημερομηνία απόκτησης έχει ως ακολούθως:
Ενσώματα πάγια
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις

425.170,00
4.946,07
263.212,17
1.261,91

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

159,81

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

694.749,96

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Προμηθευτές & Λοιπές υποχρεώσεις

40.222,43
5.230,33
17.020,00
15.000,00
298.868,64

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

244.170,15

Σύνολο υποχρεώσεων

620.511,55

Αποκτηθέντα καθαρά περιουσιακά στοιχεία

74.238,41

Υπεραξία επιχείρησης

99.761,59

Τίμημα εξαγοράς θυγατρικής

174.000,00
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Η καθαρή ταμειακή εκροή που προέκυψε από την εν λόγω εξαγορά έχει ως εξής :
Ταμιακά διαθέσιμα αποκτηθείσας θυγατρικής
Καταβληθέν τίμημα τοις μετρητοίς
Καθαρή ταμειακή εκροή

159,81
174.000,00
173.840,19

Η προκύψασα Υπεραξία επιχείρησης σχετίζεται κυρίως με τις συνέργειες και οικονομίες κλίμακας που αναμένεται να
αναπτυχθούν μεταξύ των παραγωγικών εγκαταστάσεων των δύο εταιρειών.
Οι ταμειακές ροές που προβλέπονται από την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του Ομίλου σε συνδυασμό με τις
προαναφερόμενες συνέργειες και οικονομίες κλίμακας είναι σημαντικά μεγαλύτερες από το ποσό της προκύψασας
Υπεραξίας.
4.8 Επενδύσεις
4.8.1. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
1. Η Εταιρία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και ανάπτυξής της προχώρησε στις 19.08.2005 στη σύσταση και
ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με επωνυμία «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» με δ.τ. «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.». Ο σκοπός της
είναι η δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών και ιχθυοκαλλιεργικών μονάδων, η εμπορία και εξαγωγή ιχθύων και
σχετικών προϊόντων, η παροχή τεχνικών συμβουλών και η σύνταξη τεχνοοικονομικών μελετών σε σχετικά θέματα. Η
έδρα της θυγατρικής εταιρίας είναι ο Δήμος Γαλαξιδίου Φωκίδας. Το μετοχικό της κεφάλαιο είναι ΕΥΡΩ 200.000,00 και
η συμμετοχή της ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιό της είναι 99,75%.
Το Δ.Σ. με πενταετή θητεία αποτελείται από τους κάτωθι κ.κ.:
Α) Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Β) Σπυρίδωνας Απ. Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος
Γ) Γεώργιος Κ. Ιακωβόπουλος, Μέλος
Δ) Κωνσταντίνος Γ. Μαρδάκης, Μέλος
Η εταιρία ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. ενοποιήθηκε στις παρούσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με τη μέθοδο της
ολικής ενοποίησης με βάσει τον ισολογισμό της με ημερομηνία 31.12.2011.
2. Η Εταιρία στις 5.10.2010 προέβη στην εξαγορά του συνόλου (100%) των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας «ΑΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος ποσού ευρώ 174 χιλ. το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τα
ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας. Με την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης, μεταξύ άλλων, η εταιρία ΑΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕ μετετράπη σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ με μοναδικό εταίρο την ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., και ορίσθηκε διαχειρίστρια αυτής η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος της εταιρίας κα. Αθανασία
Παντελεημονίτου. Η έδρα της θυγατρικής εταιρίας είναι ο Δήμος Γαλαξιδίου Φωκίδας. Το εταιρικό της κεφάλαιο είναι
ΕΥΡΩ 420.000,00 και η συμμετοχή της ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε. στο εταιρικό της κεφάλαιο είναι 100,00%. Η παρούσα παραγωγική
δυναμικότητα της εταιρίας είναι 350 τόνοι ετησίως και με τη νέα φέρουσα ικανότητα μπορεί να φτάσει τους 700 τόνους
ετησίως.
Η 23η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2011, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την
συγχώνευση με απορρόφηση της εξαγορασθείσας εταιρίας στις 05.10.2010 με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από την μητρική εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ. Στις 20 Ιουλίου
2011 υπεγράφη μεταξύ της εξαγορασθείσας εταιρίας στις 05.10.2010 με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και της μητρικής εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ συμβολαιογραφικό έγγραφο
συγχώνευσης με απορρόφηση της πρώτης εταιρίας από την δεύτερη.
Στις 29.07.2011 το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. Κ26768/29.7.11 απόφασή του την παραπάνω συγχώνευση (ΦΕΚ τΑΕ-ΕΠΕ&ΓΕΜ 7983/3.8.2011), ως εκ τούτου η εταιρία
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. δεν ενοποιείται πλέον. Το γεγονός αυτό δεν επέφερε μεταβολή
συνολικά άνω του 25% στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας.
4.8.2. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες, αφορούν την συμμετοχή της μητρικής εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» κατά 50% στο κεφάλαιο της εταιρίας «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» η οποία είναι εγκαταστημένη
στην Ρώμη Ιταλία και ελέγχεται από διαχειριστή.
•
•
•
•
•

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2010
Κινήσεις 1.1 - 31.12.2010
Υπόλοιπο της 31.12.2010
Κινήσεις 1.1 - 31.12.2011
Υπόλοιπο της 31.12.2011

134.053,00
0,00
134.053,00
0,00
134.053,00
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Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένα βασικά οικονομικά στοιχεία της συγγενούς εταιρίας, η οποία είναι μη εισηγμένη σε
χρηματιστηριακή αγορά (χρηματιστήριο).
(ποσά σε Ευρώ)

Περιουσιακά
στοιχεία

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Ποσοστό
συμμετοχής

Κέρδη / (Ζημίες)

31.12.2010

3.787.656,36

3.410.353,00

6.086.138,19

22.124,76

50%

31.12.2011

3.546.721,58

3.173.630,83

5.439.876,08

11.065,40

50%

Η συγγενείς εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» ενοποιήθηκε στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης με βάσει τον ισολογισμό της με ημερομηνία 31.12.2011.

4.9 Απαιτήσεις από πελάτες
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πελάτες (εισπράξιμες απαιτήσεις)
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36
5.182.599,57
5.172.894,78
(420.000,00)
(325.000,00)
4.762.599,57
4.847.894,78
1.681.845,94
2.517.983,37
6.444.445,51
7.365.878,15

31.12.2010

5.038.547,25
(420.000,00)
4.618.547,25
1.681.845,94
6.300.393,19

4.966.088,36
(325.000,00)
4.641.088,36
2.517.983,37
7.159.071,73

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.
Η κίνηση των Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων, έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 01.01.2010
Πρόβλεψη Χρήσης 2010
Διαγραφές επισφαλών υπολοίπων
Υπόλοιπο 31.12.2010
Πρόβλεψη Χρήσης 2011

ΟΜΙΛΟΣ
595.528,56
149.738,71
(420.267,27)

ETΑΙΡΙΑ
595.528,56
149.738,71
(420.267,27)

325.000,00

325.000,00

95.000,00

95.000,00

0,00

0,00

420.000,00

420.000,00

Διαγραφές επισφαλών υπολοίπων
Υπόλοιπο 31.12.2011

4.10 Λοιπές απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

31.12.2011
Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α. εισπρακτέος
Ελληνικό Δημόσιο προκαταβολή Φόρου
Εισοδήματος
Ελληνικό Δημόσιο λοιπές απαιτήσεις
Έξοδα επομένων χρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
576.490,99

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

576.490,99

234.311,85

234.311,85

3.659,29

712,90

0,00

0,00

292,00

292,00

292,00

292,00
19.601,55

14.106,38

30.172,69

3.387,64

254.232,01

97.378,24

254.220,83

97.378,24

848.780,67

362.867,68

834.391,46

351.583,64

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.

