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ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Στοιχεία και πληροφορίες της δωδεκάμηνης περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου
2005, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2006
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ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την δωδεκάμηνη περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα «ΔΛΠ», που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από
το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» την 8η Μαρτίου
2006 και έχουν δημοσιευθεί με την κατάθεσή τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 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 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.
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
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1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία.
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 στη
θέση Ανεμοκάμπι του Δήμου 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 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
οικοπέδων συνολικής έκτασης 22 στρεμμάτων περίπου. Σημειώνεται ότι η περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η
Εταιρία δεν έχει βιομηχανική δραστηριότητα.
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 κωδικός δραστηριότητάς της είναι ο 050.2 με τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».
Κατά την 31.12.2005 απασχολούνταν 103 υπάλληλοι συνολικά.
Οι μετοχές της Εταιρίας (Κοινές Ονομαστικές) είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών στην κατηγορία της Μεσαίας &
Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΓΑΛΑΞ» και ISIN GRS442003000.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 31.12.2005 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων και διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών καθώς επίσης και των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) που παραμένουν σε ισχύ, και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην συνεδρίασή του υπ’ αριθμ.
266 στις 8.03.2006, και παρουσιάζονται ακολούθως. Τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες τα οποία αντλήθηκαν από τις
παρακάτω οικονομικές καταστάσεις, δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2006 στην ημερήσια οικονομική
εφημερίδα Αθηνών «ΚΕΡΔΟΣ» και στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», επίσης δημοσιεύθηκαν την Δευτέρα
27 Μαρτίου 2006 στην εβδομαδιαία ανεξάρτητη τοπική εφημερίδα «ΦΩΚΙΣ» με έδρα την Άμφισσα Φωκίδας.
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2. Στοιχεία της Εταιρίας

Επωνυμία Εταιρίας:

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος:

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας:

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΚ 330 52

Ημερομηνία Σύστασης:
Διάρκεια Εταιρίας:
Κύρια Δραστηριότητα:
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:
Αρμόδια Αρχή:
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

22.10.1987 (ΦΕΚ 2614/23.10.1987 Τεύχος Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.)
99 έτη
Δημιουργία ιχθυοπ/γικών σταθμών, ιχθυοκαλ/τικών
μονάδων, εκτροφή και διάθεση τσιπούρας και λαυρακιού
15925/06/Β/87/12
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως
094212973 – Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Δ/νουσα
Σύμβουλος

Εκτελεστικό Μέλος

Άλκης Δημ. Βάρδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Εκτελεστικό Μέλος

Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη, Μέλος Δ.Σ.

Μη εκτελεστικό Μέλος

Χριστίνα Δ. Τσιάρα, Μέλος Δ.Σ.

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ανθίπη Χ. Χιώτη, Μέλος Δ.Σ.

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ημερομηνία Έναρξης της Τρέχουσας Χρήσεως:

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

Ημερομηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσεως:

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διάρκεια Χρήσεως:

12 ΜΗΝΕΣ

Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

(01.01 – 31.12.2005)

Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών
Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών:

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι
Οικονομικές Καταστάσεις η Έκθεση του Δ.Σ. και το

http://www.gmf-sa.gr

Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών:
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3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Π.)
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή και την παρουσία σας σε αυτή τη Γενική
Συνέλευση.
Το έτος 2005 τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας μας βελτιώθηκαν σε σχέση με αυτά του έτους 2004.
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριμένα στην
παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στην εκτροφή ευρύαλων μεσογειακών ψαριών.
Το 2005 απετέλεσε για την εταιρία μας άλλο ένα έτος ανάπτυξης η οποία βασίστηκε τόσο στην
αυξανόμενη προώθηση των προϊόντων της στις αγορές του εξωτερικού, όσο και στη βελτίωση των
συνθηκών παραγωγής.
Το 2005 η εταιρία μας πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων € 1,52 εκατ., τα μεγαλύτερα από την
ίδρυσή της. Οι πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό των € 17,85 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,9% έναντι των
πωλήσεων του 2004, κυρίως λόγο προώθησης μεγαλύτερου όγκου προϊόντων.
Στην προσπάθειά μας για επέκταση της δραστηριότητάς μας τόσο στην παραγωγή γόνου όσο και
στην πάχυνση ψαριών, η εταιρία μας πραγματοποίησε το 2005 επενδύσεις ύψους € 1,13 εκατ.
Το 2006 με την ολοκλήρωση των έργων εγκατάστασης του νέου ιχθυογεννητικού σταθμού στη θέση
«Ακρωτήριο Τράχυλος» του Ν. Φωκίδας, την έναρξη εγκατάστασης μονάδας πάχυνσης στον παρακείμενο
θαλάσσιο χώρο, μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. και την ολοκλήρωση του νέου συσκευαστηρίου
στον όρμο Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό
των € 4,0 εκατ. περίπου. Στο νέο συσκευαστήριο δυναμικότητας 4.350 τον./έτος η εταιρία μας πέραν της
συσκευασίας των προϊόντων της θα εκτελεί και εργασίες απεντέρωσης και φιλετοποίησης.
Η εταιρία μας προσβλέπουσα στην συνεχή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της θα εξετάζει κάθε
ευνοϊκή ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.
Από μακρού η εταιρία μας έχει αναγνωρίσει την σημασία και σπουδαιότητα της διατήρησης υψηλών
κριτηρίων στη διεξαγωγή των εργασιών της και στις σχέσεις της με πελάτες και προμηθευτές. Πιστεύουμε ότι
τόσο τα αποτελέσματα των εργασιών μας όσο και ο τρόπος με τον οποίο αυτά επιτυγχάνονται έχουν
σημασία.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση της εταιρίας ευχαριστούν το ανθρώπινο δυναμικό της
για την συμβολή του στην ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της, καθώς και τους πελάτες και τους Μετόχους της
για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην εταιρία.
Γαλαξίδι, 9 Μαρτίου 2006
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που
χορηγήσαμε με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2006 και αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Ανωνύμου Εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ της 31 Δεκεμβρίου 2005.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2006

