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Ετήσιο Δελτίο – Απολογισμός Χρήσης 2005
Για την δωδεκάμηνη περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005
Βεβαιώνεται ότι παρόν Ετήσιο Δελτίο έχει σκοπό να παρέχει τακτική και επαρκή
πληροφόρηση στους κ.κ. Μετόχους και επενδυτές της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» σχετικά με τις δραστηριότητές της, και είναι αυτό το οποίο θα
διανεμηθεί στους παρευρισκομένους Μετόχους της κατά την 18η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση.
Τα στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο Δελτίο είναι αληθή,
ακριβή, πλήρη, ορθά και έχουν αντληθεί από τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρίας εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιό της την 8η Μαρτίου 2006
και έχουν δημοσιευθεί με την κατάθεσή τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας www.gmfsa.gr.
Εκ’ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιου
της Εταιρίας,

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
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1. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Π.)
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή και την παρουσία σας σε αυτή τη Γενική
Συνέλευση.
Το έτος 2005 τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας μας βελτιώθηκαν σε σχέση με αυτά του έτους
2004.
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριμένα στην
παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στην εκτροφή ευρύαλων μεσογειακών
ψαριών.
Το 2005 απετέλεσε για την εταιρία μας άλλο ένα έτος ανάπτυξης η οποία βασίστηκε τόσο στην
αυξανόμενη προώθηση των προϊόντων της στις αγορές του εξωτερικού, όσο και στη βελτίωση των
συνθηκών παραγωγής.
Το 2005 η εταιρία μας πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων € 1,52 εκατ., τα μεγαλύτερα από την
ίδρυσή της. Οι πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό των € 17,85 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%
έναντι των πωλήσεων του 2004, κυρίως λόγο προώθησης μεγαλύτερου όγκου προϊόντων.
Στην προσπάθειά μας για επέκταση της δραστηριότητάς μας τόσο στην παραγωγή γόνου όσο και
στην πάχυνση ψαριών, η εταιρία μας πραγματοποίησε το 2005 επενδύσεις ύψους € 1,13 εκατ.
Το 2006 με την ολοκλήρωση των έργων εγκατάστασης του νέου ιχθυογεννητικού σταθμού στη
θέση «Ακρωτήριο Τράχυλος» του Ν. Φωκίδας, την έναρξη εγκατάστασης μονάδας πάχυνσης στον
παρακείμενο θαλάσσιο χώρο, μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. και την ολοκλήρωση του
νέου συσκευαστηρίου στον όρμο Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, οι συνολικές επενδύσεις
αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των € 4,0 εκατ.
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δυναμικότητας 4.350 τον./έτος η εταιρία μας πέραν της συσκευασίας των προϊόντων της θα
εκτελεί και εργασίες απεντέρωσης και φιλετοποίησης.
Η εταιρία μας προσβλέπουσα στην συνεχή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της θα εξετάζει
κάθε ευνοϊκή ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.
Από μακρού η εταιρία μας έχει αναγνωρίσει την σημασία και σπουδαιότητα της διατήρησης
υψηλών κριτηρίων στη διεξαγωγή των εργασιών της και στις σχέσεις της με πελάτες και
προμηθευτές. Πιστεύουμε ότι τόσο τα αποτελέσματα των εργασιών μας όσο και ο τρόπος με τον
οποίο αυτά επιτυγχάνονται έχουν σημασία.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση της εταιρίας ευχαριστούν το ανθρώπινο δυναμικό
της για την συμβολή του στην ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της, καθώς και τους πελάτες και τους
Μετόχους της για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην εταιρία.
Γαλαξίδι, 9 Μαρτίου 2006
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή
που χορηγήσαμε με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2006 και αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Ανωνύμου Εταιρίας
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ της 31 Δεκεμβρίου 2005.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2006

