ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12 - Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
(ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/2003 - 30/06/2003)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
∆απάνες πολυετούς
απόσβεσης (Αναπ.Υπολ)
Πάγιο Ενεργητικό
Μείον αποσβέσεις
Συµµετ.& Μακρ.Απαιτήσεις
Σύν. Παγίου Ενεργητικού
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα
Μεταβ.Λογ/σµοί Ενεργητ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2003

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

2002

289.105,12

352.021,33

5.814.837,20
3.712.465,22
2.102.371,98
57.532,94
2.449.010,04
10.682.009,98
4.358.268,69
626.997,45
88.603,82
15.755.879,94
0,00
18.204.889,98

5.031.096,36
3.210.009,95
1.821.086,41
54.167,64
2.227.275,38
6.498.438,15
2.360.940,25
600.270,16
463.478,91
9.923.127,47
0,00
12.150.402,85

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Καταβεβληµένο
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά & λοιποί λογαρ.
ιδίων κεφαλαίων
Αποτελέσµατα Περ/δου(+/-)
Αποτελέσµατα προηγούµενων
Χρήσεων (+/-)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις ∆ιάφορες
Μακρ/θεσµες υποχρεώσεις
Βραχ/θεσµες υποχρεώσεις
Μεταβ.Λογ/σµοί Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2003

2002

4.645.198,80

1.407.636,00

1.263.985,38
284.583,86

4.304.416,33
263.264,30

947.131,88
7.140.899,92
7.088,77
1.382.708,39
9.473.565,70

547.281,08
6.522.597,71
121.923,52
0,00
5.373.407,94

200.627,20
18.204.889,98

132.473,68
12.150.402,85

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Το σύνολο των πωλήσεων της εταιρείας 6.891.709,37 Eυρώ εντάσσεται στον κωδικό οικονοµικής δραστηριότητας 050.2 κατά ΣΤΑΚΟ∆ 2003 µε
τίτλο "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ".
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
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 30/06/03 είναι 107 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 την περίοδο 01/01 - 30/06/03 ανήλθαν στο ποσό των 59.602,25 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 0,30 Ευρώ µε τιµή διάθεσης 3,72 Ευρώ. Από την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου προέκυψε διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 3.432.996 Ευρώ. Η πιστοποίηση της αύξησης του
Μετοχικού Κεφαλαίου από το ∆.Σ. της εταιρείας έγινε την 06/03/02. Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε 373.440,81 Ευρώ
εκ των οποίων 9.333,81 Ευρώ επιβαρύνθηκαν οι πωλητές - µέτοχοι. Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ήταν από της 25/02 - 27/02/2002.
Η ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. ήταν η 20/03/2002
10. Στην περίοδο 1/1/2003 έως 30/06/2003, δυνάµει της από 26/06/2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, πραγµατοποιήθηκε
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά Ευρώ 3.096.799,20 µε κεφαλαιοποίηση µέρους της "∆ιαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο".
Εκδόθηκαν 9.384.240 νέες Κοινές Ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,33 εκάστη
11. Η σηµαντική αύξηση στα αποθέµατα οφείλεται εν µέρει στην αγορά την 6/9/2002 ιχθυοπληθυσµού στο στάδιο της ανάπτυξης που την
30/9/2002 αποτιµήθηκε σε ευρώ 1.679.619,89.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01/2003 - 30/06/2003
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Έσοδα από πωλήσεις
Μείον: Κόστος Πωληθέντων
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκµεταλλεύσεως
Μικτά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Μείον: Εξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Εξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Μερικά Αποτ/µατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (+/-)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΑΘ. ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
Α∆Τ Α 028617

2002
4.243.447,85
3.287.264,73
956.183,12
7.945,29
964.128,41

222.288,87
633.239,22

Πλέον: Ανόργανα έσοδα - κέρδη
Μείον: Ανόργανα έξοδα - ζηµίες
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Η Πρόεδρος του ∆.Σ.
και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

2003
6.891.709,37
5.717.237,29
1.174.472,08
2.587,12
1.177.059,20

78.908,03
3.561,93

855.528,09
321.531,11
112.293,35
209.237,76
75.346,10
284.583,86

Γαλαξίδι, 21 Ιουλίου 2003
Το Μέλος του ∆.Σ.

ΑΛΚΗΣ ΒΑΡ∆ΗΣ
Α∆Τ Σ 682334

154.946,63
441.550,59

77.664,97
58.304,24

596.497,22
367.631,19
123.727,62
243.903,57
19.360,73
263.264,30

Ο Προιστάµενος
του Λογιστηρίου
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Α∆Τ X 989053

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.δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και
κανόνωνελεγκτικής 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 «ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2003 µέχρι 30/6/2003 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να
επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές. Τέθηκαν στην διάθεσή 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 προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους.
Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Η Εταιρεία βασιζόµενη στην γνωµοδότηση αριθ. 205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε
συµπληρωµατική πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, επειδή κανένας από το προσωπικό δεν έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν η Εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 42ε παρ.14 του Κ.Ν. 2190/1920,
το σωρευµένο ύψος της κατά την 30.6.2003 θα ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 85.000,00 περίπου. 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 την οικονοµική
θέση της εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των 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 2003
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