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Στοιχεία και πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας,

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 στην διεύθυνση διαδικτύου
της (www.gmf-sa.gr) όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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
31.12.2005 της εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της οποίας η τρέχουσα οικονομική χρήση λήγει στις
31.12.2006.
Τα ποσά εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ή όπως αλλιώς αναφέρεται, με γνώμονα την επάρκεια της πληροφόρησης.
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5.1 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2005.
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2005
Περίοδος (1 Ιανουαρίου 2005 – 31 Δεκεμβρίου 2005)

(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ).
Σημείωση

Ποσά κλειόμενης
περιόδου 31.12.2005

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31.12.2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

6

4.809.503,72

4.272.790,98

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

7

34.359,81

38.951,13

Επενδύσεις σε θυγατρικές

8.α

199.500,00

0,00

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

8.β

134.053,00

134.053,00

16.199,70

32.686,11

5.193.616,23

4.478.481,22

15.327.675,02

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

12.α

16.909.557,29

Λοιπά αποθέματα

12.β

110.253,45

164.345,06

Απαιτήσεις από πελάτες

9

4.903.132,97

3.357.628,63

Προκαταβολές

11

447.740,74

494.078,47

Λοιπές απαιτήσεις

10

459.200,61

842.816,66

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

13

Σύνολο ενεργητικού

109.307,92

101.362,21

22.939.192,98

20.287.906,05

28.132.809,21

24.766.387,27

4.645.198,80

4.645.198,80

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

14

Διαφορά υπέρ το άρτιο

296.035,21

296.035,21

Ίδιες μετοχές

(45.231,70)

(45.231,70)

1.535.227,75

1.246.444,80

4.583.520,29

3.966.323,97

11.014.750,35

10.108.771,08

0,00

0,00

11.014.750,35

10.108.771,08

Αποθεματικά

15

Κέρδη (ζημίες) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

19

705.731,95

939.189,10

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

20

1.183.078,08

1.153.365,83

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
κατά την έξοδο από την υπηρεσία

21

70.703,15

77.853,82

904.520,22

1.023.864,45

2.864.033,40

3.194.273,20

Επιχορηγήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

16

6.876.409,60

5.823.530,65

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

19

6.686.400,19

4.804.812,39

Φόροι πληρωτέοι

17

325.235,64

479.860,37

Λοιπές υποχρεώσεις

18

365.980,03

355.139,58

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

14.254.025,46

11.463.342,99

Σύνολο υποχρεώσεων

17.118.058,86

14.657.616,19

28.132.809,21

24.766.387,27

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων (Παθητικό)
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5.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005.
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ).
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2005
(περιόδου 1.1 - 31.12.2005)
Ποσά
κλειόμενης
περιόδου
Σημείωση
1.1-31.12.2005

Αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων αρχής περιόδου
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου
Κέρδος από μεταβολή στην εύλογη αξία
Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
Έξοδα παραγωγής και συσκευασίας

22
12α
22

Μικτό κέρδος εκμετάλλευσης
23

Άλλα έσοδα (κέρδη) καθαρά
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κέρδη εκμεταλλεύσεως προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη εκμεταλλεύσεως προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

26
27
27

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους
Βασικά κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους

(15.327.675,02)
(1.142.276,79)
11.468.718,42
16.909.557,29
11.908.323,90
6.384.322,17
(5.778.501,23)
(9.336.810,54)
3.177.334,30

(17.605.946,00)
(199.652,88)
11.283.727,66
15.327.675,02
8.805.803,80
5.257.333,44
(4.792.976,72)
(7.928.607,36)

78.062,72
(851.902,56)
(531.534,55)

88.385,38
(868.456,55)
(428.416,00)

1.871.959,91

133.065,99

2.470.095,83
(347.437,15)

631.567,14
(398.607,46)

1.524.522,76

(265.541,47)

1.341.553,16

και

Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενοι φόροι
Διαφορά Φορολ/κού. Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων

Ποσά
προηγούμενης
περιόδου
1.1-31.12.2004

28

(307.304,04)
(29.712,25)
0,00

#

(417.693,98)
563.998,87
(17.053,00)

1.187.506,47

(136.289,58)

0,08

(0,01)
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5.3 Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της 31ης Δεκεμβρίου 2005.
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ).

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2005

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καθαρή θέση 1.1.2004 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Π.
Μέρισμα χρήσεως 2003
Διάθεση κερδών με απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Ιουνίου 2004
Αποτέλεσμα (κέρδος) περιόδου 1.1 – 31.12.2004
Αγορά Ιδίων μετοχών
Υπόλοιπο την 31.12.2004
Αποτέλεσμα (κέρδος) περιόδου 1.1 - 31.12.2005
Διάθεση κερδών με απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Ιουνίου 2005
Μέρισμα περιόδου 2004
Υπόλοιπο την 31.12.2005

Διαφορά
από έκδοση
μετοχών
υπέρ το
άρτιο

Διαφορές
αναπροσαρμογής

περιουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Ίδιες
Μετοχές

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

4.645.198,80
0,00

296.035,21
0,00

618.490,52
0,00

466.939,17
0,00

4.545.155,86
(281.527,20)

0,00
0,00

10.571.819,56
(281.527,20)

0,00
0,00
0,00
4.645.198,80

0,00
0,00
0,00
296.035,21

0,00
0,00
0,00
618.490,52

161.015,11
0,00
0,00
627.954,28

(161.015,11)
(136.289,58)
0,00
3.966.323,97

0,00
0,00
(45.231,70)
(45.231,70)

0,00
(136.289,58)
(45.231,70)
10.108.771,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1.187.506,47

0,00

1.187.506,47

0,00
0,00
4.645.198,80

0,00
0,00
296.035,21

0,00
0,00
618.490,52

288.782,95
0,00
916.737,23

(288.782,95)
(281.527,20)
4.583.520,29

0,00
0,00
(45.231,70)

0,00
(281.527,20)
11.014.750,35
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5.4 Κατάσταση ταμειακών ροών περιόδου 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005.
Κατάσταση Ταμιακών Ροών της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (1.1 - 31.12.2005)