4.11 Προκαταβολές
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
Προκαταβολές προσωπικού
Πάγιες προκαταβολές
Προκαταβολές για αγορές πρώτων
υλών
Προκαταβολές κτήσεως παγίων
Λοιπές προκαταβολές
Σύνολο

31.12.2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010
31.12.2011
Αναμορφωμένα 4.36
7.778,71
10.019,51
381,52
381,52

8.043,97
381,52

10.019,51
381,52

613.088,38
59.716,09
684,67

358.811,27
25.842,22
0,00

613.088,38
59.716,09
684,67

358.811,27
25.842,22
0,00

681.914,63

395.054,52

681.649,37

395.054,52

Οι εύλογες αξίες των προκαταβολών συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.
________________________________________________________________________________________________________________
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2011
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011)
Σελίδα 44 από 63

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τηλ: 2265041840

4.12 Αποθέματα
4.12.1. Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.
Τα αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα αποθέματα ψαριών και γόνου στην συγκεκριμένη χρονική
στιγμή και αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους με βάση το πρότυπο 41 των ΔΠΧΠ. Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας της
εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων αρχής και λήξης της τρέχουσας περιόδου.
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010
31.12.2011
Αναμορφωμένα

31.12.2010

31.12.2011

4.36

Αξία αναλώσιμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
αρχής περιόδου (1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα)
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Κέρδος από μεταβολή στην εύλογη αξία
Αξία αναλώσιμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

33.565.360,31

30.200.364,20

33.565.360,31

30.200.364,20

1.506.558,22

191.497,27

1.506.558,22

191.497,27

(26.594.126,75)

(18.918.633,45)

(26.594.126,75)

(18.918.633,45)

25.240.085,68

22.092.132,29

25.240.085,68

22.092.132,29

33.717.877,46

33.565.360,31

33.717.877,46

33.565.360,31

4.12.2. Λοιπά αποθέματα.
Τα λοιπά αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

31.12.2011
Α’ Ύλες
Υλικά Συσκευασίας
Αναλώσιμα Υλικά
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

619.852,52

577.150,25

619.852,52

577.150,25

36.676,52

33.843,07

36.676,52

33.843,07

0,00
656.529,04

0,00
610.993,32

0,00
656.529,04

0,00
610.993,32

4.13 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα στις τράπεζες
Σύνολο

3.787,31
1.089.144,34

3.908,12
96.818,61

1.092.931,65

100.726,73

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36
2.920,35
2.245,97
1.068.757,14
69.443,64
1.071.677,49

71.689,61

4.14 Μετοχικό κεφάλαιο
4.14.1. Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Πέντε εκατομμύρια Διακόσιες Οκτώ χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Τρία
ευρώ και Είκοσι λεπτά (€ 5.208.253,20) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε Δέκα Τέσσερα εκατομμύρια
Εβδομήντα Έξι χιλιάδες Τριακόσιες Εξήντα (14.076.360) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Τριάντα Επτά
λεπτά (€ 0,37) η κάθε μια.

Υπόλοιπο
31.12.2009
Κινήσεις 1.1
31.12.2010
Υπόλοιπο
31.12.2010
Κινήσεις 1.1
31.12.2011
Υπόλοιπο
31.12.2011

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

14.076.360

5.208.253,20

0,00

ΟΜΙΛΟΣ
Ίδιες
μετοχές

Υπέρ Το
Άρτιο

Σύνολο

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

0,00

296.035,21

5.504.288,41

14.076.360

5.208.253,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.076.360

5.208.253,20

0,00

296.035,21

5.504.288,41

0,00

0,00

0,00

0,00

14.076.360

5.208.253,20

0,00

296.035,21

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ίδιες
Μετοχές

Υπέρ Το
Άρτιο

Σύνολο

0,00

296.035,21

5.504.288,41

0,00

0,00

0,00

0,00

14.076.360

5.208.253,20

0,00

296.035,21

5.504.288,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.504.288,41

14.076.360

5.208.253,20

0,00

296.035,21

5.504.288,41

–

–
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Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την λήξη της υπό αναφορά χρήσης (31.12.2011) έχει ως κάτωθι:
Μέτοχος
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη
Ιωάννης Εμμ. Κοντέλλης
Ευρύ επενδυτικό κοινό

Αριθμός μετοχών
8.321.151
818.178
818.034
4.118.997
14.076.360

Σύνολο:

Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου (%)
59,1
5,8
5,8
29,3
100,0

4.14.2. Μετοχές της Εταιρίας
Οι μετοχές της Εταιρίας, 14.076.360 Κοινές Ονομαστικές, είναι αϋλες. Είναι εισηγμένες στην Αγορά Μετοχών στην
κατηγορία της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Υπέρ Κλάδος ICB «Τρόφιμα & Ποτά» κωδ. 3500, Υπό
Κλάδος ICB «Γεωργία & Αλιεία» κωδ. 3573) με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΓΑΛΑΞ» και ISIN GRS442003000 και ελεύθερα
διαπραγματεύσιμες. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Η
συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας ανήρχετο στις 31.12.2011 σε Ευρώ (Χρ. Αξία μετοχής Χ 14.076.360=)
5.532.009,48.
Το υπόλοιπο των μετοχών σε κυκλοφορία της Εταιρίας κατά την 31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα, παρουσιάζεται
στον ακόλουθο πίνακα.
Αριθμός
Κοινών
μετοχών

Υπόλοιπο μετοχών
σε κυκλοφορία

Ίδιες
Μετοχές

1 Ιανουαρίου 2010

14.076.360

0

14.076.360

31 Δεκεμβρίου 2010

14.076.360

0

14.076.360

31 Δεκεμβρίου 2011

14.076.360

0

14.076.360

Η μητρική εταιρία ή/και οι εταιρίες του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
στις 31.12.2011 δεν κατείχε ίδιες μετοχές ή/και δεν κατείχαν μετοχές της μητρικής εταιρίας.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 33 «Κέρδη ανά μετοχή», ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία, στο τέλος της
υπό αναφορά περιόδου (31.12.2011) ήταν 14.076.360 μετοχές. Ακολούθως, παρουσιάζεται πίνακας με το μέσο
σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία με στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου για τις χρήσεις 2011, 2010, 2009, 2008 και
2007 αντίστοιχα:
3 1 .1 2 .2 0 1 1
14.076.360

Μέσος σταθμισμένος σε κυκλοφορία αριθμός μετοχών
3 1 .1 2 .2 0 1 0
3 1 .1 2 .2 0 0 9
3 1 .1 2 .2 0 0 8
14.076.360
14.076.360
14.076.360

3 1 .1 2 . 2 0 0 7
14.030.312

Στο τέλος της υπό αναφορά χρήσης, η μετοχή της Εταιρίας δεν αποτελεί υποκειμενική αξία παραγώγου το οποίο
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή συμμετέχει σε δείκτη.

4.15 Αποθεματικά (διάφορα)
31.12.2011
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποθεματικό από εκποίηση ιδίων
μετοχών
Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
Διαφορές αναπροσαρμογής ΔΛΠ 16
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2010

31.12.2011

ΕΤΑΙΡΙΑ

753.015,55
154,81
2.277.476,75

740.015,55
154,81
2.277.476,75

738.182,72
154,81
2.277.476,75

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36
725.182,72
154,81
2.277.476,75

92.982,53
45.231,70
675.529,31
3.844.390,65

92.982,53
45.231,70
675.529,31
3.831.390,65

92.982,53
45.231,70
675.529,31
3.829.557,82

92.982,53
45.231,70
675.529,31
3.816.557,82

31.12.2010

31.12.2011

4.16 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
Προμηθευτές (Εσωτερικού-Εξωτερικού)
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ

1.764.289,07
10.017.800,37

2.207.834,87
7.928.012,13

2.190.174,18
9.921.222,13

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36
2.642.330,31
7.809.158,47

11.782.089,44

10.135.847,00

12.111.396,31

10.451.488,78
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4.17 Φόροι πληρωτέοι
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
Φόρος εισοδήματος χρήσης
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010

31.12.2011

8.233,40

0,00

0,00

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36
0,00

8.233,40

0,00

0,00

0,00

- Η μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 2005, συνεπώς εκκρεμούν προς
έλεγχο από τις φορολογικές αρχές οι χρήσεις 2006 έως και 2010.
- Η θυγατρική εταιρία «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» περαίωσε σύμφωνα με το Ν.3888/2010 τις χρήσεις 2007, 2008
και 2009, συνεπώς εκκρεμεί προς έλεγχο από τις φορολογικές αρχές η χρήση 2010.
- Η απορροφηθείσα θυγατρική εταιρία «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» περαίωσε σύμφωνα με το
Ν.3888/2010 τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009, συνεπώς εκκρεμεί προς έλεγχο από τις φορολογικές αρχές η χρήση
2010.
Για τη χρήση 2011 η εταιρία και οι θυγατρικές της έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών –
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων χρήσεως 2011.
- Η συγγενής εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» έχει ελεγχθεί από τις Ιταλικές φορολογικές αρχές έως και την
χρήση 2005, συνεπώς εκκρεμούν προς έλεγχο από τις Ιταλικές φορολογικές αρχές οι χρήσεις 2006 έως και 2011.
Στη θυγατρική εταιρία «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ» από την περαίωση του Ν. 3888/2010 προέκυψε πρόσθετος φόρος συνολικού ποσού
Ευρώ 13.066,64, ο οποίος κατεβλήθη εξολοκλήρου το 2010.
Στην απορροφηθείσα θυγατρική εταιρία «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ » από την περαίωση του Ν.
3888/2010 προέκυψε πρόσθετος φόρος συνολικού ποσού Ευρώ 15.970,82, ο οποίος κατεβλήθη εξολοκλήρου το 2010.
Ο Όμιλος παρότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, δεδομένου ότι συχνά
η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές,
χρησιμοποιώντας ιστορικά και στατιστικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθουσών ελεγμένων φορολογικά
χρήσεων, έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που πιθανόν να προκύψουν από τον
φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη για τον Όμιλο κατά την 31.12.2011 ανέρχεται σε
ποσό ευρώ 87.000,00 (σημείωση 4.22).

