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1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία.
Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 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 στη θέση "Ανεµοκάµπι" του ∆ήµου Γαλαξιδίου Φωκίδας,
Τ.Κ. 33052, 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 παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας (ιχθυοκλωβοί) αναπτύσσεται στο Γαλαξίδι Φωκίδας
στον όρµο Ανεµοκάµπι, στον όρµο Ροζίκι και στον όρµο Ανδροµάχη.
Τα γραφεία της Εταιρίας, ο ιχθυογγεννητικός σταθµός, το συσκευαστήριο και η µονάδα
προπάχυνσης βρίσκονται στη θέση «ΛΟΓΓΟΣ» ή «ΤΡΑΝΟΣ ΑΝΗΦΟΡΟΣ» ή «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ» της
κτηµατικής περιφέρειας Γαλαξιδίου επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 12 στρεµµάτων περίπου.
Σηµειώνεται ότι η περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρία δεν έχει βιοµηχανική
δραστηριότητα.
Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία της Πρωτογενούς Παραγωγής. ∆ραστηριοποιείται στον κλάδο των
ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριµένα στην παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθµούς και
στην εκτροφή ευρύαλων µεσογειακών ψαριών, µε κωδικό δραστηριότητας 050.2 κατά ΣΤΑΚΟ∆
2003. Κατά την 31/03/2005 απασχολούνται 103 υπάλληλοι συνολικά.
Οι µετοχές της Εταιρίας (Κοινές Ονοµαστικές) είναι εισηγµένες στην Παράλληλη Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. µε κωδικό ISIN GRS442003000.
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Οι παρακάτω οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και διερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών καθώς
επίσης και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) που παραµένουν σε ισχύ, και τα οποία
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οριζόµενα από τις διατάξεις του Π.∆. 360
/1985 και της Απόφασης 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ Β’ 614/10.05.2005) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.∆.∆.
Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στην
συνεδρίασή του υπ’ αριθµ. 252 την 28 / 06 / 2005, και παρουσιάζονται ακολούθως:
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2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Στοιχεία και πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση και των αποτελεσµάτων της
Εταιρίας, (σύµφωνα µε την Απ
πόφαση 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ Β’ 614/10.05.2005) του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.∆.∆.).

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 33052 ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΦΩΚΙ∆ΑΣ

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.gmf-sa.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.
Αθανασία Σπ. Παντελεηµονίτου
Πρόεδρος & ∆/νουσα Σύµβουλος
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνοπτικά στοιχεία ισολογισµού, κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου, κατάστασης
µεταβολής καθαρής θέσης, κατάστασης ταµειακών ροών.
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αναφέρονται σε στοιχεία περιόδου από την 01/01/2005
έως την 31/03/2005 της ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της οποίας η τρέχουσα
οικονοµική χρήση λήγει στις 31/12/2005.
Τα ποσά εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ή όπως αλλιώς αναφέρεται, µε γνώµονα την επάρκεια της
πληροφόρησης.

3.1 Στοιχεία Ισολογισµού της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 της Εταιρίας.
(Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ).

Ισολογισµός της 31ης Μαρτίου 2005
Περίοδος (1 Ιανουαρίου 2005 - 31 Μαρτίου 2005)

Σηµείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Προκαταβολές
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6
7
8

12
9
11
10
13

Σύνολο ενεργητικού

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005,

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 31-32005

Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 31-122004

4.214.095,99
37.804,89
134.053,00
23.317,22

4.272.790,98
38.951,13
134.053,00
32.686,11

4.409.271,10

4.478.481,22

16.668.871,01
3.566.264,09
369.410,12
1.201.607,04
93.447,61

15.492.020,08
3.357.628,63
494.078,47
842.816,66
101.362,21

21.899.599,87

20.287.906,05

26.308.870,97

24.766.387,27
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο
Ίδιες µετοχές
Αποθεµατικά
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
κατά την έξοδο από την υπηρεσία

4.645.198,80
296.035,21
-45.231,70
1.246.444,80
4.488.648,32

4.645.198,80
296.035,21
-45.231,70
1.246.444,80
3.966.323,97

10.631.095,43

10.108.771,08

19
20

939.189,10
1.381.841,76

939.189,10
1.153.365,83

21

81.269,86
992.319,36

77.853,82
1.023.864,45

3.394.620,08

3.194.273,20

4.273.964,42
7.159.909,26
473.827,43
375.454,35

5.823.530,65
4.804.812,39
479.860,37
355.139,58

12.283.155,46

11.463.342,99

15.677.775,54

14.657.616,19

26.308.870,97

24.766.387,27

15

Επιχορηγήσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές
∆άνεια τραπεζών
Φόροι πληρωτέοι
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

16
19

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού
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3.2 Στοιχεία Κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 – 31
ΜΑΡΤΙΟΥ 2005).
(Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ).

