ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2004 - 31/12/2004
(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. Σηµειώνεται
ειδιαίτερα ότι:
α) Η αναπροσαρµοσµένη αξία του γηπέδου στην τοποθεσία
«Τρανός Ανήφορος» περιορίσθηκε στο ύψος που προκύπτει µε το
σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού και ως εκ’ τούτου
επειδή ο προσδιορισµός της αντικειµενικής αξίας του γηπέδου
ανέρχεται στις 31/12/2004 στο ποσό των 230.641,94Ευρώ
αναπροσαρµόσθηκε η λογιστική αξία αυτού κατά ποσό 47.234,75
Ευρώ.
β) Αντίθετα επειδή ο αντικειµενικός προσδιορισµός της αξίας των
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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 ".

κτιρίων ήταν µικρότερης αξίας από την εµφανιζόµενη στα λογιστικά
βιβλία της εταιρίας δεν εφαρµόσθηκαν οι συντελεστές
αναπροσαρµογής και ως εκ’ τούτου δεν προέκυψε υπεραξία.
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 F.I.F.O.
4.Τα απο ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, αποτιµήθηκαν
µε το µέσο ετήσιο κόστος παραγωγής τους.
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., αποτιµήθηκαν µε βάση
την επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. της 31/12/2004 και προέκυψαν
συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές € 36.501,97. Επίσης
προέκυψαν πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές € 791,97 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.

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες
που απαιτεί η διάταξη. Συνηµµένος πίνακας.
∆εν έγιναν
∆εν έγιναν
Συµβολαιογραφικά έξοδα για αγορά οικοπέδου € 694,09.
Λογισµικό σύστηµα € 4.725,00. Πρόγραµµα POCEFF € 13.744,55.
Έγκριση νέων αδειών συσκευαστηρίου € 5.000,00. Έξοδα
επέκτασης της εταιρίας € 24.842,00.

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)".

∆εν υπάρχουν

∆εν υπάρχουν

παρ.4. Συµµετοχές.
α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.

Αφορά συµµετοχή κατά 50% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας
«ASTIR INTERNATIONAL SRL» στην Ιταλία µε έδρα τη Ρώµη. Η
αξία της συµµετοχής ποσού 134.053,00 Ευρώ συγκρινόµενη µε τα
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ίδια κεφάλαια της εταιρίας στις 31/12/2003 ποσού 212.706,00
Ευρώ και το προερχόµενο από το προσωρινό ισοζύγιο της
31/12/2004 κέρδος ποσού 30.902,00 Ευρώ παρουσιάζει µια µικρή
απόκλιση (υποτίµηση) ποσού 12.249,00 Ευρώ άνευ σηµασίας.
(212.706,00 + 30.902,00 = 243.608,00 * 50% = 121.804,00). Η
εταιρία δεν είναι εισηγµένη σε χρηµατιστηριακή αγορά και δεν
ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η πορεία της προβλέπεται
αρκετά καλή στα επόµενα χρόνια.
β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας.

∆εν υπάρχει

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 (€) .
Ονοµαστικές Κοινές µετ.: 14.076.360 0,33
4.645.198,80
∆εν έγινε
∆εν έγιναν
Αποκτήθηκαν 86.060 ίδιες µετοχές.

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.

∆εν υπάρχουν.
∆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:
99.208,36
ΟΤΕ (τηλεφωνική):
3.114,69
∆ΕΗ (ηλεκ. Ρεύµα):
3.153,45
Τόκοι ∆ανείων:
19.391,40
124.867,90

παρ.9. Λογαριασµοί Τάξεως.
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* 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. Επιταγή στον Σ.Ε.Θ. €
60.000,00 ως εγγύηση για διασφάλιση τιµών πώλησης.

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 Αντιπροέδρου ∆.Σ.:
-Έξοδα παραστάσεως ∆.Σ.:

60.000,00
21.600,00
0,00

∆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.

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).

(1) Βιοµηχανικής ∆ραστηριότητας,
-Εσωτερικού €:
537.016,75
10.776.967,50
-Εξωτερικού €:
(2) Εµπορικής ∆ραστηριότητας,
49.613,60
-Εσωτερικού €:
5.177.463,25
-Εξωτερικού €:
16.541.061,10
Σύνολο €:
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα :
102
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες,
- ∆ιοικητικό (υπαλ/κο), άτοµα:
38
- Εργ/τεχνικό προσωπικό -//-:
64
Σύνολο άτοµα :
102
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού,
- Έµισθο (υπαλ/κο προσωπικό):
* Μισθοί €:
895.956,53
* Κοινονικές Επιβαρύνσεις και
0,00
βοηθήµατα €:
- Εργατοτεχνικό προσωπικό:
924.997,56
* Ηµεροµήσθια €:
* Κοινονικές επιβαρύνσεις και
54.766,30
βοηθήµατα €:
1.875.720,39
Σύνολο €:
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις:
€:
2.097,09
- Προσαυξήσεις εισφορών
127,48
ασφαλιστικών ταµείων €:
- Συναλλαγµατικές διαφορές:
€:
36.501,97
42,16
- ∆ιάφορα (τα µικρά ποσά): €:
38.768,70
Σύνολο €:
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
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791,97
- Συναλλαγµατικές διαφορές €:
- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
121.314,49
παγίων επενδύσεων €:
7.426,04
- ∆ιάφορα (τα µικρά ποσά) €:
129.532,50
Σύνολο €:
17.789,97
(3) Εκτακτες ζηµιές € :
0
(4) Εκτακτα κέρδη € :
δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογασµών "Έσοδα
προηγούµενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων " και "Έξοδα προηγούµενων χρήσεων".

(1)΄Εσοδα προηγούµενων χρήσεων €:
(2)΄Εσοδα από Προβλέψεις πρ. Χρήσεων:
(3) Έξοδα προηγ. Χρήσεων:

933,76
3.781,36
3.064,22

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι, 20 / 02 / 2005
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 5 σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 23/02/2005.
ΑΘΗΝΑ, 23 / 02 / 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11931
Σ.Ο.Λ .Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Σελίδα 5

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31-12-2003
10
11
12
13
14
15
16
16

ΟΙΚΟΠΕ∆Α
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ. - ΛΟΙΠΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ

277.317,68
1.012.214,32
3.971.377,17
565.613,70
170.563,00
22.840,82
670.249,58
214.355,38

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675.824,09
0,00
0,00

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004
47.249,75
10.250,00
631.950,38
389.583,53
8.714,73
669.469,68
30.261,09
18.744,55

ΣΥΝΟΛΟ
31-12-2004

ΜΕΧΡΙ
31-12-2003

324.567,43
1.022.464,32
4.603.327,55
955.197,23
179.277,73
16.486,41
700.510,67
233.099,93

0,00
513.318,78
2.631.382,71
413.571,45
89.540,96
0,00
336.162,33
213.651,04

Σελίδα A

2004
0,00
52.255,07
329.715,08
40.572,35
17.764,42
0,00
119.628,12
979,56

ΣΥΝΟΛΟ
31-12-2004
0,00
565.573,85
2.961.097,79
454.143,80
107.305,38
0,00
455.790,45
214.630,60

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
31-12-2004
324.567,43
456.890,47
1.642.229,76
501.053,43
71.972,35
16.486,41
244.720,22
18.469,33