4.18 Λοιπές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
Μερίσματα πληρωτέα
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

1.580,10

1.741,50

1.580,10

1.741,50

250.669,87

249.797,44

234.986,38

227.989,91

Ασφαλιστικά ταμεία

243.594,89

242.746,75

216.969,95

211.743,43

Δουλευμένα έξοδα πληρωτέα
Λοιποί φόροι – τέλη
πλην εισοδήματος

114.203,19

109.107,75

113.662,56

107.803,98

76.674,10

82.383,25

71.843,43

75.963,28

0,00

1.687,91

0,00

0,00

245.877,62

45.696,73

245.877,62

45.696,73

932.599,77

733.161,33

884.920,04

670.938,83

Έσοδα επομένων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο
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4.19 Δάνεια
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών

0,00

0,00

0,00

Δάνεια με εγγύηση

0,00

0,00

0,00

0,00

6.959,20

85.986,00

0,00

0,00

20.708.387,31

20.335.865,96

20.708.387,31

20.335.865,96

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

0,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων δανείων
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο δανείων

79.127,09

166.736,25

0,00

0,00

20.794.473,60

22.588.588,21

20.708.387,31

22.335.865,96

Η λήξη των μακροπροθέσμων δανείων έχει ως εξής:

• Μεταξύ 1 και 2 ετών
• Μεταξύ 3 και 5 ετών

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
31.12.2011
6.959,20
79.053,64
0,00
6.932,36
6.959,20

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010
0,00
0,00
0,00
0,00

85.986,00

0,00

0,00

Ο Όμιλος και η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισμού, τις οποίες δεν έχει χρησιμοποιήσει:
• Με λήξη μέσα σε ένα έτος

31.12.2011
3.791.612,69

31.12.2010
2.260.940,69

3.791.612,69

2.260.940,69

Οι δανειακές δυνατότητες του Ομίλου και της Εταιρίας είναι ετήσιες, υποκείμενες σε επανεξέταση. Ο Όμιλος και η
Εταιρία έχει περεταίρω δυνατότητες δανεισμού ώστε να βοηθήσουν χρηματοοικονομικά, μελλοντικές επεκτάσεις των
δραστηριοτήτων του.

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναλύεται ως εξής:
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις – ελάχιστη πληρωμή
Έως 1 έτος
Από 1 έως 2 έτη

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
80.926,80
7.021,08

Από 3 έως 5 έτη

172.471,44
80.568,73

0,00

6.983,58

87.947,88

260.023,75

Μελλοντικές χρηματοοικονομικές δαπάνες από χρηματοδοτικές μισθώσεις

(1.861,59)

(7.301,50)

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

86.086,29

252.722,25

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναλύεται ως εξής :
Έως 1 έτος
Από 1 έως 2 έτη
Από 3 έως 5 έτη

79.127,09

166.736,25

6.959,20

79.053,64

0,00

6.932,36

86.086,29

252.722,25

Οι εύλογες αξίες των δανειακών υποχρεώσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.
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4.20 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις εφόσον
υπάρχει δικαίωμα για συμψηφισμό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

31.12.2011
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Μη αναγνώριση εξόδων εγκατάστασης
Αποζημίωση προσωπικού λόγου εξόδου
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών
Απαίτηση φορολογικής ζημιάς περιόδου

755.918,85

469.544,19

747.205,10

(2.202.879,85)

(2.560.978,00)

(2.166.277,18)

(2.536.732,34)

(1.725.261,77)

(1.805.059,15)

(1.696.732,99)

(1.789.527,24)

Υπόλοιπο
31.12.2010
157.666,04
37.018,47

Χρεώσεις –
Πιστώσεις
Αποτελεσμάτων
(4.279,46)
(37.018,47)

Χρεώσεις –
Πιστώσεις στα
Ίδια Κεφάλαια
0,00
0,00

Υπόλοιπο
31.12.2011
153.386,58
0,00

51.919,13
29.604,06
2.275.700,63
9.069,67
2.560.978,00

10.424,55
8.456,28
(342.258,16)
6.577,11
(358.098,15)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

62.343,68
38.060,34
1.933.442,47
15.646,78
2.202.879,85

112.434,69
41.874,17
41.113,11
8.216,76
552.280,12
755.918,85

2.503,38
4.582,30
(10.370,16)
(2.347,35)
(272.668,94)
(278.300,77)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

114.938,07
46.456,47
30.742,95
5.869,41
279.611,18
477.618,08

ΕΤΑΙΡΙΑ
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Διαφορά εύλογης αξίας
Διαφορά τεκμαιρόμενου κόστους αγοράς
θυγατρικής
Διαφορά φορολογικών – λογιστικών
αποσβέσεων
Διαφορά εύλογης αξίας Δ.Λ.Π. 41
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Μη αναγνώριση εξόδων εγκατάστασης
Αποζημίωση προσωπικού λόγου εξόδου
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών
Απαίτηση φορολογικής ζημιάς περιόδου
Λοιπά

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

477.618,08

ΟΜΙΛΟΣ
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Διαφορά εύλογης αξίας
Διαφορά τεκμαιρόμενου κόστους
Διαφορά φορολογικών – λογιστικών
αποσβέσεων
Συμβάσεις Leasing
Διαφορά εύλογης αξίας Δ.Λ.Π. 41
Λοιπά

31.12.2011

Υπόλοιπο
31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36
157.666,04

Χρεώσεις –
Πιστώσεις
Αποτελεσμάτων
(4.279,46)

Χρεώσεις –
Πιστώσεις στα
Ίδια Κεφάλαια
0,00

Υπόλοιπο
31.12.2011
153.386,58

37.018,47

(37.018,47)

0,00

0,00

66.347,20
2.275.700,63
2.536.732,34

13.100,93
(342.258,16)
(370.455,16)

0,00
0,00
0,00

79.448,13
1.933.442,47
2.166.277,18

109.622,51
41.529,76
41.113,11
8.216,76
546.722,96
0,00
747.205,10

2.679,03
4.637,65
(10.370,16)
(2.347,35)
(267.111,78)
(5.148,30)
(277.660,91)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

112.301,54
46.167,41
30.742,95
5.869,41
279.611,18
(5.148,30)
469.544,19

4.21 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού (Ν 2112/20)
Ο Όμιλος και η Εταιρία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία την
παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημιώσεως στο προσωπικό που
αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης. Η σχετική
υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2009
Αγορά θυγατρικής 5.10.2010
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1-31.12.2010
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1-31.12.2010
Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / τερματικές παροχές περιόδου

ΟΜΙΛΟΣ
182.503,27
5.230,34
16.768,29
10.912,82
190,86

ΕΤΑΙΡΙΑ
180.985,95
5.230,34
16.391,45
10.832,31
(355,07)
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1.1-31.12.2010
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1-31.12.2010
Μη καταχωρημένων αναλογιστικών (κερδών) / ζημιών περιόδου 1.1 –
31.12.2010
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1-31.12.2011
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1-31.12.2011
Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / τερματικές παροχές περιόδου
1.1-31.12.2011
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1-31.12.2011
Μη καταχωρημένων αναλογιστικών (κερδών) / ζημιών περιόδου 1.1 –
31.12.2011
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2011

(6.254,49)

(5.462,03)

(6,11)

0,00

209.344,98
25.746,38
10.632,19

207.622,95
25.181,02
10.541,36

1.421,20
(7.867,12)

1.628,57
(7.137,67)