Κατάσταση Αποτελεσµάτων της 31ης Μαρτίου 2005
περιόδου 1.1 - 31.3.2005
ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά
προηγούµενης

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωληθέντων

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως
1/131/3/2005
2.771.885,33
-2.388.725,07

Κέρδη / Ζηµίες από µεταβολή εύλογης αξίας αποθεµάτων ∆.Λ.Π.
41
Μικτό κέρδος εκµεταλλεύσεως

713.582,59
1.096.742,85

-645.725,97
-206.410,36

25.290,06
-134.799,49
-137.397,96

19.466,23
-116.526,10
-233.923,23

849.835,46
-80.797,18
769.038,28
-18.238,00
-228.475,93

-537.393,46
-98.466,87
-635.860,33
-32.238,00
232.361,86

Σηµείωση

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κέρδη εκµετ/σεως προ χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλόµενοι φόροι

22

25
26
26

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους
Βασικά κέρδη ανά µετοχή

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005,

27

χρήσεως 1/131/3/2004
2.444.780,47
-2.005.464,86

35%

522.324,35

-435.736,47

0,037

-0,031
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3.3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής θέσης της Εταιρίας (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005
– 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005).
(Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)

1/131/3/2005

1/131/3/2004

10.108.771,08

10.571.819,56

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

0,00

0,00

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0,00

0,00

522.324,35

-435.736,47

0,00

0,00

10.631.095,43

10.136.083,09

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)

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005,
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3.4 Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών της Εταιρίας (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 – 31
ΜΑΡΤΙΟΥ 2005).
(Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ).

Κατάσταση Ταµιακών Ροών της 31ης Μαρτίου 2005 (1.1 - 31.3.2005)
Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 1/131/3/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Λοιπά µη ταµειακά έξοδα
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 (πλήν τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα κατάβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων
παγίων
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις / πληρωµές από πώληση - αγορά
θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λ.π.
∆άνεια προς συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα
& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
περιόδου

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005,

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 1/131/3/2004

769.038,28

-635.860,33

134.195,73
17.267,50
0,00
-31.545,09
0,00
80.797,18

124.624,79
21.860,97
13.035,03
-24.477,80
1.844,00
85.431,84

-1.176.850,93
-501.896,91
-491.501,35

495.723,95
-415.621,76
-788.660,50

-30.375,11
-2.699,80

-30.710,81
-4.047,92

-1.233.570,50

-1.156.858,54

-74.354,50

-11.549,77

0,00
0,00

-120.617,00
-180.000,00

-74.354,50

-312.166,77

1.300.000,00
0,00
-47,00

3.513.949,30
-1.883.949,67
-689,00

1.299.953,00

1.629.310,63

-7.972,00

160.285,32

101.362,21

63.270,68

93.390,21

223.556,00
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3.5 Πίνακας προσαρµογών της καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα) µεταξύ
Ελληνικών λογιστικών προτύπων (Ε.Λ.Π.) και ∆ιεθνών λογιστικών προτύπων (∆.Λ.Π.).
(Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ).

Kατάσταση Mεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας της 31ης Mαρτίου 2005

Σηµείωση
Υπόλοιπο την 1.1.2004 µε Ε.Λ.Π.
Μείον επιχορηγήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα
Ε.Λ.Π.

∆ιαφορά από
έκδοση
µετοχών
υπέρ το άρτιο

∆ιαφορές
αναπροσαρµογής
περιουσιακών
στοιχείων

Επιχορηγήσεις

Τακτικό
Αποθεµατικό

Έκτακτο
Αποθεµατικό

Αφορολόγητα
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Ίδιες
Μετοχές

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

4.645.198,80

336.196,80

0,00

410.744,11

182.682,72

154,81

445.116,75

1.315.274,67

0,00

7.335.368,66

0,00

0,00

0,00

-410.744,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-410.744,11

4.645.198,80

336.196,80

0,00

0,00

182.682,72

154,81

445.116,75

1.315.274,67

0,00

6.924.624,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-61.546,05

0,00

-61.546,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-315.000,00

0,00

-315.000,00

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Τακτοποιήσεις 1ης προσαρµογής ∆.Π.Χ.Π.
Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού
Σχηµατισµός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες &
απαξίωση αποθεµάτων
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών
υποχρεώσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.506.939,33

0,00

-1.506.939,33

∆ιαγραφή εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου

0,00

-40.161,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-254.938,02

0,00

-295.099,61

Αποτίµηση συµµετοχών στην αξία κτήσεως

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-41.083,79

0,00

-41.083,79

Αντιλογισµός διάθεσης Ισολογισµού Ε.Λ.Π. 31-12-2003
Κέρδη από µεταβολή εύλογης αξίας αποθεµάτων
∆.Λ.Π. 41

0,00

0,00

0,00

0,00

-38.850,00

0,00

-122.165,11

442.542,31

0,00

281.527,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.767.957,14

0,00

4.767.957,14

0,00

0,00

246.511,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246.511,74

0,00

371.978,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371.978,78

Κέρδη από αποτίµηση Γηπέδων στην εύλογη αξία
καθαρά από φόρους
Κέρδη από αποτίµηση Κτιρίων στην εύλογη αξία
καθαρά από φόρους

