ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
Ε∆ΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 330 52 ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΦΩΚΙ∆ΑΣ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου
από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005
Σύµφωνα µε την Απόφαση Αρ. 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ Β' 614/10.05.2005) του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της ( www.gmfsa.gr ) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή
απαιτείται .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ
31.03.2005
31.12.2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.409.271
16.668.871
3.566.264
1.664.465
26.308.871

4.478.481
15.492.020
3.357.629
1.438.257
24.766.387

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

16.668.871
939.189
2.455.431
7.159.909
5.123.246
15.677.776
10.631.095
0
10.631.095
26.308.871

15.492.020
939.189
2.255.084
4.804.812
6.658.531
14.657.616
10.108.771
0
10.108.771
24.766.387

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Κέρδη /(ζηµίες) από µεταβολή εύλογης αξίας
αποθεµάτων ∆ΛΠ 41
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Χρηµατοοικονοµικά κόστος (καθαρό)
Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι
Αναβαλόµενοι φόροι
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ΕΥΡΩ)

Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ
1.1 - 31.03.2005
1.1 - 31.03.2004
2.771.885
2.444.780
-2.388.725
-2.005.465
713.583
1.096.743
25.290
-134.799
-137.398

-645.726
-206.410
19.466
-116.526
-233.923

849.835

-537.393

984.031
-80.797
769.038

-412.769
-98.467
-635.860

-228.476
-18.238
522.324

232.362
-32.238
-435.736

522.324
0,04

-435.736
-0,03

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Το σύνολο των πωλήσεων της εταιρίας 2.771.885,33 ΕΥΡΩ εντάσsεται στον κωδικό oικονοµικής
δραστηριότητας 0502 κατά ΣΤΑΚΟ∆ - 03 µε τίτλο "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ".
2. Η Εταιρία έχει ελεγxθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2002.
3. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ή άλλου τύπου δεσµεύσεις.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας.
Εκτός απο µια αγωγή συγγενών πρωην εργαζοµένου, για την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος
εκτιµά οτι δεν θα προκύψει σηµαντική επιβάρυνση για την εταιρία και για το λόγο αυτό δεν έχει
διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (31.03.2005)
είναι 103 άτοµα.
6. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου
των µετοχών (14.076.360 Κοινές Ονοµαστικές µετοχές).
7. Η αποτίµηση της αξίας των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αποτυπωθεί
στις οικονοµικές καταστάσεις του Α' εξαµήνου 2005.
8. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων το Α' τρίµηνο του 2005 ανέρχονται σε 74.354,50 ΕΥΡΩ.

Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ
1.1 - 31.03.2005
1.1 - 31.03.2004
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Λοιπά µη ταµειακά 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 (πλην τραπεζών)
Μείον:
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
∆άνεια προς συνδεδεµένα µέρη
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
περιόδου

769.038

-635.860

134.196
17.268
0
-31.545
0

124.625
21.861
13.035
-24.478
1.844

0
80.797

0
85.432

-1.176.851
-501.897
-491.501

495.724
-415.622
-788.661

-30.375
-2.700

-30.711
-4.048

-1.233.571

-1.156.859

0

-120.617

-74.355
0
0
0
0

-11.550
-180.000
0
0
0

-74.355

-312.167

0
1.300.000
0

0
3.513.949
-1.883.950

0
-47

0
-689

1.299.953

1.629.311

-7.972

160.285

101.362

63.271

93.390

223.556

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ
31.03.2005
31.03.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005
και 01.01.2004 αντίστοιχα)
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ'
ευθείας στην καθαρή θέση
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2005
και 31.03.2004 αντίστοιχα)

10.108.771
0
0

10.571.820
0
0

0
522.324
0

0
-435.736
0

10.631.095

10.136.083

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (01.01.2005 ΚΑΙ 01.01.2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01-01-2005 και 01-01-2004 αντίστοιχα) σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.
Τακτοποιήσεις 1ης προσαρµογής ∆.Π.Χ.Π.
Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού (ως αναλογιστική µελέτη)
Σχηµατισµός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων
∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Αποτίµηση συµµετοχών στην αξία κτήσεως
Αντιλογισµός διάθεσης Ισολογισµού Ε.Λ.Π.
Κέρδη από µεταβολή εύλογης αξίας αποθεµάτων ∆.Λ.Π. 41
Κέρδη από αποτίµηση Γηπέδων στην εύλογη αξία καθαρά από φόρους
Κέρδη από αποτίµηση Κτιρίων στην εύλογη αξία καθαρά από φόρους
Αναδιατύπωση σωρευµένων αποσβέσεων παγίων & επιχορηγήσεων σύµφωνα µε τις ωφέλιµες ζωές
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αντιλογισµός υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92
Αγορά Ιδίων µετοχών
Μεταφορά επιχορηγήσεων στις υποχρεώσεις
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. ( πλην των διακιωµάτων µειοψηφίας )

Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ
01.01.2005
01.01.2004
7.896.564,50
7.335.368,66
-77.853,82
-315.000,00
-942.940,46
-344.105,25
-41.083,79
281.527,20
3.220.151,96
246.511,74
371.978,78
221.537,29
0,00
-47.234,75
-45.231,70
-316.050,62
10.108.771,08

-61.546,05
-315.000,00
-1.506.939,33
-295.099,61
-41.083,79
281.527,20
4.767.957,14
246.511,74
371.978,78
182.527,15
16.361,78
0,00
0,00
-410.744,11
10.571.819,56

Γαλαξίδι, 28 Ιουνίου 2005
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
Α∆Τ. Α028617

ΑΛΚΗΣ ∆ΗΜ. ΒΑΡ∆ΗΣ
Α∆Τ. Χ531834

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Α∆Τ. Χ989053

