ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005
(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της
οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να
ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:
Αρμόδια Αρχή:

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΚ 330 52
15925/06/Β/87/12
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
Διεύθυνση ΑΕ & Πίστεως

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Μη εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλο
Άλκης Δ. Βάρδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη, Μέλος Δ.Σ.
Χριστίνα Δ. Τσιάρα, Μέλος Δ.Σ.
Ανθίπη Χ. Χιώτη, Μέλος Δ.Σ.

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους

10.108.771,08
1.187.506,47
11.296.277,55

10.571.819,56
(136.289,58)
10.435.529,98

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα)

0,00
(281.527,20)
0,00
0,00
11.014.750,35

0,00
(281.527,20)
0,00
(45.231,70)
10.108.771,08

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
Παναγιώτης Ι. Παυλόπουλος
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

(ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
Έμμεση Μέθοδος

http://www.gmf-sa.gr

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.»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ

(ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

31.12.2005

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

31.12.2004

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Λοιπά μη ταμειακά έξοδα
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

4.809.503,72
34.359,81
199.500,00
134.053,00
16.199,70
5.193.616,23

4.272.790,98
38.951,13
0,00
134.053,00
32.686,11
4.478.481,22

16.909.557,29
110.253,45
4.903.132,97
447.740,74
459.200,61
109.307,92
22.939.192,98
28.132.809,21

15.327.675,02
164.345,06
3.357.628,63
494.078,47
842.816,66
101.362,21
20.287.906,05
24.766.387,27

4.645.198,80
296.035,21
(45.231,70)

4.645.198,80
296.035,21
(45.231,70)

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

1.535.227,75
4.583.520,29

1.246.444,80
3.966.323,97

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

11.014.750,35

10.108.771,08

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

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις
Μερίσματα πληρωθέντα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Ίδιες μετοχές
Αποθεματικά
Κέρδη (ζημίες) εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2005
31.12.2004

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

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.01-31.12.2005 1.01-31.12.2004

1.524.522,76

(265.541,47)

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

498.501,15
12.526,41
52.071,78
(97.911,19)
18.660,10
0,00
346.535,68

(1.527.790,66)

2.253.226,52

(1.478.439,89)
1.049.881,18

(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

0,00
(1.130.257,34)
0,00
(199.500,00)
0,00
0,00
(1.329.757,34)

0,00
(1.040.513,63)
0,00
(134.053,00)
0,00
0,00
(1.174.566,63)

0,00
3.400.000,00
(1.800.154,42)
0,00

0,00
5.191.275,75
(5.243.738,79)
0,00

341.042,06
(281.526,80)
1.659.360,84

26.621,00
(282.544,60)
(308.386,64)

7.945,71

37.335,73

101.362,21
109.307,92

64.026,48
101.362,21

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους κατά
την έξοδο από την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

705.731,95
1.183.078,08

939.189,10
1.153.365,83

70.703,15
904.520,22
2.864.033,40

77.853,82
1.023.864,45
3.194.273,20

6.876.409,60
6.686.400,19
325.235,64

5.823.530,65
4.804.812,39
479.860,37

365.980,03
14.254.025,46
17.118.058,86
28.132.809,21

355.139,58
11.463.342,99
14.657.616,19
24.766.387,27

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο
Πλέον / Μείον φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.01-31.12.2005
1.01-31.12.2004
17.853.040,59
16.541.061,10
1.341.553,16
3.177.334,30
2.470.095,83

631.567,14

1.871.959,91
1.524.522,76
(337.016,29)
1.187.506,47

133.065,99
(265.541,47)
129.251,89
(136.289,58)

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας

1.187.506,47

(136.289,58)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ΕΥΡΩ)

0,08

(0,01)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε ΕΥΡΩ)

0,02

0,02

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας είναι οι χρήσεις 2003, 2004 και 2005.
2. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Εκτός από μια αγωγή συγγενών πρώην εργαζομένου, για την
οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος εκτιμά οτι δεν θα προκύψει σημαντική επιβάρυνση για την εταιρία και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργηθεί
πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου (31.12.2005) και κατά την 31.12.2004
ήταν συνολικά 103 και 102 υπάλληλοι αντίστοιχα.
5. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών επί του συνόλου των μετοχών.
6. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2005 ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 1.130.257,34 .
7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΛΠ 24, τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρίας από και προς συνδεδεμένες εταιρίες
σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης (01.01.2005) ανέρχονται στο ποσό των ΕΥΡΩ 0,00 και 2.761.312,72 αντίστοιχα. Τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, με τις συνδεδεμένες εταιρίες στη λήξη της χρήσης 2005 (31.12.2005), ανέρχονται
σε ΕΥΡΩ 913.257,73 και 0,00 αντίστοιχα.
8. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 13/06/2005, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους
κ.κ. Μετόχους της για τη χρήση 2004 ποσό ΕΥΡΩ 0,02 ανά μετοχή.
9. 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 δημοτική έκταση 25,583 στρεμμάτων που βρίσκεται στο Δήμο Δεσφίνας του Ν. Φωκίδας.
10. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας.
11. Δεν υπήρξε αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης της Εταιρίας.
12. 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 ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. από την
ίδρυσή της και μέχρι τις 31.12.2005 δεν έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες.
13. Για την Εταιρία δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις.

Γαλαξίδι, 8 Μαρτίου 2006
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
ΑΔΤ. Α028617

ΑΛΚΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΗΣ
ΑΔΤ. Χ531834

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ. Χ989053