16

0,00

Μεταφορά αποσβέσεων ενσώµατων παγίων και
επιχορηγήσεων στα κέρδη εις νέον

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.527,15

0,00

182.527,15

Συναλλαγµατικές διαφορές

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.361,78

0,00

16.361,78

4.645.198,80

296.035,21

618.490,52

0,00

143.832,72

154,81

322.951,64

4.545.155,86

0,00

10.571.819,56

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π. ( πλην των διακιωµάτων µειοψηφίας )
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Αποτέλεσµα (ζηµία) περιόδου 1.1 - 31.3.2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-435.736,47

0,00

-435.736,47

4.645.198,80

296.035,21

618.490,52

0,00

143.832,72

154,81

322.951,64

4.109.419,39

10.136.083,09

Αγορά Ιδίων µετοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
45.231,70

Αποτέλεσµα (κέρδος) περιόδου 1.4 - 31.12.2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.446,89

0,00

299.446,89

∆ιάθεση κερδών µε απόφαση Γ.Σ. Ιουνίου 2004

0,00

0,00

0,00

0,00

38.850,00

0,00

122.165,11

-161.015,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-281.527,20

-281.527,20

4.645.198,80

296.035,21

618.490,52

0,00

182.682,72

154,81

445.116,75

3.966.323,97

0,00
45.231,70

Υπόλοιπο την 31.3.2004

Μέρισµα χρήσεως 2003
Υπόλοιπο την 31.12.2004

23
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες.
α. Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην
καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι µε
παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώµη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής,
εκφέρει αρνητική γνώµη ή αρνείται να εκφέρει γνώµη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης.
Για τις οικονοµικές καταστάσεις του Α’ τριµήνου 2005 δεν απαιτείται έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
β. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας είναι η χρήση 2003 και 2004.
γ. Σε περίπτωση που σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή στις λογιστικές εκτιµήσεις,
αναφέρεται το είδος της µεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σηµαντική, στα αποτελέσµατα και στην
καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για το έτος που θα λήξει την 31 ∆εκεµβρίου 2005, θα είναι οι
πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. Οι ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές
καταστάσεις της 31/03/2005 έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε ∆.Π.Χ.Π. 1. Η ηµεροµηνία υιοθέτησης των
∆.Π.Χ.Π. είναι η 1η Ιανουαρίου 2005. Στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα επεξηγούνται αναλυτικά οι βάσεις για
τη µετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π. και η συµφωνίες µεταξύ των ∆.Π.Χ.Π. και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
δ. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση

κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκµετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που
τα λόγω γεγονότα επέφεραν µεταβολή συνολικά σε ποσό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα
αποτελέσµατα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα
παραπάνω µεγέθη (ποσό και ποσοστό).
H Εταιρία σε συνεργασία µε την εταιρία ∆ΙΑΣ ΙΧΘΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. από κοινού εξαγόρασαν το 50%
έκαστη της εταιρίας συµµετοχών ASTIR INTERNATIONAL S.R.L. µε έδρα τη Ρώµη αντί του ποσού 134.053
ΕΥΡΩ.
ε. Σε περίπτωση αλλαγής της οικονοµικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της

αλλαγής, µε επισήµανση στη µη συγκρισιµότητα των οικονοµικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε
σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά µεγέθη (κύκλος εργασιών,
αποτελέσµατα µετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου µε τα αντίστοιχα συγκρίσιµα της
προηγούµενης περιόδου.

∆εν υπήρξε αλλαγή της οικονοµικής χρήσης της εταιρίας.
Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ.
Κύκλος Εργασιών
Κέρδη µετά από φόρους
Καθαρή θέση

1.1 – 31.03.2005
2.771.885
522.324
10.631.095

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005,

1.1 – 31.03.2004
2.444.780
-435.736
10.108.771
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στ. Σε περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες

οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες, αναφέρονται οι επωνυµίες των εταιριών αυτών, η
χώρα της έδρας τους και το ποσοστό συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

∆εν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
ζ. Το ποσό των υφιστάµενων εµπράγµατων βαρών.
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ή άλλου τύπου δεσµεύσεις.
η. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή από διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία
της.
∆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 από µια αγωγή
συγγενών πρώην εργαζοµένου, για την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος εκτιµά ότι δεν θα προκύψει
σηµαντική επιβάρυνση για την εταιρία και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των
αποτελεσµάτων.
θ. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (31.03.2005) είναι 103
άτοµα.
ι. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, προς αυτήν µέρη.
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
i) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών
• Συγγενείς

31.03.2005

31.03.2004

474.659,12
474.659,12

159.419,60
159.419,60

ii) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
•
Συγγενείς
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ια. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε.
Η εταιρία δεν καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
ιβ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την

πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των περιοδικών οικονοµικών
καταστάσεων.