221,39
239.499,02

217,52
238.053,75

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

4,9 %
3,0 %

4.22 Προβλέψεις
O Όμιλος έχει διενεργήσει προβλέψεις για την κάλυψη μελλοντικών διαφορών φόρων από φορολογικούς ελέγχους
των ανέλεγκτων χρήσεων ύψους €87.000,00. Η Εταιρία έχει διενεργήσει προβλέψεις για την κάλυψη μελλοντικών
διαφορών φόρων από φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων χρήσεων ύψους €80.000,00. Η χρησιμοποίηση των
προβλέψεων αυτών αναμένεται να γίνει εντός των δύο επόμενων χρήσεων.
4.23 Πληροφόρηση κατά τομέα
Στη χρήση 2009 ο Όμιλος εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί Τομείς», με ισχύ για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2009 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές δεν
συντρέχουν. Ιδιαίτερα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του Προτύπου, στις οποίες
προβλέπεται ότι λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης του οποίου τα λειτουργικά αποτελέσματα
εξετάζονται τακτικά από την «Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων» που στην περίπτωση του Ομίλου είναι
η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος της μητρικής εταιρίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την
κατανομή των πόρων σε αυτόν και να εκτιμηθεί η αποδοτικότητά του και για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμες χωριστές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Συνεπώς οι δραστηριότητες του Ομίλου παρουσιάζονται ως ένας τομέας.
Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών (πωλήσεις) του Ομίλου και της Εταιρίας, κατά ομάδες προϊόντων, έχει
ως εξής:
Πωλήσεις ΟΜΙΛΟΥ
1.1 – 31.12.2011

Χώρα
Ισπανία
Ιταλία
Ελλάδα
Λοιπές
χώρες
Σύνολο
Πωλήσεων

1.1 – 31.12.2010

Βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία
Ιχθείς
Γόνος
11.602.249,23
0,00
7.628.452,42
0,00
1.330.336,11
1.724.439,76

Μη Βιολογικά
περιουσιακά
στοιχεία
2.208,00
2.128.317,27
4.441,47

Σύνολο
11.604.457,23
9.756.769,69
3.059.217,34

4.308.649,23

0,00

369.992,30

4.678.641,53

1.762.950,23

24.869.686,99

1.724.439,76

2.504.959,04

29.099.085,79

16.656.343,88

Μη Βιολογικά
περιουσιακά
στοιχεία
389.779,80
4.155.239,71
32.084,09

Σύνολο
8.095.869,46
10.944.847,19
2.692.070,17

0,00

178.948,17

1.941.898,40

2.262.289,57

4.756.051,77

23.674.685,22

Βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία
Ιχθείς
Γόνος
7.706.089,66
0,00
6.789.607,48
0,00
397.696,51
2.262.289,57

Πωλήσεις ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1.1 – 31.12.2011

Χώρα
Ισπανία
Ιταλία
Ελλάδα
Λοιπές
χώρες
Σύνολο
Πωλήσεων

1.1 – 31.12.2010

Βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία
Ιχθείς
Γόνος
11.602.249,23
0,00
7.628.452,42
0,00
1.330.336,11
1.724.439,76

Μη Βιολογικά
περιουσιακά
στοιχεία
2.208,00
2.128.317,27
4.441,47

Σύνολο
11.604.457,23
9.756.769,69
3.059.217,34

4.308.649,23

0,00

369.992,30

4.678.641,53

1.762.950,23

24.869.686,99

1.724.439,76

2.504.959,04

29.099.085,79

16.656.343,88

Μη Βιολογικά
περιουσιακά
στοιχεία
389.779,80
4.155.239,71
32.084,09

Σύνολο
8.095.869,46
10.944.847,19
2.692.070,17

0,00

178.948,17

1.941.898,40

2.262.289,57

4.756.051,77

23.674.685,22

Βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία
Ιχθείς
Γόνος
7.706.089,66
0,00
6.789.607,48
0,00
397.696,51
2.262.289,57

Δυο πελάτες αντιπροσωπεύουν πωλήσεις, έκαστος, άνω του 10% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρίας και του
Ομίλου, ήτοι έκαστος Α) ευρώ 8.286χιλ και Β) ευρώ 3.444χιλ.
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4.24 Άλλα έσοδα / έξοδα
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

31.12.2011
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
• Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων
• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
• Επιστροφή δασμών & λοιπών επιβαρύνσεων
• Εισπράξεις αποσβ/νων απαιτήσεων

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010
31.12.2011
Αναμορφωμένα 4.36

130.267,64
0,00

256.193,11
0,00

130.267,64
328.648,42

256.193,11
263.133,40

25.132,00

50.902,00

25.132,00

50.902,00

20,72

0,00

20,72

0,00

1.982,25
2.278,92
159.681,53

0,00
2.871,65
309.966,76

1.982,25
6.591,04
492.642,07

0,00
7.183,77
577.412,28

• Έξοδα μελετών και επεκτάσεως

21.100,00

10.356,94

21.100,00

10.356,94

• Πρόστιμα & προσαυξήσεις
• Προβλέψεις επισφαλών πελατών
• Λοιπά έξοδα

990,04
95.000,00
15.007,80

928,23
149.738,71
33.638,29

975,16
95.000,00
15.007,80

295,73
149.738,71
33.488,29

Σύνολο εξόδων εκμεταλλεύσεως:

132.097,84

194.662,17

132.082,96

193.879,67

• Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα
• Λοιπά έσοδα
Σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης:
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης

4.25 Έξοδα κατ’ είδος
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2011

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

•

Μεταφορικά

1.123.871,17

889.344,91

1.120.072,93

•

Ασφάλιστρα

212.449,34

149.874,99

200.031,72

137.457,37

•

Ενοίκια

107.592,34

116.816,34

95.513,88

104.735,04

•

Αμοιβές μελών Δ. Σ.

88.000,00

77.000,00

88.000,00

77.000,00

•

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

387.005,15

201.804,79

367.547,70

188.860,14

•

Προμήθειες τρίτων

133.990,40

138.761,34

133.990,40

138.761,34

•

Επεξεργασίες από τρίτους

174.967,97

282.966,81

1.232.521,97

1.251.136,81

•

Επισκευές και συντηρήσεις

622.375,07

602.058,68

490.361,92

452.872,88

•

Φόροι - Τέλη

46.110,21

41.582,15

45.059,07

41.117,53

•
•

Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής και διαφήμισης, εκθέσεων
και φιλοξενίας

58.055,33

65.857,60

58.055,33

65.857,60

27.111,30

55.166,83

27.111,30

55.166,83

•

Συνδρομές – εισφορές

28.323,18

29.591,18

28.023,18

29.291,18

•

Δωρεές – επιχορηγήσεις

6.583,55

12.950,74

6.583,55

11.950,74

885.395,78

•

Έντυπα και γραφική ύλη

15.279,05

17.445,12

15.159,05

17.076,50

•

Υλικά άμεσης ανάλωσης

151.401,80

135.512,09

147.324,35

132.448,81

•

Έξοδα δημοσιεύσεων

•

ΔΕΗ – Τηλεφωνικά – Ταχυδρομικά

•

Λοιπά έξοδα

Σύνολο:

21.710,26

19.457,64

17.793,84

15.009,94

228.708,01

206.796,21

228.708,01

206.796,21

27.938,11

22.315,88

27.560,66

16.735,14

3.461.472,34

3.065.303,30

4.329.418,86

3.827.669,84

4.26 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις που βάρυναν τα αποτελέσματα των περιόδων 1.1 - 31.12.2011 και 1.1 - 31.12.2010 αναλύονται ως
ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ

•
•

Αποσβέσεις περιόδου ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις περιόδου άυλων περιουσιακών
στοιχείων

Σύνολο:

31.12.2011

31.12.2010

1.200.135,99

1.226.123,58

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010
31.12.2011
Αναμορφωμένα 4.36
1.014.445,16

1.041.663,24

6.036,02

5.444,04

6.036,02

5.444,04

1.206.172,01

1.231.567,62

1.020.481,18

1.047.107,28
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4.27 Παροχές σε εργαζομένους
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

31.12.2011

•

Μισθοί και ημερομίσθια

3.116.182,72

3.029.134,39

2.913.214,73

2.791.594,90

•

Εργοδοτικές εισφορές

646.632,20

617.343,77

615.908,07

580.462,40

•
•

Λοιπές παροχές
Πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού

109.890,77

111.285,78

104.663,94

107.410,23

38.021,16

27.865,87

37.568,47

21.406,67

3.910.726,85

3.785.629,81

3.671.355,21

3.500.874,20

Σύνολο:

4.28 Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
ΟΜΙΛΟΣ

• Χρεωστικοί τόκοι δανείων Τραπεζών
• Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα
• Τόκοι από υποχρεώσεις Leasing
• Συναλλαγματικές διαφορές έξοδα
• Συναλλαγματικές διαφορές έσοδα
• Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο:

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010
31.12.2011
Αναμορφωμένα 4.36
1.403.091,39
1.143.424,68
32.293,00
34.809,44

31.12.2011

31.12.2010

1.403.091,39
32.622,26

1.143.424,68
35.168,15

5.317,11

9.032,93

0,00

0,00

293,05

2.270,52

293,05

2.270,52

(183,76)

(628,45)

(183,76)

(628,45)

(2.591,87)

(17.421,69)

(2.498,16)

(17.315,61)