(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως
1/1-31/12/2005

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
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις / πληρωμές από πώληση - αγορά θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών κ.λ.π.
Δάνεια προς συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις
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

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
1/1-31/12/2004

1.524.522,76

(265.541,47)

598.135,92
11.033,74
0,00
(129.179,43)
0,00
347.056,44

498.501,15
12.526,41
52.071,78
(97.911,19)
18.660,10
346.535,68

(1.527.790,66)
(1.478.439,89)
1.049.881,18

2.253.226,52
(1.944.717,06)
1.347.977,81

(277.706,08)
(439.171,77)
(321.657,79)

(281.651,36)
(419.389,37)
1.520.289,00

(1.130.257,34)

(1.040.513,63)

(199.500,00)
0,00
(1.329.757,34)

(134.053,00)
0,00
(1.174.566,63)

3.400.000,00
(1.800.154,42)
341.042,06
(281.526,80)

5.191.275,75
(5.243.738,79)
26.621,00
(282.544,60)

1.659.360,84

(308.386,64)

7.945,71
101.362,21
109.307,92

37.335,73
64.026,48
101.362,21
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, (όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με την Απόφαση 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ Β’
614/10.05.2005) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.).
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 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2005 σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή
δεν υπάρχουν παρατηρήσεις που να επηρεάζουν την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρίας, εκτός από
ένα θέμα έμφασης το οποίο παρουσιάζεται στην παράγραφο ιβ. στοιχείο 10 του παρόντος παραρτήματος.
β. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας είναι οι χρήσεις 2003, 2004 και 2005.
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 έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005, είναι οι πρώτες ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. Οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2005 έχουν
καταρτιστεί σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Π. 1. Η ημερομηνία υιοθέτησης των Δ.Π.Χ.Π. είναι η 1η Ιανουαρίου 2005. Στο
επισυναπτόμενο προσάρτημα επεξηγούνται αναλυτικά οι βάσεις για τη μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π. και η συμφωνίες μεταξύ
των Δ.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 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 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.
Η Εταιρία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3161/28.7.2005 Απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας /Διεύθυνση
Γεωργικής Ανάπτυξης /Τμήμα ΜΑΠ, απέκτησε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας α) Ιχθυογεννητικού Σταθμού συνολικής
ετήσιας δυναμικότητας 4.000.000 ιχθυδίων (τσιπούρα – λαβράκι και άλλων ενδημικών μεσογειακών ειδών), β)
συσκευαστηρίου δυναμικότητας 900 τον./έτος καθώς και γ) λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων σε μισθωμένη δημοτική
έκταση 25,583 στρεμμάτων που βρίσκεται στο Δήμο Δεσφίνας του Ν. Φωκίδας. Οι εγκαταστάσεις ευρίσκονται στο στάδιο
της ανέγερσης.
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.
Δεν υπήρξε αλλαγή της οικονομικής χρήσης της εταιρίας.
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.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
ζ. Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών.
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Δεν 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.
Δεν 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 της.
θ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (31.12.2005) για την Εταιρία είναι 103
άτομα (μισθωτοί 39, εργάτες 64), και κατά την 31.12.2004 ήταν 102 άτομα (μισθωτοί 38, εργάτες 64) αντίστοιχα.
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 ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη.
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

i)

Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
31.12.2005
Πωλήσεις αγαθών
•
Συγγενείς

ii)

2.761.312,72
2.761.312,72

Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών
31.12.2005
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
•
Συγγενείς
913.257,73
913.257,73

31.12.2004
1.724.514,80
1.724.514,80

31.12.2004
785.949,50
785.949,50

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. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κωδικό οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ – 03 είναι η κάτωθι:
Κωδικός Οικ. Δραστηριότητας
050.2
513.8
ΣΥΝΟΛΟ:

Τίτλος
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΛΛΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

Ποσό σε ΕΥΡΩ
17.849.342,76
3.697,83
17.853.040,59

2. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
3. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2005 ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 1.130.257,34.
4. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 13ης Ιουνίου 2005, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη
διανομή μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους της για τη χρήση 2004 ποσό ΕΥΡΩ 0,02 ανά μετοχή.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας στις 8 Μαρτίου 2006.
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6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην συνεδρίασή του στις 04.01.2006 αποφάσισε να μην προχωρήσει στην
αποτίμηση της αξίας των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας τις οποίες κατέχει η Εταιρία.
7. H Εταιρία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3161/28.7.2005 Απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας /Διεύθυνση
Γεωργικής Ανάπτυξης /Τμήμα ΜΑΠ, απέκτησε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας α) Ιχθυογεννητικού Σταθμού συνολικής
ετήσιας δυναμικότητας 4.000.000 ιχθυδίων (τσιπούρα – λαβράκι και άλλων ενδημικών μεσογειακών ειδών), β)
συσκευαστηρίου δυναμικότητας 900 τον./έτος, και γ) λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων σε μισθωμένη δασική δημοτική
έκταση 25,583 στρεμμάτων που βρίσκεται στο Δήμο Δεσφίνας του Ν. Φωκίδας.
8. 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 νεοσυσταθείσας 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% και θα ανέλθει στο 100,00%.
Το πρώτο οριζόμενο εκ’ του καταστατικού της Δ.Σ. είναι τετραμελές με πενταετή θητεία.
Η εταιρία από την ίδρυσή της και μέχρι τις 31.12.2005 δεν έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ή άλλες οικονομικές
δραστηριότητες.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε με την από 8 Μαρτίου 2006 απόφασή του να προτείνει στην Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την διανομή μερίσματος στους Μετόχους της ποσού ΕΥΡΩ 0,02 ανά μετοχή.
10. Θέμα έμφασης: Σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: «Χωρίς να
διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 17 που
παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι
φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2005 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να
υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’
τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.»
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7. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2005.
1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ 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 Αγορά Αξιών στην κατηγορία της Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών Α.Ε. (Υπέρ Κλάδος ICB «Τρόφιμα & Ποτά» κωδ. 3500, Υπό Κλάδος ICB «Γεωργία & Αλιεία» κωδ. 3573). Οι εν
λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 8.03.2006.