1. Το σύνολο των πωλήσεων της εταιρίας 2.771.885,33 ΕΥΡΩ εντάσσεται στον κωδικό οικονοµικής
δραστηριότητας 0502 κατά ΣΤΑΚΟ∆ - 03 µε τίτλο "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ".
2. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών
(14.076.360 Κοινές Ονοµαστικές µετοχές).
3. Η αποτίµηση της αξίας των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αποτυπωθεί στις
οικονοµικές καταστάσεις του Α' εξαµήνου 2005.
4. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων το Α' τρίµηνο του 2005 ανέρχονται σε 74.354,50 ΕΥΡΩ.
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5.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και
ειδικότερα στην παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθµούς και στην εκτροφή ευρύαλων µεσογειακών
ψαριών.
Η Εταιρία είναι εγκατεστηµένη στη θέση Ανεµοκάµπι, Τ.Κ. 330 52 στο Γαλαξίδι Φωκίδας, το site είναι
www.gmf-sa.gr και είναι εισηγµένη στη Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (κλάδος
«Ιχθυοτροφεία»). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την
28/06/2005.

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταιρία κατά την κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν το πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2005. Έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τo ∆ΠΧΠ 34 “Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση” και καλύπτονται από το
∆ΠΧΠ 1 “Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ”, µε δεδοµένο οτι αποτελούν τµήµα των πρώτων οικονοµικών
καταστάσεων της χρήσης 2005, οι οποίες θα συνταχθούν την 31.12.2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Οι
ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες που
είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Μάιο του 2005.
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις αναφερόµενες περιόδους
των ενδιάµεσων αυτών οικονοµικών καταστάσεων.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µέχρι και την
31.12.2004. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένα θέµατα από τα ∆ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του
2004 επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις υιοθετηθείσες για τα ∆ΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές
εκτιµήσεις.
Συµφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για
την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα παρέχονται στη σηµείωση 5.2 κατωτέρω.
Οι ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό κόστος, µε εξαίρεση τα
γήπεδα και κτίρια που έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους.
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 34 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.

2.2. Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ως επιχειρηµατικός τοµέας θεωρείται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από
εκείνα άλλων επιχειρηµατικών κινδύνων. Ως γεωγραφικός τοµέας θεωρείται µια γεωγραφική περιοχή, στην
οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από άλλες περιοχές.
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται κατά 95% στο εξωτερικό και είναι
οµογενοποιηµένες, παρατίθενται, όπου απαιτείται, κατά γεωγραφικό τοµέα.

2.3. Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα – Αποτίµηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα
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Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα της Εταιρίας 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.
2.4.
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 στην Εταιρία 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.

2.5.

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.

2.6.

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
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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.

2.7.

Συµµετοχές – χρεόγραφα

Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα της Εταιρίας καταχωρούνται στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα για πώληση
χρεόγραφα – συµµετοχές.
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται τα χρεόγραφα κατά την απόκτησή τους, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση
για κερδοσκοπία. Αποτιµώνται στο κόστος µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης.

2.8.

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. 201-300 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 αφενός δεν υφίσταται ενεργός αγορά
προσδιορίζουσα την εύλογη αξία τους και αφετέρου δεν υπάρχουν άλλου είδους στοιχεία µε βάση τα οποία
να προσδιορίζεται η αξία αυτή, αποτιµώνται στο κόστος παραγωγής τους όπως σχετικά παρέχεται η
δυνατότητα από τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 41 παραγρ. 30.

2.9.

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 η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το
ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.

2.10. 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.
2.11. 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 ∆ιαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.
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Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση),
εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή
ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά
κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.

2.12. ∆ανεισµός
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.

2.13. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις, που καλύπτουν έξοδα, καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασµού
αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα έξοδα που προορίζονται να
καλύψουν.
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.

2.14. 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.

2.15. 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
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(projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
2.16. 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 η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

(β) Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου.

(γ) Μερίσµατα

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί.

2.17. ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

(α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις που καλύπτουν το
σύνολο σχεδόν των πωλήσεων, γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Οι λιανικές
πωλήσεις γίνονται τοις µετρητοίς.

(β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών
ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.

(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων.

Η Εταιρία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
µεταβολής των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν
την Εταιρία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρίας είναι να διατηρεί το σύνολο
σχεδόν των δανείων του σε µεταβλητό επιτόκιο.

(δ) Κίνδυνος αποθεµάτων

Για την αντιµετώπιση του κινδύνου από ενδεχόµενη ζηµία, λόγω απώλειας των αποθεµάτων από φυσικές
καταστροφές, θνησιµότητα, κλοπές κλπ, η εταιρία λαµβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα µέτρα πχ
ασφάλιση, φύλαξη κλπ για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
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4. 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.
4.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές.
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. ∆εν
υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12
µήνες.

5. Μετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π
5.1 Βάση για τη µετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π
5.1.1 Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ 1
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που θα λήξει 31 ∆εκεµβρίου 2005, θα είναι οι πρώτες
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Οι ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις της
31.3.2005 έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1. Η ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ είναι η 1
Ιανουαρίου 2005. Για την κατάρτιση αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρία έχει
εφαρµόσει κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις της αναδροµικής εφαρµογής.
5.1.2 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που επιλέχθηκαν από τον Όµιλο

(α) Εύλογη αξία και τεκµαρτό κόστος

Η Εταιρία επέλεξε να αποτιµήσει τα ενσώµατα πάγια (οικόπεδα και κτίρια) στην εύλογη αξία τους την
01.01.2004.

(β) Παροχές στους εργαζοµένους

Η Εταιρία επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες κατά την 01.01.2004
5.1.3 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολουθούνται από την Εταιρία
Η Εταιρία έχει εφαρµόσει την κατωτέρω εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή.
Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κατά την 01.01.2004 είναι συνεπείς µε τις εκτιµήσεις που έγιναν για την
ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάρχει
απόδειξη ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν εσφαλµένες. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν οι ωφέλιµες ζωές των παγίων οι
οποίες µε το προηγούµενο καθεστώς βασίζονταν στις φορολογικές διατάξεις.

5.2 Συµφωνίες µεταξύ ∆ΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Οι κατωτέρω συµφωνίες παρέχουν τη πλήρη και σαφή εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της
χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας που κρίνονται θετικές σε σχέση µε τα
προηγούµενα Λογιστικά Πρότυπα. Συγκεκριµένα:
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Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων στις 1/1/2004, στις 31/3/2004 και στις 1/1/2005

Σύνολο Καθαρής Θέσης σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.
Μείον επιχορηγήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 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 &
απαξίωση αποθεµάτων
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων
∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Αποτίµηση συµµετοχών στην αξία κτήσεως
Αντιλογισµός αποθεµατικού από λήψη δωρεάν µετοχών
θυγατρικής
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
Φόρος εισοδήµατος περιόδου
Αγορά Ιδίων µετοχών
Σύνολο τακτοποιήσεων
Σύνολο Καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.
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1/1/2004
7.335.368,66

31/3/2004
7.333.354,22

1/1/2005
7.896.564,50

-410.744,11

-382.394,65

-316.050,62

6.924.624,55

6.950.959,57

7.580.513,88

-61.546,05

-64.677,65

-77.853,82

-315.000,00
-1.506.939,33
-295.099,61
-41.083,79

-315.000,00
-1.274.577,47
-333.268,80
-41.083,79

-315.000,00
-942.940,46
-344.105,25
-41.083,79

0,00
281.527,20
4.767.957,14

0,00
281.527,20
4.122.231,17

0,00
281.527,20
3.220.151,96

246.511,74

246.511,74

246.511,74

371.978,78

371.978,78

371.978,78

182.527,15
16.361,78
0,00
0,00
0,00
3.647.195,01
10.571.819,56

190.305,56
16.361,78
0,00
-15.185,00
0,00
3.185.123,52
10.136.083,09

221.537,29
0,00
-47.234,75
0,00
-45.231,70
2.528.257,20
10.108.771,08
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Συµφωνία Καθαρών Κερδών 1/1-31/3/2004 και 1/1-31/12/2004
1/131/3/2004
Κέρδη προ φόρων σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.
Μείον: Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.
Τακτοποιήσεις 1ης προσαρµογής ∆.Π.Χ.Π.
Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού (ως αναλογιστική
µελέτη)
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων
∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Κέρδη από µεταβολή εύλογης αξίας αποθεµάτων ∆.Λ.Π. 41
Αναδιατύπωση σωρευµένων αποσβέσεων παγίων& επιχορηγήσεων
σύµφωνα µε τις ωφέλιµες ζωές
Συναλλαγµατικές διαφορές
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Φόρος εισοδήµατος περιόδου
Σύνολο τακτοποιήσεων
Σύνολοκερδών/ζηµιών σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.
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1/131/12/2004

43.388,02
0,00
43.388,02

1.324.928,76
-417.693,98
907.234,78

-3.131,60
232.361,86
-38.169,19
-645.725,97

-16.307,77
563.998,87
-49.005,64
-1.547.805,18

7.778,41
0,00
-17.053,00
-15.185,00

39.010,14
-16.361,78
-17.053,00
0,00
1.043.524,36
-136.289,58

-479.124,49
-435.736,47
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6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
ΟικόπεδαΚτίρια
01.01.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη
αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
01.01-31.03.2004
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία
31.03.2004

31.12.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη
αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
31.12.2004

01.01-31.03.2005
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία
31.03.2005