1.438.548,18

1.171.846,14

1.432.995,52

1.162.560,58

4.29 Φόρος εισοδήματος
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
• Τρέχων φόρος περιόδου
• Διαφορές φορολογικού ελέγχου
• Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων
• Έκτακτη εισφορά
• Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο:

31.12.2010

(4.574,11)

0,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010
31.12.2011
Αναμορφωμένα 4.36
0,00

0,00
970,82

0,00

3.537,46

0,00

(8.500,00)

3.500,00

(5.000,00)

0,00

(25.040,43)

0,00

(25.040,43)

0,00

79.797,38

146.409,65

92.794,25

146.618,28

41.682,84

153.447,11

62.753,82

147.589,10

Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη του Ομίλου και της Εταιρίας διαφέρει από το ποσό που θα προέκυπτε
εάν εφαρμόζαμε τον φορολογικό συντελεστή που ισχύει στη χώρα που έχει έδρα η μητρική εταιρία ως εξής:

Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων
Φόρος εισοδήματος με τον φορολογικό
συντελεστή της εταιρίας 2011: 20%
Αναβαλλόμενος φόρος από μεταβολή φορολ.
Συντελεστή
Φόρος επί λογιστικών διαφορών
Έκτακτη εισφορά
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
805.641,33

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
728.378,13

(161.128,26)

(145.675,62)

265.150,86
(28.799,33)
(25.040,43)
(8.500,00)

266.919,07
(28.449,20)
(25.040,43)
(5.000,00)

41.682,84

62.753,82

4.30 Κέρδη κατά μετοχή
Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρίας, με
τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών
μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).
ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2011

31.12.2010

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρίας

847.175,76

262.935,67

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών

14.076.360

14.076.360

0,0602

0,0187

Βασικά κέρδη κατά μετοχή
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31.12.2011
ΕΤΑΙΡΙΑ
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας

31.12.2010
Αναμορφωμένα 4.36

791.131,95

256.671,14

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών

14.076.360

14.076.360

0,0562

0,0182

Βασικά κέρδη κατά μετοχή

4.31 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες
υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
4.32 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και
τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης 2011 (περίοδος 1.1 – 31.12.2011),
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24,
παρουσιάζονται ακολούθως:
Α) Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με την θυγατρική εταιρία του Ομίλου «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. –
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».
i)

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

ΟΜΙΛΟΣ

Αγορές προϊόντων και εμπορευμάτων
Αγορές λοιπών υπηρεσιών
• ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. –ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Σύνολο αγορών λοιπών υπηρεσιών:
Σύνολο Αγορών:

ii)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν βάσει εμπορικών όρων της αγοράς.
Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρίες

0,00

0,00
0,00
0,00

1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00

ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων
Πωλήσεις λοιπών υπηρεσιών
• ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. –ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Σύνολο πωλήσεων λοιπών υπηρεσιών:
Σύνολο Πωλήσεων:

iii)

ΕΤΑΙΡΙΑ
0,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

334.648,42
334.648,42
334.648,42

ΟΜΙΛΟΣ

• ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Σύνολο Απαιτήσεων:

iv)

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΑ
0,00
0,00

ΟΜΙΛΟΣ

• ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Σύνολο Υποχρεώσεων:

144.052,32
144.052,32

ΕΤΑΙΡΙΑ
0,00
0,00

433.158,36
433.158,36

Οι ανωτέρω συναλλαγές και τα υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.
Β) Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συγγενή εταιρία και λοιπά συνδεδεμένα μέρη.
v)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Πωλήσεις αγαθών σε συγγενή εταιρία
• ASTIR INTERNATIONAL SRL

vi)

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές υπηρεσιών από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
• ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.
• Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.
• ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΑΕΒΕ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

3.444.555,65
3.444.555,65

3.444.555,65
3.444.555,65

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

10.200,00
7.667,41
3.523,68
21.391,09

10.200,00
7.667,41
3.523,68
21.391,09
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vii)

Απαιτήσεις
Από πωλήσεις αγαθών σε συγγενή εταιρία
• ASTIR INTERNATIONAL SRL

viii)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

1.774.587,40
1.774.587,40

1.774.587,40
1.774.587,40

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Υποχρεώσεις
Από αγορές υπηρεσιών από λοιπά συνδεδεμένα
• ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.
• Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.
• ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΑΕΒΕ

10.200,00
0,00
1.447,45
11.647,45

10.200,00
0,00
1.447,45
11.647,45

ix)
Αποζημίωση διευθυντικών στελεχών
Τα διευθυντικά στελέχη αποτελούνται από εργαζόμενους ως βασικά διοικητικά στελέχη της μητρικής Εταιρίας.
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
Συναλλαγές και Αμοιβές μελών Διοίκησης και διευθυντικών
στελεχών
Αμοιβές μελών της Διοίκησης (Δ.Σ.), εγκεκριμένες από Γ.Σ.
Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο Συναλλαγών και Αμοιβών
Απαιτήσεις από μέλη Διοίκησης και διευθυντικών στελεχών
Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης (Δ.Σ.)
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
Σύνολο Απαιτήσεων
Υποχρεώσεις προς μέλη Διοίκησης και διευθυντικά στελέχη
Αμοιβές μελών της Διοίκησης (Δ.Σ.), εγκεκριμένες από Γ.Σ.
Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο Υποχρεώσεων

1.1 - 31.12.2011

1.1 - 31.12.2010

88.000,00
168.074,73
256.074,73

77.000,00
167.864,61
244.864,61

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

40.089,60
9.171,41
49.261,01

41.372,23
10.067,80
51.440,03

4.33 Αναλυτικές λογιστικές εκτιμήσεις
Οι διοικήσεις των εταιριών του Ομίλου προσδιορίζουν τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις επί
των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η
διοίκηση προτίθεται να αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιμες ζωές καταστούν μικρότερες σε σχέση με τις
προηγούμενες εκτιμήσεις ή να μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν
είναι πλέον στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.
4.34 Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Ο Όμιλος στο τέλος της υπό αναφορά χρήσεως (31.12.2011) δεν είχε ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις.
4.35 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Την 31η Δεκεμβρίου 2011 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού συνολικά ήταν, στον Όμιλο 175 υπάλληλοι και
στην Εταιρία 163 υπάλληλοι. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του απασχολούμενου προσωπικού, ανά
κατηγορία, στο τέλος της υπό αναφορά χρήσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως,
ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

Αναμορφωμένα 4.36

• Μισθωτοί

56

54

56

53

• Ημερομίσθιοι

119

110

107

96

Σύνολο προσωπικού

175

164

163

149

________________________________________________________________________________________________________________
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2011
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011)
Σελίδα 54 από 63

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τηλ: 2265041840

4.36 Λογιστική απεικόνιση της συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΧθΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - Γνωστοποίηση Συγκριτικών Αναμορφώσεων
Στις 29 Ιουλίου 2011 δυνάμει της υπ’ άριθμ. Κ2-6768/29.7.11 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ τΑΕ-ΕΠΕ&ΓΕΜ 7983/3.8.2011) εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από
την Εταιρία της θυγατρικής ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧθΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ
1297/1972 ως ισχύει.
Η συγκεκριμένη θυγατρική τελούσε υπό τον πλήρη έλεγχο της μητρικής εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ
αφού συμμετείχε σε αυτή με ποσοστό 100%, ενώ μετά τη συνένωση εξακολουθεί να ισχύει ο έλεγχος αυτός ο οποίος
δεν έχει παροδικό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων», οι συνενώσεις επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου αυτού, ενώ δεν υφίσταται κάποια οδηγία για τέτοιου είδους
συναλλαγές από κάποιο άλλο Δ.Π.Χ.Α. Ως εκ τούτου η Διοίκηση οφείλει να εφαρμόσει τις παραγράφους 10 έως 12 του
Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη», που αναφέρουν πως εν απουσία
προτύπου ή διερμηνείας που εφαρμόζεται ειδικώς σε συναλλαγή ή σε άλλο γεγονός ή περίσταση, η Διοίκηση θα πρέπει
να αναπτύξει και να εφαρμόσει κατά την κρίση της μια λογιστική πολιτική, από την οποία να προκύπτουν πληροφορίες
που να είναι σχετικές με τις ανάγκες λήψης οικονομικών αποφάσεων των χρηστών και αξιόπιστες.
Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πρακτική, η περισσότερο σχετική και αξιόπιστη λογιστική πολιτική, που μπορεί να
εφαρμοστεί στην περίπτωση της απορρόφησης μιας κατά 100% θυγατρικής, νομικό γεγονός χωρίς καμιά εμπορική
ουσία, είναι η μέθοδος της Συνένωσης Δικαιωμάτων ή Συμφερόντων (pooling of interests), από την πλευρά της
ελέγχουσας οικονομικής μονάδας (controlling party perspective) .
Κατά τη μέθοδο αυτή, τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής, περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις της απορροφώσας μητρικής, αναδρομικά, από την έναρξη της πρώτης παρουσιαζόμενης περιόδου,
δηλαδή, γίνεται επαναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής, ως η απορρόφηση να ήταν ανέκαθεν
σε ισχύ. Η επαναδιατύπωση αυτή, γίνεται με τις λογιστικές αξίες των στοιχείων της θυγατρικής, όπως αυτές
διαμορφώνονταν για σκοπούς ενοποίησης με την μητρική.
Καμία επιπλέον, πέραν της προσδιορισθείσας κατά την αρχική αγορά, υπεραξία δεν αναγνωρίζεται από το γεγονός της
απορρόφησης στα βιβλία της μητρικής.
Κατά την απορρόφηση η μητρική εταιρία συναθροίζει γραμμή προς γραμμή, τα όμοια περιουσιακά στοιχεία, τις
υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα της θυγατρικής εταιρείας.
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα, συναλλαγές, έσοδα και έξοδα απαλείφονται πλήρως.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η απορρόφηση της ανωτέρω θυγατρικής εταιρίας από την μητρική, επέφερε την ανάγκη
αναδιατύπωσης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρίας για την δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις
31.12.2010, ώστε αυτή να είναι συγκρίσιμη με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρίας για την δωδεκάμηνη
περίοδο που έληξε την 31.12.2011.
Τα δημοσιευμένα και αναδιατυπωμένα κονδύλια έχουν ως εξής:
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
31.12.2010

ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ
31.12.2010

8.157.864,36

8.570.464,36

20.093,95

20.093,95

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία επιχείρησης

0,00

99.761,59

Επενδύσεις σε θυγατρικές

373.500,00

199.500,00

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

134.053,00

134.053,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

32.967,47

37.913,54

8.718.478,78

9.061.786,44

33.565.360,31

33.565.360,31

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά αποθέματα

610.993,32

610.993,32

7.365.878,15

7.365.878,15

Προκαταβολές

390.554,52

395.054,52

Λοιπές απαιτήσεις

350.633,30

351.583,64

Απαιτήσεις από πελάτες

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού

67.465,32

71.689,61

42.350.884,92

42.360.559,55

51.069.363,70

51.422.345,99

5.208.253,20

5.208.253,20

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Κέρδη (ζημίες) εις νέον
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων

296.035,21

296.035,21

3.816.557,82

3.816.557,82

5.428.011,03

5.433.931,69

14.748.857,26

14.754.777,92

0,00

0,00

14.748.857,26

14.754.777,92

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους κατά την έξοδο από την
υπηρεσία
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης –leasing

0,00

0,00

1.756.431,35

1.789.527,24

202.263,45

207.622,95

0,00

0,00

1.121.029,31

1.137.124,31

75.000,00

75.000,00

3.154.724,11

3.209.274,50

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

10.277.055,22

10.451.488,78

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

22.239.095,31

22.335.865,96

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης –leasing

0,00

0,00

Φόροι πληρωτέοι

0,00

0,00

649.631,80

670.938,83

33.165.782,33

33.458.293,57

Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

36.320.506,44

36.667.568,07

51.069.363,70

51.422.345,99
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31.12.2010
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σημείωση
Πωλήσεις μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

4.756.051,77

Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο πωλήσεων (Κύκλος Εργασιών)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία

4.23

Κόστος πωληθέντων μη βιολογικών στοιχείων
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μεικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Λοιπά έσοδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
31.12.2010

4.24

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ
31.12.2010
4.756.051,77

18.918.633,45

18.918.633,45

23.674.685,22

23.674.685,22

3.173.498,84

3.173.498,84

(4.544.921,74)

(4.544.921,74)

(19.374.144,62)

(19.355.677,19)

2.929.117,70

2.947.585,13

576.487,28

577.412,28

(685.182,02)

(687.193,36)

(1.077.103,56)

(1.077.103,56)

Λοιπά έξοδα

4.24

(193.878,83)

(193.879,67)

Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Αναλογία κερδών /(ζημιών) από συγγενή εταιρία αποτιμώμενη με
την μέθοδο της καθαρής θέσης

4.28

(1.152.965,07)

(1.162.560,58)

4.8.2

Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

4.29

Καθαρό κέρδος περιόδου
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Βασικά κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους (σε €)

4.30

0,00

0,00

396.475,50

404.260,24

(145.725,02)

(147.589,10)

250.750,48

256.671,14

250.750,48
0,00

256.671,14
0,00

0,0178

0,0182

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ της 31.12.2010
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατάσταση συνολικών εσόδων
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους

Σημείωση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ

31.12.2010

31.12.2010

250.750,48

256.671,14

Λοιπά συνολικά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους

0,00

0,00

250.750,48

256.671,14

250.750,48

256.671,14

0,00

0,00

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της 31.12.2010
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ

Υπόλοιπο την
31.12.2009

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορά
από έκδοση
μετοχών
υπέρ το
άρτιο

Διαφορές
Αναπροσ/γής
περιουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Ίδιες
Μετοχές

5.208.253,20

296.035,21

675.529,31

3.095.028,51

5.223.260,55

0,00

14.498.106,78

0,00

0,00

0,00

0,00

250.750,48

0,00

250.750,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.750,48

0,00

250.750,48

0,00

0,00

0,00

46.000,00

(46.000,00)

0,00

0,00

5.208.253,20

296.035,21

675.529,31

3.141.028,51

5.428.011,03

0,00

14.748.857,26

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Κέρδος χρήσης 2010
Λοιπά συνολικά

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

έσοδα χρήσης, μετά
από φόρους
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
χρήσης, μετά από
φόρους
Σχηματισμός
αποθεματικών βάση
απόφασης 22ης
Τ.Γ.Σ. Ιουνίου 2010
Υπόλοιπο την
31.12.2010

ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ

Διαφορές
Αναπροσ/γής
περιουσιακών
στοιχείων
675.529,31

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Ίδιες
Μετοχές

5.208.253,20

Διαφορά
από
έκδοση
μετοχών
υπέρ το
άρτιο
296.035,21

3.095.028,51

5.223.260,55

0,00

14.498.106,78

0,00

0,00

0,00

0,00

256.671,14

0,00

256.671,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256.671,14

0,00

256.671,14

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 31.12.2009
Κέρδος χρήσης 2010
Λοιπά συνολικά έσοδα
χρήσης, μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα χρήσης, μετά από
φόρους
Σχηματισμός
αποθεματικών βάση
απόφασης 22ης Τ.Γ.Σ.
Ιουνίου 2010
Υπόλοιπο την 31.12.2010

0,00

0,00

0,00

46.000,00

(46.000,00)

0,00

0,00

5.208.253,20

296.035,21

675.529,31

3.141.028,51

5.433.931,69

0,00

14.754.777,92
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της 31.12.2010
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Προβλέψεις
(Κέρδη) – Ζημία αποτίμησης συγγενούς εταιρίας
Μη ταμειακά έσοδα / έξοδα
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και
άϋλων παγίων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
31.12.2010

ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ
31.12.2010

396.475,50

404.260,24

1.034.407,28
(255.268,11)
176.478,24
0,00
0,00

1.047.107,28
(256.193,11)
176.607,41
0,00
0,00

10.222,19
1.152.965,07

10.222,19
1.162.560,58

(3.411.588,74)
(467.691,77)
(95.018,67)

(3.411.588,74)
(208.668,03)
(206.166,52)

(5.462,03)

(5.462,03)

(1.113.671,70)
0,00

(1.123.267,82)
(15.970,82)

(2.578.152,74)

(2.426.559,37)

(174.000,00)

(173.840,19)

(385.341,74)

(385.471,74)

2.480,00
0,00
17.315,00

2.480,00
0,00
17.315,61

(539.546,74)

(539.516,32)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αϋλων
παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις (χρεολύσια)
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις
Μερίσματα πληρωθέντα

9.719.457,65

9.719.457,65

0,00
(9.101.442,41)
0,00
(18,60)

0,00
(9.248.841,91)
0,00
(18,60)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

617.996,64

470.597,14

(2.499.702,84)

(2.495.478,55)

2.567.168,16

2.567.168,16

67.465,32

71.689,61

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά
διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου
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4.37 Σημαντικά Γεγονότα Περιόδου
• Η 23η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2011, μεταξύ άλλων, αποφάσισε: Α) τη
μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2010 λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης και με πρόθεση τα μη
διανεμόμενα κέρδη να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας και Β) την συγχώνευση με
απορρόφηση της εξαγορασθείσας εταιρίας στις 05.10.2010 με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από την μητρική εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ. Στις 20 Ιουλίου 2011 υπεγράφη
μεταξύ της εξαγορασθείσας εταιρίας στις 05.10.2010 με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ και της μητρικής εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ συμβολαιογραφικό έγγραφο συγχώνευσης με
απορρόφηση της πρώτης εταιρίας από την δεύτερη.
Στις 29.07.2011 το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. Κ26768/29.7.11 απόφασή του την παραπάνω συγχώνευση (ΦΕΚ τΑΕ-ΕΠΕ&ΓΕΜ 7983/3.8.2011), ως εκ τούτου η εταιρία
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. δεν ενοποιείται πλέον. Το γεγονός αυτό δεν επέφερε μεταβολή
συνολικά άνω του 25% στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 27 Μαρτίου 2012 αποφάσισε από τα κέρδη της χρήσεως 2011 να προτείνει
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την μη διανομή μερίσματος.