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταιρία κατά την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν το δωδεκάμηνο της χρήσης 2005 (1.1 – 31.12.2005). Οι οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2005 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν σε
ισχύ κατά τον Φεβρουάριο του 2006.
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2005.
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 ΔΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν
σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες για τα ΔΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις.
Συμφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για την καθαρή
θέση και τα αποτελέσματα παρέχονται στη σημείωση 5.2 κατωτέρω.
Οι ετήσιες 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 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
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
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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 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 Διαθέσιμα 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:
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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 δεν υφίσταται ενεργός αγορά προσδιορίζουσα την
εύλογη αξία τους, αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εμπεριεχομένου γόνου πλέον τις πραγματοποιθείσες δαπάνες
ανάπτυξής του.

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 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 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. 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.
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 αντιστοίχηση 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.
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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 (projected unit credit method). Για την προεξόφληση
χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
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 τις
Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών του Ομίλου που είναι το κατά νόμο αρμόδιο όργανο να τα χορηγεί.
2.17. Διανομή 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. Διαχείριση 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.
__________________________________________________________________________________________________
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005
Σελίδα 18 από 34
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005)

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.: 22650 41840, Fax: 22650 41197

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο
εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο
μεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρίας είναι να διατηρούν το σύνολο σχεδόν των δανείων τους 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.

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. 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.

5. Μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π.
5.1 Βάση για τη μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π

5.1.1 Εφαρμογή των ΔΠΧΠ 1
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005, είναι οι πρώτες ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η ημερομηνία υιοθέτησης των ΔΠΧΠ είναι η 1 Ιανουαρίου 2005. Για την
κατάρτιση αυτών των 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 την Εταιρία

(α) Εύλογη αξία και τεκμαρτό κόστος

Η Εταιρία επέλεξε να αποτιμήσει τα ενσώματα πάγια (οικόπεδα και κτίρια) στην εύλογη αξία τους την 1.1.2004.

(β) Παροχές στους εργαζομένους

Η Εταιρία επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες κατά την 1.1.2004.

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 ΔΠΧΠ κατά την 1.1.2004 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.

__________________________________________________________________________________________________
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005
Σελίδα 19 από 34
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005)

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.: 22650 41840, Fax: 22650 41197

5.2 Συμφωνίες μεταξύ Δ.Π.Χ.Π. 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:
Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων στις 1.1.2004 και στις 1.1.2005

Σύνολο Καθαρής Θέσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
Μείον επιχορηγήσεις από Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα
με τα Ε.Λ.Π.
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
Τακτοποιήσεις 1ης προσαρμογής Δ.Π.Χ.Π.
Σχηματισμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού (ως
αναλογιστική μελέτη)
Σχηματισμός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες & απαξίωση
αποθεμάτων
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Αποτίμηση συμμετοχών στην αξία κτήσεως
Αντιλογισμός φορολογικών προβλέψεων για επισφαλείς
πελάτες
Αντιλογισμός διάθεσης Ισολογισμού Ε.Λ.Π.
Κέρδη από μεταβολή εύλογης αξίας αποθεμάτων Δ.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 Δ.Π.Χ.Π.

1.1.2004
7.335.368,66

1.1.2005
7.896.564,50

(410.744,11)
6.924.624,55

(316.050,62)
7.580.513,88

(61.546,05)

(77.853,82)

(315.000,00)
(1.506.939,33)
(295.099,61)
(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
3.220.151,96

246.511,74

246.511,74

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

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 την 1.1.2004 έως 31.12.2004
1.1-31.12.2004
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 Δ.Π.Χ.Π.

1.324.928,76
(417.693,98)
907.234,78

Σχηματισμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού (αναλογιστική μελέτη)
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Ζημίες από μεταβολή εύλογης αξίας αποθεμάτων Δ.Λ.Π. 41
Αναδιατύπωση σωρευμένων αποσβέσεων παγίων & επιχορηγήσεων
σύμφωνα με τις ωφέλιμες ζωές
Αντιλογισμός φορολογικών προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες
Συναλλαγματικές διαφορές
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Φόρος εισοδήματος περιόδου
Σύνολο τακτοποιήσεων
Σύνολο κερδών/ζημιών σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

(16.307,77)
563.998,87
(49.005,64)
(1.547.805,18)
39.010,14
0,00
(16.361,78)
(17.053,00)
0,00
(1.043.524,36)
(136.289,58)

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

ΟικόπεδαΚτίρια
1.1.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
1.1-31.12.2004
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία
31.12.2004
1.1.2005
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
31.12.2004
1.1-31.12.2005
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία
31.12.2005

Ακινητ/σεις
Υπό
Εκτέλεση

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
10.264,99
0,00
(32.242,44)

1.713.312,29
631.950,38
0,00
(400.222,63)

324.982,72
389.583,53
0,00
(41.717,33)

84.126,79
8.714,73
0,00
(19.732,05)

3.726.191,80
1.040.513,63
0,00
(493.914,45)

1.581.792,55

1.945.040,04

672.848,92

73.109,47

4.272.790,98

1.616.262,85
(34.470,30)

4.609.907,72
(2.664.867,68)

955.197,15
(282.348,23)

179.277,17
(106.167,70)

7.360.644,90
(3.087.853,92)

1.581.792,55

1.945.040,04

672.848,92

73.109,47

4.272.790,98

1.581.792,55
0,00
0,00
(32.599,21)

1.945.040,04
608.623,67
0,00
(463.318,47)

672.848,92
5.840,34
0,00
(76.907,25)

73.109,47
15.587,61
0,00
(20.719,67)

0,00
500.205,72
0,00
0,00

4.272.790,98
1.130.257,34
0,00
(593.544,60)

1.549.193,34

2.090.345,24

601.782,01

67.977,41

500.205,72

4.809.503,72

Σύνολο
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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:

Γήπεδα – Οικόπεδα
Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων

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

Αναβαλλόμενος φόρος
Αποθεματικό εύλογης αξίας ελεύθερο από φόρο

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

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσωμάτων παγίων.