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Λοιπός
εξοπλισµός

1.605.997,86
-2.227,86

3.977.957,34
-2.264.645,05

565.613,62
-240.630,90

170.562,44
-86.435,65

6.320.131,26
-2.593.939,46

1.603.770,00

1.713.312,29

324.982,72

84.126,79

3.726.191,80

1.603.770,00
0,00

1.713.312,29
25.063,07

324.982,72
1.385,00

84.126,79
810,00

3.726.191,80
27.258,07

-8.060,62

-100.055,59

-10.429,33

-4.933,01

-123.478,55

1.595.709,38

1.638.319,77

315.938,39

80.003,78

3.629.971,32

1.616.262,86
-34.470,32

4.609.907,72
-2.664.867,67

955.197,15
-282.348,23

179.277,17
-106.167,70

7.360.644,90
-3.087.853,92

1.581.792,54

1.945.040,05

672.848,92

73.109,47

4.272.790,98

1.581.792,54

1.945.040,05
73.971,50

672.848,92

73.109,47
383,00

4.272.790,98
74.354,50

-8.163,12

-100.985,05

-19.006,00

-4.895,32

-133.049,49

1.573.629,42

1.918.026,50

653.842,92

68.597,15

4.214.095,99

Σύνολο

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρµόσθηκαν την 01-01-2004 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:

Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων
Aναβαλόµενος φόρος
Αποθεµατικό εύλογης αξίας ελεύθερο από φόρο

Λογιστική
αξία
31/12/2003
277.317,68
497.536,43
774.854,11

Αξία
εκτίµησης
606.000,00
997.770,00
1.603.770,00

Υπεραξία
328.682,32
500.233,57
828.915,89
(210.425,37)
618.490,52

∆εν υπάρχουν υποθήκες, προσηµειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσωµάτων παγίων .
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισµικά
προγράµµατα
01.01.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
01.01-31.03.2004
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004
31.12.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004
01.01-31.03.2005
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005

45.867,00
-2.329,17

43.537,83
43.537,83
0,00
-1.146,26

42.391,57
45.867,00
-6.915,87

38.951,13
38.951,13

-1.146,24

37.804,89

8. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες

Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2004
Kινήσεις 01.01-31.03.2004
Υπόλοιπο 31.03.2004
Kινήσεις 01.04-31.12.2004
Υπόλοιπο 31.12.2004
Kινήσεις 01.01-31.03.2005
Υπόλοιπο 31.03.2005

0,00
120.617,00
120.617,00
13.436,00
134.053,00
0,00
134.053,00

Οι επενδύσεις σε συγγενείς αφορά τη συµµετοχή στη συγγενή εταιρία ASTIR INT.S.A. η οποία είναι
εγκαταστηµένη στην Ιταλία.
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Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένα βασικά οικονοµικά στοιχεία της συγγενούς εταιρίας, η οποία είναι µη
εισηγµένη σε χρηµατιστήριο.

31.12.2004

Περιουσιακά
στοιχεία
2.071.385,72

Υποχρεώσεις
1.831.539,03

Έσοδα
6.450.485,89

Κέρδη
30.750,59

Ποσοστό
συµµετοχής
50%

31.03.2005

2.356.557,99

2.025.021,13

1.501.037,69

91.690,17

50%

9. Πελάτες

Πελάτες.
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πελάτες (εισπράξιµες απαιτήσεις)
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο

31.03.2005
3.653.986,52
328.851,46
3.325.135,06
241.129,03
3.566.264,09

31.12.2004
3.417.589,15
315.000,00
3.102.589,15
255.134,57
3.357.723,72

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες.
10. Λοιπές απαιτήσεις

Ελληνικό ∆ηµόσιο Φ.Π.Α. εισπρακτέος στην επόµενη χρήση
Ελληνικό ∆ηµόσιο προκατ/λή Φόρου Εισοδήµατος
Ελληνικό ∆ηµόσιο- Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31.03.2005
271.899,96
230.023,69
341.042,06
368.476,53
1.211.442,24

31.12.2004
112.616,76
230.023,69
0,00
185.088,32
527.728,77

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

Προκαταβολές προσωπικού
Πάγιες προκαταβολές
Προκαταβολές για αγορές πρώτων υλών
Σύνολο

31.03.2005
23.918,98
616,30
344.874,84
369.410,12

31.12.2004
17.658,12
616,30
475.804,05
494.078,47

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες
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12. Αποθέµατα
31.03.2005
16.474.105,61
194.765,40
16.668.871,01

Παραγωγή σε εξέλιξη (πάχυνση)
Πρώτες & βοηθητικές ύλες

31.12.2004
15.327.675,02
164.345,06
15.492.020,08

Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, ανέρχεται σε:

Kόστος αποθεµάτων στο αποτέλεσµα
Κέρδη / Ζηµίες από µεταβολή εύλογης αξίας
αποθεµάτων ∆.Λ.Π. 41

31.03.2005
1.727.463,20

31.03.2004
1.474.480,01

-713.582,59
1.013.880,61

645.725,97
2.120.205,98

13. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
31.03.2005
93.390,21
0,00

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και τις τράπεζες
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις

31.12.2004
101.362,21
0,00

14. Μετοχικό κεφάλαιο

1 Ιανουαρίου 2004
31 Μαρτίου 2004
31 ∆εκεµβρίου 2004
31 Μαρτίου 2005

Αριθµός
Κοινών
µετοχών
14.076.360
14.076.360
14.076.360
14.076.360

∆ιαφορά
Υπέρ το
άρτιο
336.196,80
336.196,80
336.196,80
336.196,80

Ίδιες
µετοχές
0
0
86.060
86.060

Υπόλοιπο
µετοχών σε
κυκλοφορία
14.076.360
14.076.360
13.990.300
13.990.300

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών ονοµαστικών µετοχών είναι 14.076.360 µετοχές µε ονοµαστική αξία €
0,33 ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.

