ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002 - 31/12/2002
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει).
A.M.A.E. 15925/06/B/87/12

παρ.1. Σύννοµη κατάρτηση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της
αρχής της πραγµατικής εικόνας.

α) Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές
διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του
αµεταβλήτου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ισολογισµού
"αποτελέσµατα χρήσεως".
γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προσδιορίζοντα
λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το
απαιτεί.
ε) Άρθρο 42β παρ. 3: Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού
που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες
(συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων
προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.

∆εν έγινε

∆εν έγινε

∆εν υπήρξε τέτοια περίπτωση

∆εν έγιναν
∆εν έγιναν

παρ.2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.

α) Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των
περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων,
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.

1.Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της
τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους και είναι
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες απο το νόµο αποσβέσεις. Το
γήπεδο και τα κτίρια της εταιρείας εµφανίζονται µε την
αναπροσαρµοσµένη αξία µε βάση το Ν.2065/92.
2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων
υποτιµήσεως.
3.Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες
ύλες, αναλώσιµα κ.λ.π.) κατά το τέλος της χρήσεως αποτιµήθηκαν
στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της
κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. Για την
αποτίµηση χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του µέσου σταθµικού
κόστους.
4.Τα απο ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, αποτιµήθηκαν
µε το µέσο ετήσιο κόστος παραγωγής τους.
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β) Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις µετατροπής σε δραχµές
περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
γ) Άρθρο 43 παρ.2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις
βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων
αποτιµήσεως.
δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής
κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των
κινητών αξιών.
ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας
αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητων αξιών και της
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης
µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της
αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού " ∆ιαφορές αναπροσαρµογής ".

5. Η σηµαντική αύξηση στα αποθέµατα οφείλεται κατά ένα µέρος
στην αγορά την 06/09/2002 ιχθυοπληθυσµού στο στάδιο της
ανάπτυξης που την 31/12/2002 αποτιµήθηκε σε € 1.750.691,25.
Από την αγορά αυτή είχε γίνει επιβάρυνση των βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων κατά € 1.654.054,75.
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., αποτιµήθηκαν µε βάση
την επίσηµη τιµή τουΞ.Ν. της 31/12/2002 και προέκυψαν
συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές € 1.234,69. Επίσης
προέκυψαν πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές € 3.118,07 που
καταχωρήθηκαν στο Λογαριασµό Προβλέψεων.
∆εν έγινε
∆εν έγινε
∆εν υπάρχει

∆εν έγινε

παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.
α) Άρθρο 42ε παρ.8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυσηπρόσθετων αποσβέσεων.
γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων
παγίων περιουσιακών στοιχείων.
δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των
εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν
τη χρήση.
ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των
συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα
χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και / ή την αποτίµηση στο
τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.
στ) Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α' & β': Ανάλυση και επεξήγηση των
κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως" , "Παραχωρήσεις και
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας " και "Υπεραξία
επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες
που απαιτεί η διάταξη. Συνηµµένος πίνακας.
∆εν έγιναν
Μελέτη επένδυσης ΕΠΑΛ 2000-2006 € 21.610,00.
Πρόγραµµα διαχ/σης παραγωγής € 5.610,00.
Έξοδα εισαγωγής Μετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. €
308.171,46.

∆εν υπάρχουν.

Έξοδα λοιπών ερευνών € 6.603,00 που αφορούν το ερευνητικό
πρόγραµµα ΠΑΒΕ 99ΒΕ181 για αναπαραγωγή και εκτροφή
λυθρινιού.

παρ.4. Συµµετοχές.
α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας.

∆εν υπάρχουν
∆εν υπάρχει
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παρ.5. Αποθέµατα.
α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίµηση αποθεµάτωνκατά
παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του
άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.

∆εν έγινε παρέκκλιση
∆εν υπάρχουν

παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο.
α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στίς οποίες
διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση
για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε & 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και
ενσωµετωµένα σ' αυτούς δικαιώµατα.
∆) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στη
παρούσα χρήση.

Ονοµαστ. Συνολική
Αριθµός Αξία € _ Αξία (Ευρώ).
Ονοµαστικές κοινές µετ.: 4.692.120 0,33
1.548.399,60
Εκδόθηκαν µε ∆ηµόσια Εγγραφή και Ιδιοτική Τοποθέτηση
1.003.800 νέες κοινές ανώνυµες µετοχές οι οποίες είναι πλέον
κοινές ονοµαστικές.
∆εν έγιναν
∆εν αποκτήθηκαν

παρ.7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις.
α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού
"Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από
συµβάσεις κ.λ.π. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς
τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις.
γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών
φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε
βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον
δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω
από 5 έτη.
ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες σε
εµπράγµατες ασφάλειες.

Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές € 3.118,07.
∆εν υπάρχουν.

