ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1- 30/6/2002)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1/1-30/6/02
ΕΥΡΩ

1/1-30/6/01
ΕΥΡΩ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1/1-30/6/02
ΕΥΡΩ
1.407.636,00

∆απάνες πολυετούς
Καταβ/νο Μετοχ. Κεφάλαι
απόσβεσης (αναπ. υπολ.)
352.021,33
100.092,63 Αποθεµατικά & λοιποί λογ.
Πάγιο Ενεργητικό
5.031.096,36
4.789.529,35
ιδίων κεφαλαίων
4.304.416,33
3.210.009,95
2.627.051,26 Αποτελέσµατα Περιόδου
Μείον: Αποσβέσεις
Συµµετοχές & µακροπρόθεσµες
(Zηµία - Κέρδος)
263.264,30
απαιτήσεις
54.167,64
46.482,76 Αποτελ/τα (ζηµίες/κέρδη)
Αποθέµατα
6.498.438,15
4.849.641,41
προηγ. χρήσεων
547.281,08
Πελάτες
2.360.940,25
1.496.516,19 Προβλέψεις ∆ιάφορες
121.923,52
Λοιπές Απαιτήσεις
600.270,16
487.708,76 Μακρ/σµες Υποχρεώσεις
0,00
∆ιαθέσιµα
463.478,91
132.729,40 Βραχ/σµες Υποχρεώσεις
5.373.407,94
0,00
102.307,41 Μεταβ. Λογ. Παθητικού
132.473,68
Μεταβ. Λογ. Ενεργ/κού
12.150.402,85
9.377.956,65 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
12.150.402,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Το σύνολο των πωλήσεων της εταιρείας 4.243.447,85 ευρώ εντάσσεται στον κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ 050.2.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχει προσηµείωση ύψους 440.205 ευρώ υπέρ της Άλφα Τράπεζας
για µακροπρόθεσµη χορήγηση, το ύψος της οποίας κατά την 30/06/02 ήταν 53.668,94 ευρώ πληρωτέα
στην επόµενη χρήση.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή από διαιτησία διαφορές στην εταιρεία που θα µπορούσαν να έχουν περαιτέρω
ουσιώδεις οικονοµικές συνέπειες.
4. Το απασχολούµενο προσωπικό στην εταιρεία στις 30/6/02 είναι 73 άτοµα.
5. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε στις 31/12/2000.
6. Οι συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν πρόβλεψη για τον αναλογούντα φόρο
εισοδήµατος της περιόδου.
7. Για τη σύνταξη της εξαµηνιαίας λογιστικής κατάστασης έχουν τηρηθεί οι πάγια χρησιµοποιούµενες
λογιστικές αρχές.
8. Οι επενδύσεις στα πάγια για τη περίοδο 01/01-30/06/02 ανήλθαν στο ποσό των 147.404,92 ευρώ.
9. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή ή ιδιωτική τοποθέτηση ανήλθε σε 301.140
ευρώ και εκδόθηκαν 1.003.800 νέες κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,3 ευρώ µε τιµή
διάθεσης 3,72 ευρώ. Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προέκυψε διαφορά από έκδοση µετοχών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2002 - 30/6/2002
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Έσοδα από πωλήσεις
Μείον Κόστος πωληθέντων
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
ΜΕΙΟ
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες)
Σύνολο
Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Ανόργανα έσοδα - κέρδη
Μείον: Ανόργανα έξοδα - ζηµίες
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προ Φόρων

1/1-30/6/02
4.243.447,85
3.287.264,73
7.945,29
964.128,41
154.946,63
441.550,59
123.727,62
720.224,84
243.903,57
77.664,97
58.304,24
263.264,30

Η Πρόεδρος & ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
Α.∆.Τ. Α 028617

Γαλαξίδι 27 Ιουλίου 2002
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
ΑΛΚΗΣ ΒΑΡ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. Σ. 682334

1/1-30/6/01
ΕΥΡΩ
1.160.496,00
964.189,27
-82.867,63
204.628,16
97.624,64
7.978,73
7.013.805,36
66.102,12
9.377.956,65

1/1-30/6/01
2.613.549,02
1.990.111,56
2.149,17
625.586,63
117.821,49
420.246,71
132.777,85
670.846,05
-45.259,42
152.062,94
189.671,15
-82.867,63
Ο Προιστάµενος Λογιστηρίου
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Α.∆.Τ. Ρ. 475530

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90
του N. 2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές
καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας "Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε." που καλύπτουν την περίοδο από 01/01/2002 µέχρι
30/06/2002 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική
θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σ' αυτές. Τέθηκαν στη διαθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε
η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο και το κόστος
παραγωγής που προκύπτει απο τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Από
τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ' αριθµ.205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των
Νοµικών Συµβούλων της ∆ιοικήσεως, µε την οποία ερµηνεύονται οι διατάξεις του Άρθρου 45δ παραγρ.14 του Ν.2190/1920, δεν
σχηµάτισε συµπληρωµατική πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχηµάτιζε
συµπληρωµατική πρόβλεψη αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των ΕΥΡΩ 65.000,00 περίπου, εκ της οποίας ποσό ΕΥΡΩ 3.000,00 περίπου
θα αφορούσε την υπό έλεγχο χρήση. 2) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000. Με βάση τον έλεγχο που
διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού
ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας, καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις, δεν περιέχουν
ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση της εταιρείας,
κατά την 30η Ιουνίου 2002, καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων
που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν
από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡ. ΚΑΡΑΛΗΣ
Α.Μ. 10801
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