15. Αποθεµατικά (διάφορα)

Τακτικό αποθεµατικό
Έκτακτα αποθεµατικά
Αφορολόγητα αποθεµατικά
∆ιαφορές αναπροσαρµογής ∆ΛΠ 16
Σύνολο

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005,

31.03.2005
182.682,72
154,81
445.116,75
618.490,52
1.246.444,80

31.12.2004
182.682,72
154,81
445.116,75
618.490,52
1.246.444,80
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16. Προµηθευτές

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31.03.2005
1.113.056,88
3.160.907,54
4.273.964,42

31.12.2004
1.339.583,71
4.483.946,94
5.823.530,65

17. Φόροι

Λογ/σµος εκκαθ.δηλ.φρου εισοδήµατος
Λοιποί φόροι - τέλη
Σύνολο

31.03.2005
436.471,97
19.117,46
455.589,43

31.12.2004
436.471,97
43.388,40
479.860,37

31.03.2005
4.012,60
172.219,98
51.321,53
116.517,51
344.071,62

31.12.2004
4.059,60
117.928,19
108.283,89
124.867,90
355.139,58

18. Λοιπές υποχρεώσεις

Μερίσµατα πληρωτέα προηγούµενων χρήσεων
Οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού
Ασφαλιστικά ταµεία
∆ουλευµένα έξοδα
Σύνολο
19. ∆άνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών

939.189,10

∆άνεια µε εγγύηση
Άλλα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά ∆άνεια

7.159.851,86

Άλλα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Σύνολο δανείων

8.099.040,96

Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο µεταβολών των επιτοκίων των δανείων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες
επαναδιαπραγµάτευσης των επιτοκίων έχουν ως εξής:
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Μέχρι 6 µήνες

6 µε 12 µήνες

Σύνολο

Σύνολο δανείων

1.713.752,53

3.091.059,86

4.804.812,39

31-03-2005
Σύνολο δανείων

1.713.752,53

5.446.099,33

7.159.851,86

31-12-2004

Η λήξη των µακροπροθέσµων δανείων έχει ως εξής:
Μεταξύ 1 και 2 ετών

31.03.2005
939.189,10
939.189,10

31.12.2004
939.189,10
939.189,10

Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισµού, τις οποίες δεν έχει χρησιµοποιήσει:

Σταθερό επιτόκιο
• Με λήξη µέσα σε ένα έτος

31.03.2005

31.12.2004

2.861.843,27
2.861.843,27

4.216.670,14
4.216.670,14

Οι δανειακές δυνατότητες που λήγουν µέσα στο έτος είναι ετήσιες, υποκείµενες σε επανεξέταση σε διάφορες
ηµεροµηνίες κατά το 2005 και 2006. Οι λοιπές δυνατότητες έχουν χρησιµοποιηθεί ώστε να βοηθήσουν
χρηµατοοικονοµικά, την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.
20. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
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:

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

31.03.2005

31.12.2004

230.758,85

228.748,84

(1.612.600,61)

(1.382.114,67)

(1.381.841,76)

(1.153.365,83)

Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών
υποχρεώσεων, κατά την διάρκεια της περιόδου, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, έχει ως εξής:
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Aναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
∆ιαφορά
Επιταχυνόµενες
∆ιαφορά
Λοιπά
εύλογης
φορολογικές
εύλογης
αξίας ∆.Λ.Π.
αποσβέσεις
αξίας
41
1-Ιαν-04
Χρεώσεις
/Πιστώσεις
αποτελεσµάτων
Χρεώσεις
/πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια

1.668.785,00

30.982,57

-226.004,09

5.570,53

31-Μαρ-04
Χρεώσεις
/Πιστώσεις
αποτελεσµάτων
Χρεώσεις
/πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια

1.442.780,91

36.553,10

-315.727,72

8.083,01

31-∆εκ-04
Χρεώσεις
/Πιστώσεις
αποτελεσµάτων
Χρεώσεις
/πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια