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά
προγράμματα
1.1.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
1.1-31.12.2004
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004
1.1.2005
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004
1.1-31.12.2005
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

45.867,00
(2.329,17)

43.537,83
43.537,83
0,00
0,00
(4.586,70)

38.951,13
45.867,00
(6.915,87)

38.951,13
38.951,13
0,00
0,00
(4.591,32)

34.359,81
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8. Επενδύσεις
8. α. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
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
νεοσυσταθείσας 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% και θα ανέλθει στο 100,00%.
Το πρώτο οριζόμενο εκ’ του καταστατικού της 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., έλαβε στις 17.11.2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 77 στερεμάτων
θαλάσσιου χώρου στη θέση «Τράχηλος» του Ν. Φωκίδας και θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή – πάχυνση ιχθύων
λαυρακιού και τσιπούρας παραγωγικής δυναμικότητας 750 τόνων, την οποία θα αναπτύξει σταδιακά μέσα στην επόμενη
τριετία.
Η εταιρία ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. από την ίδρυσή της και μέχρι τις 31.12.2005 δεν έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ή άλλες
οικονομικές δραστηριότητες.
Η Θυγατρική εταιρεία ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ δεν ενοποιήθηκε λόγω επουσιώδους ενδιαφέροντος.
Η μη κατάρτιση ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη κλειόμενη χρήση, κατά την οποία η θυγατρική εταιρεία
απλώς υφίσταται νομικά χωρίς να έχει προβεί σε καμία απολύτως συναλλαγή (εμπορικής, επενδυτικής ή άλλης φύσεως),
είναι συμβατή με τις αρχές της σημαντικότητας, της απόδοσης της ουσίας των συναλλαγών και της ακριβοδίκαιης
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εάν η μητρική εταιρεία κατάρτιζε ενοποιημένο Ισολογισμό, η λογιστική αξία της επένδυσης στη θυγατρική θα
απαλείφονταν με την αναλογία της μητρικής στο Μετοχικό Κεφάλαιο της συσταθείσας θυγατρικής και τα διαθέσιμα της
θυγατρικής από τη καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 200.000,00 € θα συναθροίζονταν με τα διαθέσιμα της
μητρικής εταιρείας.
Η δε ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν θα διέφερε σε τίποτα από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της
μητρικής εταιρείας.
8. β. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
•
•
•
•
•

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2004
Κινήσεις 1.1-31.12.2004
Υπόλοιπο 31.12.2004
Κινήσεις 1.1-31.12.2005
Υπόλοιπο 31.12.2005

0,00
134.053,00
134.053,00
0,00
134.053,00

Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες, αφορούν τη συμμετοχή της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στην συγγενή
εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» η οποία είναι εγκαταστημένη στην Ρώμη, Ιταλία.

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

Περιουσιακά
στοιχεία

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Κέρδη

Ποσοστό
συμμετοχής

31.12.2004

2.071.385,72

1.831.539,03

6.450.485,89

30.750,59

50%

31.12.2005

3.076.081,19

2.784.996,80

8.347.723,65

45.808,03

50%
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9. Απαιτήσεις από πελάτες

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

31.12.2005
4.566.227,68
333.184,41
4.233.043,27
670.089,70
4.903.132,97

31.12.2004
3.417.494,06
315.000,00
3.102.494,06
255.134,57
3.357.628,63

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

10. Λοιπές απαιτήσεις
31.12.2005
Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α. εισπρακτέος στην επόμενη χρήση
Ελληνικό Δημόσιο προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος
Απαιτήσεις από επιχορήγηση παγίων επενδύσεων
Ελληνικό Δημόσιο λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31.12.2004

173.073,91

112.616,76

199.747,62
0
399,59
85.979,49
459.200,61

315.087,89
16.410,97
168.969,35
842.816,66

229.731,69

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

11. Προκαταβολές

Προκαταβολές προσωπικού
Πάγιες προκαταβολές
Προκαταβολές για αγορές πρώτων υλών
Προκαταβολές κτήσεως παγίων
Σύνολο

31.12.2005
31.341,55
916,30
190.121,02
225.361,87
447.740,74

31.12.2004
17.658,12
616,30
475.804,05
0,00
494.078,47

Οι εύλογες αξίες των προκαταβολών συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες

12. Αποθέματα
12. α. 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.
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Αξία αναλώσιμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
αρχής περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Κέρδος από μεταβολή στην εύλογη αξία
Αξία αναλώσιμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
λήξης περιόδου (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα)

31.12.2005

31.12.2004

15.327.675,02

17.605.946,00

1.142.276,79

199.652,88

(11.468.718,42)

(11.283.727,66)

11.908.323,90

8.805.803,80

16.909.557,29

15.327.675,02

12. β. Λοιπά αποθέματα .
Τα λοιπά αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
31.12.2005