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση
2005 τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής
κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής “ΓΑΛΑΞΙΔΙ” ή “Εταιρία”) από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί
των επενδύσεών τους.
Οι επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας στο Ανεμοκάμπι Γαλαξιδίου, Νομός
Φωκίδος, Τηλ. 2265 041840, Φαξ: 2265 041197 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gmf-sa@gmfsa.gr.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1487/09.12.2000 τεύχος Β’, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
7/372/15.02.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου - Απολογισμού Χρήσης 2005 και την ακρίβεια των
στοιχείων που περιέχει είναι οι:
 Η κα Αθανασία Παντελεημονίτου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας,
κάτοικος Γαλαξιδίου τηλ. 2265 041840
 Ο κ. Άλκης Βάρδης, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Γαλαξιδίου τηλ. 2265 041840.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχομένου του παρόντος Ετήσιου Δελτίου - Απολογισμού Χρήσης 2005 κατά την συνεδρίασή
του στις 14 Απριλίου 2006 και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία τα οποία περιέχονται σε αυτό είναι ακριβή, πλήρη και
αληθή.
β. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή
παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των
στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο - Απολογισμό Χρήσης 2005.
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γ. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα
μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση, εκτός της
αναφερομένης στο κεφάλαιο 5 παράγραφος «Δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες».

Τακτικοί Ελεγκτές – Λογιστές
Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές. Για τις χρήσεις 2004 και 2005 τον έλεγχο
διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κος Παναγιώτης Ι. Παυλόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11931)
της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. Η σχετική έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005 παρατίθεται στο κεφάλαιο 12 του Ετήσιου
Δελτίου – Απολογισμού Χρήσης 2005.

Φορολογικοί έλεγχοι
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2001-2002 από το ΠΕΚ Λάρισας, τα δε
οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Από τη διενέργεια του ελέγχου
για τις χρήσεις 2001 και 2002 προέκυψαν διαφορές φόρων και προσαυξήσεων για το φόρο
εισοδήματος συνολικού ποσού €18.897,00 - εκ των οποίων ποσό €8.916,00 αφορούσε το 2001 και
το υπόλοιπο €9.981,00 τη χρήση 2002- οι οποίες αποπληρώθηκαν σε 7 μηνιαίες δόσεις.
Σημειώνεται ότι για τις λοιπές φορολογίες (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α.Π. και λοιποί φόροι) δεν
προέκυψαν διαφορές από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2001 και 2002.

Το ποσό των

€18.897,00 θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2004.
Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003, 2004 και 2005 εκκρεμεί.

Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Η Εταιρία εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
Νόμου 3016/2002. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας αναθεωρήθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 26 Σεπτεμβρίου του 2005, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Νόμου
3340/2005. Την εφαρμογή και την τήρηση του εν λόγω Κανονισμού παρακολουθεί η Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας.
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, εφεξής η «Εταιρία», ιδρύθηκε με μορφή
ανώνυμης εταιρίας στις 23 Οκτωβρίου 1987 (ΦΕΚ 2614/23.10.87), είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 15925/06/Β/87/12 και η διάρκειά της έχει ορισθεί
σε 99 έτη. Η έδρα της είναι στη θέση Ανεμοκάμπι του Δήμου Γαλαξιδίου Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, όπου
βρίσκεται μέχρι σήμερα.
Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
Α. Η δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, η εμπορία και η εξαγωγή
ιχθύων και σχετικών προϊόντων.
Β. Η παροχή τεχνικών συμβουλών και η σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών σε σχετικά θέματα.
Γ. Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό και η συμμετοχή σε τέτοιες επιχειρήσεις.
Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας (ιχθυοκλωβοί) αναπτύσσεται στο Γαλαξίδι Φωκίδας στον όρμο
Ανεμοκάμπι, στον όρμο Ροζίκι και στον όρμο Ανδρομάχη.
Τα γραφεία της Εταιρίας, ο ιχθυογγεννητικός σταθμός, το συσκευαστήριο και η μονάδα προπάχυνσης
βρίσκονται στη θέση «ΛΟΓΓΟΣ» ή «ΤΡΑΝΟΣ ΑΝΗΦΟΡΟΣ» ή «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ» της κτηματικής περιφέρειας
Γαλαξιδίου επί οικοπέδων συνολικής έκτασης 22 στρεμμάτων περίπου. Σημειώνεται ότι η περιοχή στην οποία
δραστηριοποιείται η Εταιρία δεν έχει βιομηχανική δραστηριότητα.
Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία της Πρωτογενούς Παραγωγής. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των
ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριμένα στην παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στην
εκτροφή ευρύαλων μεσογειακών ψαριών. Κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 ο κωδικός δραστηριότητάς της είναι ο 050.2 με
τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Κατά την 31.12.2005 απασχολούνταν 103 υπάλληλοι συνολικά.