4.38 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2011 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία ή/και τον Όμιλο, τα
οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια
των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ, 27 Μαρτίου 2012
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Α028617

ΑΛΚΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ531834

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ989053
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Πληροφορίες του άρθρου 10 του ν.3401/2005 που αφορούν την Εταιρία και τις μετοχές της
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. (α) της υπ’ αριθμ. 7/448/11.10.2007 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2011 η Εταιρία, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δημοσίευσε και
κατέστησε διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό μέσω του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
http://www.ase.gr και της ιστοσελίδας της http://www.gmf-sa.gr τις παρακάτω πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3401/2005 «Ετήσια πληροφόρηση» ενσωματώνονται και παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα με τη μορφή της παραπομπής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

31.03.2011
31.03.2011
31.03.2011

ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2010
(Ενοποιημένα & Μητρικά)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2010
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2010 Θυγατρικής
Εταιρίας (ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
http://www.gmf-sa.gr/FinancialInfoGr.htm
http://www.gmf-sa.gr/FinancialInfoGr.htm
http://www.gmf-sa.gr/FinancialInfoGr.htm

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές
31.03.2011

Σημειώσεις χρήσεως 2010 Θυγατρικής Εταιρίας (ΚΙΡΦΙΣ

http://www.gmf-sa.gr/FinancialInfoGr.htm

ΑΕ)
Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Θυγατρικής
31.03.2011

Εταιρίας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και

http://www.gmf-sa.gr/FinancialInfoGr.htm

των πεπραγμένων της χρήσης 2010 (ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ)
Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές Σημειώσεις
31.03.2011

περιόδου 5.10.2010 – 31.12.2010 Θυγατρικής Εταιρίας

http://www.gmf-sa.gr/FinancialInfoGr.htm

(ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ Μ.ΕΠΕ)
31.05.2011
31.05.2011
02.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
06.06.2011

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 – 31.03.2011
(Ενοποιημένα & Μητρικά)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές
Σημειώσεις περιόδου 1.1 – 31.03.2011
Γνωστοποίηση έγκρισης όρων απορρόφησης, κατά 100%,
θυγατρικής εταιρίας
Προαναγγελία 23ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρίας στις 30.06.2011
Σχέδιο αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης της 23ης Τ.Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου στην 23η Τ.Γ.Σ.

http://www.gmf-sa.gr/FinancialInfoGr.htm
http://www.gmf-sa.gr/FinancialInfoGr.htm
http://www.gmf-sa.gr/PressReleaseGr.htm
http://www.gmf-sa.gr/PressReleaseGr.htm
http://www.gmf-sa.gr/PressReleaseGr.htm
http://www.gmf-sa.gr/PressReleaseGr.htm

ης

30.06.2011
03.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
30.11.2011
30.11.2011

Αποφάσεις 23 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρίας της 30.06.2011
Γνωστοποίηση έγκρισης συγχώνευσης από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, κατά 100%, θυγατρικής εταιρίας
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 – 30.06.2011
(Ενοποιημένα & Μητρικά)
Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1 – 30.06.2011
Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1 – 30.09.2011
(Ενοποιημένα & Μητρικά)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και Επεξηγηματικές
Σημειώσεις περιόδου 1.1 – 30.09.2011

http://www.gmf-sa.gr/PressReleaseGr.htm
http://www.gmf-sa.gr/PressReleaseGr.htm
http://www.gmf-sa.gr/FinancialInfoGr.htm
http://www.gmf-sa.gr/FinancialInfoGr.htm
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________________________________________________________________________________________________________________
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2011
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011)
Σελίδα 61 από 63

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τηλ: 2265041840

Δημοσιοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2011
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. (δ) της υπ’ αριθμ. 7/448/11.10.2007 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα
ΔΠΧΠ / ΔΛΠ και τις διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ.
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας (Ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ενοποιημένη
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή) δημοσιοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, άρθρο 135, παρ. 4 ως ισχύει, και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της
Εταιρίας (http://www.gmf-sa.gr) στις 30 Μαρτίου 2012.
Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρίας «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» για τη χρήση 2011,
οι οποία συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2011 της μητρικής εταιρίας, το
πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναρτώνται επίσης
στην ιστοσελίδα της μητρικής εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.gmf-sa.gr.

________________________________________________________________________________________________________________
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2011
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011)
Σελίδα 62 από 63

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τηλ: 2265041840

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2011 – 31ης Δεκεμβρίου 2011
Δημοσιευόμενα σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Κ2-11365/16.12.2008 του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών - Ανάπτυξης

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Αρχή:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία επιχείρησης
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
Διεύθυνση ΑΕ & Πίστεως, Τμήμα Α'

ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

http://www.gmf-sa.gr

(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου (εκτελεστικό μέλος)
Άλκης Δ. Βάρδης (εκτελεστικό μέλος)
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη (μη εκτελεστικό μέλος)
Χριστίνα Δ. Τσιάρα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Ανθίπη Χ. Χιώτη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Παναγιώτης Ι. Κοροβέσης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16071)
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.O.E.
Με σύμφωνη γνώμη
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010

ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
Πωλήσεις μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Κύκλος Εργασιών

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

8.788.465,48
30.173,78
99.761,59
0,00
186.545,38
35.405,34
9.140.351,57

9.162.570,30
20.093,95
99.761,59
0,00
188.651,68
37.913,54
9.508.991,06

8.366.792,90
30.173,78
99.761,59
199.500,00
134.053,00
35.405,34
8.865.686,61

8.570.464,36
20.093,95
99.761,59
199.500,00
134.053,00
37.913,54
9.061.786,44

Σύνολο Ενεργητικού

33.717.877,46
656.529,04
6.300.393,19
681.914,63
848.780,67
1.092.931,65
43.298.426,64
52.438.778,21

33.565.360,31
610.993,32
7.159.071,73
395.054,52
362.867,68
100.726,73
42.194.074,29
51.703.065,35

33.717.877,46
656.529,04
6.444.445,51
681.649,37
834.391,46
1.071.677,49
43.406.570,33
52.272.256,94

33.565.360,31
610.993,32
7.365.878,15
395.054,52
351.583,64
71.689,61
42.360.559,55
51.422.345,99

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Κέρδη (ζημίες) εις νέον
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα Μειωψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

5.208.253,20
296.035,21
3.844.390,65
6.512.899,58
15.861.578,64
1.185,90
15.862.764,54

5.208.253,20
296.035,21
3.831.390,65
5.678.723,82
15.014.402,88
1.037,49
15.015.440,37

5.208.253,20
296.035,21
3.829.557,82
6.212.063,64
15.545.909,87
0,00
15.545.909,87

5.208.253,20
296.035,21
3.816.557,82
5.433.931,69
14.754.777,92
0,00
14.754.777,92

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Προκαταβολές
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζιμένους κατά
την έξοδο από την υπηρεσία
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

1.725.261,77

1.805.059,15

1.696.732,99

1.789.527,24

239.499,02
6.959,20
1.006.856,67
87.000,00
3.065.576,66

209.344,98
85.986,00
1.137.124,31
78.500,00
3.316.014,44

238.053,75
0,00
1.006.856,67
80.000,00
3.021.643,41

207.622,95
0,00
1.137.124,31
75.000,00
3.209.274,50

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Φόροι πληρωτέοι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

11.782.089,44
20.708.387,31
79.127,09
8.233,40
932.599,77
33.510.437,01
36.576.013,67
52.438.778,21

10.135.847,00
22.335.865,96
166.736,25
0,00
733.161,33
33.371.610,54
36.687.624,98
51.703.065,35

12.111.396,31
20.708.387,31
0,00
0,00
884.920,04
33.704.703,66
36.726.347,07
52.272.256,94