31.12.2004

Α’ Ύλες

93.459,47

132.253,26

Υλικά Συσκευασίας

14.150,28

22.991,80

2.643,70

9.100,00

110.253,45

164.345,06

Αναλώσιμα Υλικά

13. Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα στις τράπεζες

31.12.2005
7.592,26
101.715,66
109.307,92

31.12.2004
34.734,33
66.627,88
101.362,21

14. Μετοχικό κεφάλαιο
α) Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
i) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή ή ιδιωτική τοποθέτηση ανήλθε σε ευρώ 301.140 και
εκδόθηκαν 1.003.800 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη με τιμή διάθεσης ευρώ 3,72 η
κάθε μια. Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προέκυψε διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ευρώ
3.432.996, από την οποία κεφαλαιοποιήθηκε ποσό ευρώ 3.096.799,20. Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε την 6.3.2002. Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε ευρώ 373.440,81 εκ’
των οποίων ευρώ 9.333,81 επιβαρύνθηκαν οι πωλητές – μέτοχοι. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από την
25.2.2002 έως την 27.2.2002. Η ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ήταν η
20.3.2002.
ii) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 275 παράγραφος 6 του Κανονισμού του Χ.Α. η Εταιρεία δεν έχει πλέον
υποχρέωση σύνταξης και αποστολής του πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
με καταβολή μετρητών, όπως περιγράφεται παραπάνω (στοιχείο i), καθώς έχει προβεί στην αποστολή του στο Χ.Α. και
στη δημοσίευσή του σε προγενέστερη οικονομική – λογιστική κατάσταση όπου φαίνεται η πλήρης διάθεση των
αντληθέντων κεφαλαίων. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την 30.6.2003 και ο σχετικός πίνακας
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» με αριθμ. φύλου 22316 την 28η Αυγούστου 2003.
iii) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 31.12.2002, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-78/20.1.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρίας
αυξήθηκε κατά ευρώ 140.763,60 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,03.
Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συγκεκριμένα κατά α) του συνόλου της διαφοράς
από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του αποθεματικού «Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων» ποσού
ευρώ 97.168,49 και β) μέρους από το «Έκτακτο Αποθεματικό» ποσού ευρώ 43.595,11. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της
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Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 1.548.399,60 διαιρούμενο σε 4.692.120 Κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ
0,33 εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. στην συνεδρίασή του της 28.1.2003 ενημερώθηκε για την πιο πάνω αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Κατόπιν τούτου οι μετοχές της Εταιρίας
διαπραγματεύονται από την 31.1.2003 με την νέα ονομαστική τους αξία των ευρώ 0,33 εκάστης.
iv) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 26.6.2003 μεταξύ άλλων θεμάτων έλαβε
απόφαση για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 3.096.799,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του
αποθεματικού από Έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιο, με έκδοση και διανομή 9.384.240 νέων Κοινών Ονομαστικών
μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,33 εκάστης.
Οι νέες Κοινές Ονομαστικές μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. Έτσι, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 4.645.198,80 διαιρούμενο σε 14.076.360 κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας ευρώ 0,33 εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. Κ2-8295/14.7.2003 απόφασή του ενέκρινε την παραπάνω απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίαση του της 17.7.2003 αποφάσισε, η ημέρα Τρίτη 22.7.2003
ορισθεί ως η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος των δωρεάν μετοχών και προσαρμογής της τιμής της μετοχής. Από
την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν’
λόγω αύξηση. Το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. στην συνεδρίασή του της 17.7.2003 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των
παραπάνω νέων μετοχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 22.7.2003 αποφάσισε, όπως η Δευτέρα 28 Ιουλίου
2003 οριστεί ως ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων 9.384.240 κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χ.Α.Α.
Κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ΕΥΡΩ 4.645.198,80 είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 14.076.360 Κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,33 η κάθε
μια.
β) Μετοχές της Εταιρίας
Οι μετοχές της Εταιρίας (14.076.360 Κοινές Ονομαστικές) είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών στην κατηγορία της
Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με κωδικό Χ.Α. «ΓΑΛΑΞ» και κωδικό ISIN
GRS442003000. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας ανήρχετο στις
31.12.2005 σε ΕΥΡΩ (Χρ. Αξία μετοχής Χ 14.076.360=) 8.868.106,80.
Το υπόλοιπο των μετοχών σε κυκλοφορία της Εταιρίας κατά την 31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα, παρουσιάζεται
στον ακόλουθο πίνακα.
Υπόλοιπο
Αριθμός
Διαφορά υπέρ
Ίδιες
μετοχών σε
Κοινών
μετοχών
το άρτιο
Μετοχές
κυκλοφορία
1 Ιανουαρίου 2004
14.076.360
336.196,80
0
14.076.360
31 Δεκεμβρίου 2004
14.076.360
336.196,80
86.060
13.990.300
31 Δεκεμβρίου 2005
14.076.360
336.196,80
86.060
13.990.300

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΔΛΠ 33 «Κέρδη ανά μετοχή», ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία, στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου (31.12.2005) ήταν 13.990.300 μετοχές. Ακολούθως, παρουσιάζεται
πίνακας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία με στοιχεία της 31η Δεκεμβρίου για τις χρήσεις 2005,
2004, 2003, 2002 και 2001 αντίστοιχα:
Μέσος σταθμισμένος σε κυκλοφορία αριθμός μετοχών
31.12.2005
31.12.2004
31.12.2003
31.12.2002
31.12.2001
13.990.300
13.990.300
14.076.360
4.692.120
3.688.320

Η μετοχή της Εταιρίας δεν αποτελεί υποκειμενική αξία παραγώγου το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην
Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή συμμετέχει σε δείκτη που περιλαμβάνει τη μετοχή της Εταιρίας.
Επίσης αναφέρεται ότι, η Εταιρία σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2004 για αγορά ιδίων μετοχών, κατά το διάστημα από 28.09.2004 έως 24.12.2004 και εντός
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της 12μηνης εγκεκριμένης από την παραπάνω Γενική Συνέλευση περίοδο αγοράς ιδίων μετοχών, απέκτησε 86.060 ίδιες
μετοχές, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 0,5256 ανά μετοχή. Το σύνολο των ιδίων μετοχών (86.060) που κατέχει η Εταιρία
έως σήμερα αντιπροσωπεύουν το 0,611% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου σε σύνολο 14.076.360 Κοινών
Ονομαστικών μετοχών.