1.127.053,19

44.636,11

228.346,43

2.139,51

31-Μαρ-05

1.355.399,62

210.425,37

Σύνολο

5.726,62

1.915.919,56
-220.433,56
0,00

210.425,37

5.726,62

1.695.486,00

-5.726,62

-313.371,33
0,00

210.425,37

0,00

1.382.114,67
230.485,94
0,00

46.775,62

210.425,37

0,00

1.612.600,61

Aναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Προβλέψεις

Μη
αναγνώριση
εξόδων
εγκατάστασης

Ζηµίες
Αποµείωσης

1-Ιαν-04
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσµάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις
στα ίδια κεφάλαια

94.136,51

94.147,40

10.270,95

782,90

11.145,40

31-Μαρ-04
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσµάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις
στα ίδια κεφάλαια

94.919,41

105.292,80

1.403,36

3.164,24

Λοιπά

Σύνολο

198.554,86
11.928,30
0,00
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10.270,95

0,00

210.483,16

13.698,08

18.265,68
0,00
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31-∆εκ-04
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσµάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις
στα ίδια κεφάλαια

96.322,77

108.457,04

854,01

1.156,00

31-Μαρ-05

97.176,78

10.270,95

13.698,08

228.748,84
2.010,01
0,00

109.613,04

10.270,95

13.698,08

230.758,85

21. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν 2112/20)

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2004

65.327,41

Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.01-31.03.2004

2.503,29

Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 01.01-31.03.2004

677,78

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου 01.01-31.03.2004

(49,47)

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.03.2004

68.459,01

Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.04-31.12.2004

7.509,83

Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 01.04-31.12.2004

2.033,32

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου 01.04-31.12.2004

(148,34)

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004

77.853,82

Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 01.01-31.03.2005

2.598,98

Χρηµατοοικονοµικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.03.2005

817,06

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.03.2005

0,00

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.03.2005

81.269,86

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων

4,15%
4,15%
Πληθωρισµός+1%
Πληθωρισµός+1%

22. Άλλα έσοδα (κέρδη) – καθαρά
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων
Ζηµία από διαγραφή απαιτήσεων πελατών
Εσοδα από παροχή υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα-έξοδα
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31.03.2005
31.545,09
(13.851,46)
4.459,62
3.136,81
25.290,06

31.12.2004
24.477,80

(5.011,57)
19.466,23
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23. Έξοδα κατ’ είδος
Μεταφορικά
Ασφάλιστρα
Ενοίκια
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

31.03.2005
109.614,87
34.017,10
22.126,30
32.312,97
68.164,97
266.236,21

31.03.2004
106.108,82
55.527,52
5.117,45
39.453,99
84.605,07
290.812,85

24. Παροχές σε εργαζοµένους
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές

31.03.2005
411.087,45
83.036,73
15.600,49
509.724,67

31.03.2004
320.038,10
74.112,84
11.815,44
405.966,38

31.03.2005

31.03.2004

80.797,18
0,00
80.797,18

85.431,84
13.035,03
98.466,87

25. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό
Χρεωστικοί τόκοι
• ∆άνεια τραπεζών
• Λοιπά µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα

26. Φόρος εισοδήµατος
Αναλογών φόρος περιόδου
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόµενος φόρος

31.03.2005
18.238,00
0,00
228.475,93
246.713,93

31.03.2004
15.185,00
17.053,00
(232.361,86)
(200.123,86)

Ο αναλογών φόρος περιόδου, επί των λογιστικών κερδών της Εταιρίας υπολογίστηκε µε βάση το ισχύον
ποσοστό φόρου εισοδήµατος στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες.
27. Κέρδη κατά µετοχή

Βασικά

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).
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών (σε χιλιάδες)
Βασικά κέρδη κατά µετοχή

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005,

31.3.2005
522.324,35
13.990.300
0,037

31.3.2004
(435.736,47)
14.076.360
(0,031)
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28. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

29. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.
iii) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών
• Συγγενείς

31.03.2005

31.03.2004

474.659,12
474.659,12

159.419,60
159.419,60

iv) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
•
Συγγενείς

31.03.2005

31.12.2004

980.488,02
980.488,02

785.949,50
785.949,50

30. Πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τοµέα

Πωλήσεις
στο
εσωτερικο

Πωλήσεις
στην
Ευρωπαική
Κοινότητα

Πωλήσεις
στο
εξωτερικο

125.598,73

1.490.096,40

0,00

1.615.695,13

5.628,40

814.533,94

0,00

820.162,34

131.227,13

2.304.630,34

0,00

2.435.857,47

104.725,31

1.416.183,24

0,00

1.520.908,55

1.506,00

1.249.287,68

0,00

1.250.793,68

106.231,31

2.665.470,92

0,00

2.771.702,23

Σύνολο

31.3.2004
Προιόντα
Εµπορεύµατα

31.03.2005
Προιόντα
Εµπορεύµατα
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31. Αναλυτικές λογιστικές εκτιµήσεις
30.1. Ωφέλιµες ζωές των βιοµηχανοστασίων και εξοπλισµός σύγχρονης τεχνολογίας
Η διοίκηση της Εταιρίας προσδιορίζει τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις επί των
ενσώµατων ακινητοποιήσεων.
∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.
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.
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