∆εν υπάρχουν.
∆εν υπάρχουν.
∆εν υπάρχουν.

παρ.8. Μεταβατικοί Λογαριασµοί.

* Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών
λογαριασµών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως
δουλευµένα".

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (€):
Προµήθειες Τρίτων:
27.422,19
ΟΤΕ (τηλεφωνική):
3.152,23
∆ΕΗ (ηλεκ. Ρεύµα):
2.070,53
Τόκοι ∆ανείων:
1.845,82
34.490,77
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παρ.9. Λογαριασµοί Τάξεως.
* Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην
έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις
πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.

∆εν χρειάζεται

παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.
* Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που
χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

∆οθείσες εγγυητικές επιστολές από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ €
2.961,32 για την εκµίσθωση θαλάσσιου χώρου. Εγγυητική
επιστολή από ALPHA BANK υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου για το
πρόγραµµα ΕΠΑΛ 2000-2006 € 79.255,50.

παρ.11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.
α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως
και διευθύνσεως της εταιρείας.
β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή
αναλήφθησαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα
χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις
σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και
διαχειριστές ).

-Αµοιβές προέδρου ∆.Σ.:
-Αµοιβές ∆. Συµβούλου:
-Έξοδα παραστάσεως ∆.Σ.:
-Αµοιβές ∆ιευθυντών:

0
19.786,80
0
55.759,00

∆εν υπάρχουν
∆εν υπάρχουν

παρ.12. Αποτελέσµατα Χρήσεως.

α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες
δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.
(Ο κύκλος εργασιών λανβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε
παρ. 15 εδάφ. α').

β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του ασχοληθέντος κατά τη
διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το
συνολικό κόστος του.
∆ιευκρινίζεται ότι, στο "∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό"
περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο αµειβόµενο προσωπικό και στο
"Εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµειβόµενοι µε ηµεροµήσθιο.

(1) Βιοµηχανικής ∆ραστηριότητας,
-Εσωτερικού €:
999.021,11
4.649.473,25
-Εξωτερικού €:
(2) Εµπορικής ∆ραστηριότητας,
67.645,58
-Εσωτερικού €:
2.060.152,76
-Εξωτερικού €:
Σύνολο:
7.776.292,70
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα :
72
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες,
- ∆ιοικητικό (υπαλ/κο), άτοµα:
13
- Εργ/τεχνικό προσωπικό -//-:
59
Σύνολο άτοµα :
72
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού,
- Έµισθο (υπαλ/κο προσωπικό):
* Μισθοί €:
551.333,61
* Κοινονικές Επιβαρύνσεις και
0,00
βοηθήµατα €:
- Εργατοτεχνικό προσωπικό:
579.604,43
* Ηµεροµήσθια €:
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γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων
εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών "έκτακτα και
ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα").
Αν τα ποσά των λογαριασµών "έκτακτες ζηµιές " και "έκτακτα
κέρδη " είναι σηµαντικά, κατ' εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου
43α παρ. 1-ιν, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους
λογαριασµούς 81.00 και 81.01 του Γενικού Λογ. Σχεδίου).

δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογασµών "Έσοδα
προηγούµενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων " και "Έξοδα προηγούµενων χρήσεων".

* Κοινονικές επιβαρύνσεις και
20.616,22
βοηθήµατα €:
1.151.554,26
Σύνολο €:
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις:
€:
1.880,19
- Προσαυξήσεις εισφορών
0,00
ασφαλιστικών ταµείων €:
- Συναλλαγµατικές διαφορές:
€:
35.263,27
480,62
- ∆ιάφορα (τα µικρά ποσά): €:
37.624,08
Σύνολο €:
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
38.253,61
- Συναλλαγµατικές διαφορές €:
- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
185.111,08
παγίων επενδύσεων €:
559,76
- ∆ιάφορα (τα µικρά ποσά) €:
223.924,45
Σύνολο €:
(3) Εκτακτες ζηµιές:
0
(4) Εκτακτα κέρδη:
0
(1)΄Εσοδα προηγούµενων χρήσεων €: 1.683,74
(2)΄Εσοδα από Προβλέψεις πρ. Χρήσεων:
Έσοδα από αχρησιµ/τες Προβλέψεις
Προµηθειών Πωλήσεων:
1.254,76
(3) Έξοδα προηγ. Χρήσεων:
1.394,46

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι, 19/02/2003
Ενα Μέλ ο ς
τ ο υ ∆.Σ .

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. και
Γενική ∆ιευθύντρια

Ο Προϊστάµενος
Λογιστηρίου

ΑΛΚΗΣ ΒΑΡ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Βεβαίωση
Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από 6 σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 24/02/2003.
Αθήνα, 24/02/2003.
Ο Ορκωτός Λογιστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡ. ΚΑΡΑΛΗΣ
Σ.Ο.Λ .Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
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