15. Αποθεματικά (διάφορα)

Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
Διαφορές αναπροσαρμογής ΔΛΠ 16

31.12.2005
285.682,72
154,81
585.668,00
45.231,70
618.490,52

31.12.2004
182.682,72
154,81
445.116,75
0,00
618.490,52

Σύνολο

1.535.227,75

1.246.444,80

16. Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

Προμηθευτές (εσωτερικού-εξωτερικού)
Επιταγές πληρωτέες

31.12.2005
1.590.053,77
5.286.355,83

31.12.2004
1.339.583,71
4.483.946,94

Σύνολο

6.876.409,60

5.823.530,65

17. Φόροι πληρωτέοι

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος (πρόβλεψη)
Λοιποί φόροι – τέλη
Σύνολο

31.12.2005
277.319,97
47.915,67
325.235,64

31.12.2004
436.471,97
43.388,40
479.860,37

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 2002. Συνεπώς οι φορολογικές της δηλώσεις για τις
χρήσεις 2003 έως και 2005 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

18. Λοιπές υποχρεώσεις
31.12.2005
Μερίσματα πληρωτέα προηγούμενων χρήσεων
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού
Ασφαλιστικά ταμεία
Δουλευμένα έξοδα
Λοιπά
Σύνολο

31.12.2004

4.060,00
127.766,13
150.205,63
81.935,35
2.012,92

4.059,60
117.928,19
108.283,89
124.867,90
0,00

365.980,03

355.139,58
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19. Δάνεια
31.12.2005
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών
Δάνεια με εγγύηση
Άλλα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων δανείων
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Άλλα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο δανείων

31.12.2004

705.731,95
0,00
0,00
0,00

939.189,10
0,00
0,00
0,00

6.453.184,99

4.583.059,86

233.215,20
0,00
0,00
7.392.132,14

221.752,53
0,00
0,00
5.744.001,49

Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο μεταβολών των επιτοκίων των δανείων και οι συμβατικές ημερομηνίες
επαναδιαπραγμάτευσης των επιτοκίων έχουν ως εξής:
6 με 12 μήνες

Μέχρι 6 μήνες

Σύνολο

31.12.2004
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

1.713.752,53

3.091.059,86

4.804.812,39

6.686.400,19

0,00

6.686.400,19

31.12.2005
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

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

31.12.2005
705.731,95
705.731,95

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

31.12.2005

31.12.2004

4.407.665,81

4.216.670,14

4.407.665,81

4.216.670,14

Οι δανειακές δυνατότητες της Εταιρίας είναι ετήσιες, υποκείμενες σε επανεξέταση σε διάφορες ημερομηνίες κατά το 2006
και 2007. Η Εταιρία έχει περεταίρω δυνατότητες δανεισμού ώστε να βοηθήσουν χρηματοοικονομικά, μελλοντικές
επεκτάσεις των δραστηριοτήτων της.

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.
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Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής:
31.12.2004

31.12.2005
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

230.972,96

228.748,84

(1.414.051,04)

(1.382.114,67)

(1.183.078,08)

(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:

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Διαφορά
εύλογης αξίας
Δ.Λ.Π. 41

Επιταχυνόμενες
φορολογικές
αποσβέσεις

Διαφορά
εύλογης
αξίας

Λοιπά

Σύνολο

1.1.2004
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσμάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια

1.668.785,00

30.982,57

210.425,37

5.726,62

1.915.919,56

(541.731,81)

13.653,54

0,00

(5.726,62)

(533.804,89)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2004
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσμάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια
31.12.2005

1.127.053,19

44.636,11

210.425,37

0,00

1.382.114,67

37.038,47

(5.102,10)

0,00

0,00

31.936,37

0,00
1.164.091,66

0,00
39.534,01

0,00
210.425,37

0,00
0,00

0,00
1.414.051,04

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προβλέψεις

1.1.2004
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσμάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια
31.12.2004
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσμάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια
31.12.2005

Μη αναγνώριση
εξόδων
εγκατάστασης

Ζημίες
Απομείωσης

Λοιπά

Σύνολο

94.136,51

94.147,40

10.270,95

0,00

198.554,86

2.186,26

14.309,64

0,00

13.698,08

30.193,98

0,00
96.322,77

0,00
108.457,04

0,00
10.270,95

0,00
13.698,08

0,00
228.748,84

(24.993,43)

27.217,55

0,00

0,00

2.224,12

0,00
71.329,34

0,00
135.674,59

0,00
10.270,95

0,00
13.698,08

0,00
230.972,96
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21. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν 2112/20)
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2004
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1-31.12.2004
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1-31.12.2004
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1-31.12.2004
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 1.1-31.12.2005
Χρηματοοικονομικό κόστος τρέχουσας περιόδου 1.1-31.12.2005
Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσας περιόδου 1.1-31.12.2005
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005

65.327,41
10.013,11
2.711,10
(197,80)
77.853,82
10.395,92
3.268,23
(20.814,82)
70.703,15

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. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τομέα
Πωλήσεις στο
εσωτερικό

Πωλήσεις στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Πωλήσεις σε
τρίτες χώρες

Σύνολο

31.12.2004

584.667,35

15.954.430,75

1.963,00

16.541.061,10

31.12.2005

524.558,38

17.328.482,21

0,00

17.853.040,59

23. Άλλα έσοδα (κέρδη) – καθαρά
Έσοδα χρεογράφων
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
•
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων
•
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
•
•

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά έσοδα (έκτακτα και ανόργανα έσοδα)
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα μελετών και επεκτάσεως
•
Πρόστιμα & προσαυξήσεις
•
•
Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων
Προβλέψεις επισφαλών πελατών
•
Λοιπά έξοδα (έκτακτα και ανόργανα έξοδα)
•

31.12.2005
1.721,20

31.12.2004
0,00

129.179,43
49.124,22

97.911,19
0,00

0,00
18.770,06

933,76
12.661,35

(100.046,53)
(2.084,95)
0,00
(18.184,41)
(416,30)
78.062,72

0,00
(2.224,57)
(17.540,52)
0,00
(3.355,83)
88.385,38
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24. Έξοδα κατ’ είδος
•
Μεταφορικά
•
Ασφάλιστρα
•
Ενοίκια
•
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
•
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

31.12.2005
593.546,81
157.886,33
49.776,39
350.353,95
492.826,26
1.644.389,74

31.12.2004
627.350,17
175.682,95
34.827,39
257.946,28
453.126,82
1.548.933,61

Οι αποσβέσεις που βάρυναν τα αποτελέσματα των περιόδων 1.1-31.12.2005 και 1.1-31.12.2004 αναλύονται ως
ακολούθως:

•
Αποσβέσεις περιόδου ενσώματων παγίων
•
Αποσβέσεις περιόδου άυλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