10.451.488,78
22.335.865,96
0,00
0,00
670.938,83
33.458.293,57
36.667.568,07
51.422.345,99

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
(Κέρδη) / Ζημίες αποτίμησης συγγενούς εταιρίας
Μη ταμειακά έσοδα / έξοδα
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότη
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β)

Μικτό κέρδος μη βιολογικών στοιχείων
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους (A)

• Ιδιοκτήτες Μητρικής
• Δικαιώματα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

• Ιδιοκτήτες Μητρικής
• Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
31.12.2010

15.015.440,37

14.752.515,33

14.754.777,92

14.498.106,78

847.324,17
0,00

262.925,04
0,00

791.131,95
0,00

256.671,14
0,00

15.862.764,54

15.015.440,37

15.545.909,87

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Τρέχουσα Χρήση
1.1 - 31.12.2011

14.754.777,92

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Συγκρίσιμη Χρήση
1.1 - 31.12.2010

Τρέχουσα Χρήση
1.1 - 31.12.2011

Συγκρίσιμη Χρήση
1.1 - 31.12.2010

2.504.959,04
26.594.126,75
29.099.085,79
61.708,56

4.756.051,77
18.918.633,45
23.674.685,22
211.130,03

2.504.959,04
26.594.126,75
29.099.085,79
61.708,56

4.756.051,77
18.918.633,45
23.674.685,22
211.130,03

(1.354.041,07)
(21.019.200,09)
4.282.594,15

3.173.498,84
(19.061.647,06)
3.241.615,26

(1.354.041,07)
(21.454.562,09)
3.847.232,15

3.173.498,84
(19.355.677,19)
2.947.585,13

2.246.295,81
805.641,33
847.324,17
847.175,76
148,41
0,00
847.324,17
847.175,76
148,41
0,0602
--

1.577.156,61
416.372,15
262.925,04
262.935,67
(10,63)
0,00
262.925,04
262.935,67
(10,63)
0,0187
--

2.161.373,65
728.378,13
791.131,95
791.131,95
-0,00
791.131,95
791.131,95
-0,0562
0,0000

1.566.820,82
404.260,24
256.671,14
256.671,14
-0,00
256.671,14
256.671,14
-0,0182
0,0000

3.452.467,82

2.808.724,23

3.181.854,83

2.613.928,10

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στη σημείωση 4.2 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2011, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην Eτήσια Oικονομική Έκθεση 2011, γίνεται αναλυτική
περιγραφή των εταιριών του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας πλέον της μητρικής.
2. Στη σημείωση 4.17 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2011, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011, γίνεται αναφορά των
ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων των εταιριών του Ομίλου και της Εταιρίας που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

3. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2011) και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της οικονομικής χρήσης (31 Δεκεμβρίου 2011), που έχουν προκύψει από συναλλαγές
της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
α) Έσοδα
3.444.555,65
3.779.204,07
β) Έξοδα
21.391,09
1.101.391,09
γ) Απαιτήσεις
1.774.587,40
1.918.639,72
δ) Υποχρεώσεις
11.647,45
444.805,81
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
256.074,73
256.074,73
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
49.261,01
49.261,01
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρία είναι:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 31.12.2011

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1 - 31.12.2010

1.1 - 31.12.2011

1.1 - 31.12.2010

805.641,33

416.372,15

728.378,13

404.260,24

1.206.172,01
133.021,16
(130.267,64)
2.106,30
(1.687,91)
16.830,00
1.438.548,18

1.231.567,62
177.604,58
(256.193,11)
(11.061,68)
(1.687,88)
10.222,19
1.171.846,14

1.020.481,18
132.568,47
(130.267,64)
0,00
0,00
16.830,00
1.432.995,52

1.047.107,28
176.607,41
(256.193,11)
0,00
0,00
10.222,19
1.162.560,58

(198.052,87)
(2.927,07)
1.830.068,09

(3.411.588,74)
(264.533,94)
(89.944,50)

(198.052,87)
59.538,17
1.856.588,04

(3.411.588,74)
(208.668,03)
(206.166,52)

(7.867,12)
(1.150.069,85)
(25.040,43)
3.916.474,18

(6.254,49)
(1.133.035,60)
(29.037,46)
(2.195.724,72)

(7.137,67)
(1.144.423,48)
(25.040,43)
3.742.457,42

(5.462,03)
(1.123.267,82)
(15.970,82)
(2.426.559,37)

0,00
(858.977,02)
0,00
2.139,43
0,00
(856.837,59)

(173.840,19)
(442.283,74)
2.480,00
17.421,69
0,00
(596.222,24)

0,00
(843.719,55)
0,00
2.045,72
0,00
(841.673,83)

(173.840,19)
(385.471,74)
2.480,00
17.315,61
0,00
(539.516,32)

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
• Μισθωτοί
• Ημερομίσθιοι
Σύνολο απασχολούμενου προσωπικού

7.675.720,09
(9.576.354,40)
(166.635,96)
(161,40)
(2.067.431,67)

9.719.457,65
(9.248.841,91)
(162.369,55)
(18,60)
308.227,59

7.675.720,09
(9.576.354,40)
0,00
(161,40)
(1.900.795,71)

9.719.457,65
(9.248.841,91)
0,00
(18,60)
470.597,14

992.204,92
100.726,73
1.092.931,65

(2.483.719,37)
2.584.446,10
100.726,73

999.987,88
71.689,61
1.071.677,49

(2.495.478,55)
2.567.168,16
71.689,61

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010

56
119
175

31.12.2011
54
110
164

31.12.2010
56
107
163

53
96
149

5. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής και των θυγατρικών της δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις πλην των παγίων τα οποία
αποκτήθηκαν από την θυγατρική εταιρία "ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε." υπό μορφή leasing.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση των εταιριών του Ομίλου.
7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών. Στις 31.12.2011 η Εταιρία ή/και η θυγατρική της ή/και η συγγενής της
επιχείρηση δεν κατείχαν μετοχές της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
8. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων τη χρήση 2011 ανέρχονται για τον Όμιλο σε ευρώ 842,86 χιλ. και την Εταιρία σε ευρώ 827,6 χιλ.
9. Δεν υπήρξε αλλαγή στην οικονομική χρήση της Εταιρίας.
10. Οι λογιστικές αρχές του 2011 δεν έχουν διαφοροποιηθεί από αυτές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2010.
11. Η 23η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2011, μεταξύ άλλων, αποφάσισε: Α) τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της
χρήσης 2010 λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης και με πρόθεση τα μη διανεμόμενα κέρδη να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας,
και Β) την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από την μητρική εταιρία
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
12. Δεν έγινε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31.12.2011. Δεν
υπάρχουν εταιρίες που ενοποιήθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο. Δεν υπάρχουν άλλες θυγατρικές ή συγγενείς
εταιρίες ή κοινοπραξίες που να μην περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
13. Μέχρι και τις 31.12.2011, λόγω μη ύπαρξης πάσης φύσεως επίδικων ή υπό διαιτησία διαφορών δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, ήτοι Όμιλος 0,00 ευρώ,
Εταιρία 0,00 ευρώ, για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματισθεί συνολική πρόβλεψη για τον Όμιλο ποσό ευρώ 87.000 και για την Εταιρία ποσό ευρώ
80.000. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί μέχρι και τις 31.12.2011, σύμφωνα με το ΔΛΠ 37, ανέρχονται συνολικά, για τον Όμιλο σε 0,00 ευρώ και για την
Εταιρία σε 0,00 ευρώ.
14. Στις 29.07.2011 δυνάμει της υπ' αριθμ. Κ2-6768 απόφασης, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η συγχώνευση με
απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από την μητρική εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του κ.ν 2190/20 και των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72.
Για σκοπούς των ∆.Π.Χ.Π. η παρουσίαση της συγχώνευσης έγινε µε τη μέθοδο της συνένωσης δικαιωμάτων (pooling of interests). Συνεπώς τα εταιρικά συγκριτικά
στοιχεία της προηγούμενης χρήσης 2010, επαναδιατυπώθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα µε αυτά της τρέχουσας περιόδου. Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις που
είναι αναρτημένες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας στη σημείωση 4.36 παρατίθενται και τα στοιχεία της χρήσης 2010, όπως είχαν συνταχθεί και δημοσιευθεί
αρχικά.
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 27 Μαρτίου 2012 αποφάσισε από τα κέρδη της χρήσεως 2011 να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της την μη διανομή μερίσματος.
16. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31.12.2011 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
ΑΔΤ. Α028617

Γαλαξίδι, 27 Μαρτίου 2012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΚΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΗΣ
ΑΔΤ. Χ531834

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ. Χ989053
Aρ.Aδ. O.E.E. 12528/Α' Τάξεως
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