31.12.2005
593.544,60
4.591,32
598.135,92

31.12.2004
493.914,46
4.586,70
498.501,16

31.12.2005
1.607.352,90
376.769,69
65.771,49
2.049.894,08

31.12.2004
1.427.117,54
393.836,55
54.766,30
1.875.720,39

31.12.2005
323.946,84
23.109,60
471,26
(62,77)
(27,78)
347.437,15

31.12.2004
315.799,63
30.736,05
52.247,69
(175,91)
0,00
398.607,46

31.12.2005
307.304,04
0,00
29.712,25
337.016,29

31.12.2004
417.693,98
17.053,00
(563.998,87)
(129.251,89)

25. Παροχές σε εργαζομένους
•
Μισθοί και ημερομίσθια
•
Εργοδοτικές εισφορές
•
Λοιπές παροχές
Σύνολο

26. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Χρεωστικοί τόκοι δανείων τραπεζών
•
•
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα
•
Συναλλαγματικές διαφορές έξοδα
Συναλλαγματικές διαφορές έσοδα
•
•
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

27. Φόρος εισοδήματος
•
Τρέχων φόρος περιόδου
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
•
•
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

Ο φόρος εισοδήματος, επί των λογιστικών κερδών της Εταιρίας υπολογίζεται με βάση το ισχύον ποσοστό φόρου
εισοδήματος στις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Για τη χρήση 2005 ο φόρος εισοδήματος, αφού ληφθεί υπόψη το δικαίωμα διενέργειας αφορολόγητου αποθεματικού
σύμφωνα με τον Ν. 3299/2004, ανέρχεται σε ποσοστό 22% επί των λογιστικών κερδών της χρήσης.
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28. 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 εταιρίας
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη κατά μετοχή

31.12.2005
1.187.506,47
13.990.300
0,08

31.12.2004
(136.289,58)
13.990.300
(0,01)

29. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρία 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.

30. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
α) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
31.12.2005
Πωλήσεις αγαθών
• Συγγενείς

31.12.2004

2.761.312,72

1.724.514,80

2.761.312,72

1.724.514,80

β) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών
31.12.2005
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
•
Συγγενείς

31.12.2004

913.257,73

785.949,50

913.257,73

785.949,50

31. Αναλυτικές λογιστικές εκτιμήσεις
31.1. 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.
Δεν 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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8. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
8.1 Πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 275 του Κανονισμού του Χ.Α.
Οι πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 275 παρ. 1 (β) του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., όπως αυτές
καθορίστηκαν με την παρ. Β της υπ’ αριθμ. 33 Απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. στην συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2005,
της Εταιρίας παρουσιάζονται ως κάτωθι:
8.1.1 Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Η Εταιρία στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου (31.12.2005) δεν είχε ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες
υποχρεώσεις.
8.1.2 Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών.
Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών της Εταιρίας, όπως διαμορφώνεται στο τέλος της χρήσης 01.01 –
31.12.2005 ήταν 13.990.300 μετοχές, αντίστοιχα στο τέλος της χρήσης 01.01 – 31.12.2004 ήταν 13.990.300
μετοχές.
8.1.3 Συσσωρευμένες ζημιές.
Η Εταιρία στο τέλος της υπό αναφορά χρήσεως (31.12.2005) δεν είχε συσσωρευμένες ζημιές. Όμως, λόγω
προσαρμογής της καθαρής θέσης από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π. οι συσσωρευμένες ζημιές της Εταιρίας κατά
την 01.01.2005 ήταν 136.289,58 ΕΥΡΩ.
8.1.4 Ίδια κεφάλαια.
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας όπως διαμορφώνεται στο τέλος της χρήσεως 01.01 – 31.12.2005 προ και μετά
δικαιωμάτων μειοψηφίας αντίστοιχα, παρουσιάζονται ακολούθως στον παρακάτω πίνακα:
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
31.12.2005
Προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας
11.014.750,35
Δικαιώματα Μειοψηφίας
0,00
Μετά Δικαιωμάτων Μειοψηφίας
11.014.750,35

31.12.2004
10.108.771,08
0,00
10.108.771,08

8.1.5 Μετοχικό κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έχει ήδη παρουσιασθεί ανωτέρω, συγκεκριμένα στις παρ. 2.11 και 14 του
παρόντος προσαρτήματος (Κεφάλαιο 7).
8.1.6 EBITDA.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας, όπως
διαμορφώνονται στο τέλος της χρήσης 01.01 – 31.12.2005 και στο τέλος της χρήσης 01.01 – 31.12.2004, είναι ΕΥΡΩ
2.470.095,83 και ΕΥΡΩ 631.567,14 αντίστοιχα.
8.1.7 Ενημέρωση για τυχόν περιπτώσεις κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στα άρθρα 44, 45 και 46 του ν. 1892/1990.
Η Εταιρία στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου (31.12.2005) δεν είχε καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στα άρθρα 44,
45 και 46 του ν. 1892/1990.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για τη χρήση 2005 ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 17.853.040,59. Έτσι, σύμφωνα με το
άρθρο 275 παρ. 4 (β) του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., η ανάλυση και ο προσδιορισμός του ύψους του
κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας για το α’ και β’ ημερολογιακό εξάμηνο αντίστοιχα, σύμφωνα με την 4-ψήφια
ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 2003, παρουσιάζεται ακολούθως στον παρακάτω
πίνακα.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4-ψήφια
ταξινόμηση
(ΣΤΑΚΟΔ 2003)

050.2
050.2
513.8

Ποσό
(ΕΥΡΩ)

Τίτλος Δραστηριότητας

Εξάμηνο

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ:

Α’
Β’

8.631.255,60
9.218.087,16

Β’

3.697,83
17.853.040,59
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8.2 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, τα
οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
ΓΑΛΑΞΙΔΙ, 8 Μαρτίου 2006.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Α028617

ΑΛΚΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ531834

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ989053

9. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους
της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρία» .
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανώνυμη
Εταιρία, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση
γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που
διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και
παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την
αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή
βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας.
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση
της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της καθώς και τις μεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με
τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση
17 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι
φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2005 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να
υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’
τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αθήνα , 14 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
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