Σύντομο Ιστορικό
Η Εταιρία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1987 από τη Νορβηγική εταιρία LAX SA.
Στη συνέχεια, το 1991, η ιδιοκτησία της Εταιρίας πέρασε κατά 50% στη Νορβηγική Εταιρία Marine Farm S.A.
και κατά 50% στην εταιρία ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ. Το 1996 εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ο σημερινός
κύριος μέτοχος η κα Αθανασία Παντελεημονίτου. Η διεύθυνση της Εταιρίας ήταν εξαρχής ελληνική. Την
παροχή τεχνογνωσίας ανέλαβε η αγγλική εταιρία Marine Farm Technology Ltd., η οποία υπήρξε πρωτοπόρος
εταιρία συμβούλων για το σχεδιασμό παραγωγικών μονάδων γόνου τσιπούρας και λαβρακίου σε μεσογειακές
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη λειτουργία της Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι:

1987

Οι πρώτοι πλωτοί ιχθυοκλωβοί της Εταιρίας εγκαταστάθηκαν σε θαλάσσιο πάρκο στη θέση

Ανεμοκάμπι (22 στρέμματα), στο Γαλαξίδι του νομού Φωκίδος. Η Εταιρία ήταν η πρώτη εταιρία του
κλάδου που τοποθέτησε πλαστικούς ιχθυοκλωβούς (τετράγωνους και στρογγυλούς).
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1988

Η

Εταιρία άρχισε τις εξαλιεύσεις και υπήρξε η πρώτη ελληνική εταιρία που εξήγαγε

τσιπούρα στην Ιταλική αγορά.

1989

Η Εταιρία ήταν η πρώτη εταιρία του κλάδου που έκανε χρήση ουσιών antifouling στα

δίκτυα εκτροφής και δυτών για τις εργασίες επιθεώρησης και επισκευών των δικτύων.

1991

Η Εταιρία προχώρησε σε επέκταση των δραστηριοτήτων της, μισθώνοντας 20 επιπλέον

στρέμματα θαλάσσιας έκτασης στον όρμο Ανδρομάχη. Η νέα αυτή εγκατάσταση στην Ανδρομάχη
υπήρξε η πρώτη εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας ανοικτής θαλάσσης στην Ελλάδα, σε βάθος 120
μέτρων. Παράλληλα, η Εταιρία ξεκίνησε την κατασκευή κτιρίου υποστήριξης παραγωγής που
περιελάμβανε και σύγχρονο συσκευαστήριο το οποίο έλαβε κωδικό λειτουργίας σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που ορίζουν η Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία. Επίσης, την ίδια χρονιά η Εταιρία
ήταν η πρώτη εταιρία του κλάδου που έκανε χρήση αυτόματου συστήματος διατροφής ψαριών
(feeding system).

1992

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του συσκευαστηρίου

1994

Η Εταιρία με την υποστήριξη της Marine Farm Technology Ltd. (Αγγλία) έβαλε σε

λειτουργία έναν πιλοτικό ιχθυογεννητικό σταθμό παραγωγής λαβρακίου.

1996

Τον Ιούνιο του 1996 τόσο η Marine Farm SA (Νορβηγία) όσο και η Κεράνης ΑΕ πώλησαν

το σύνολο των μετοχών που κατείχαν στους σημερινούς μετόχους. Επίσης, η Εταιρία επέκτεινε τις
δραστηριότητές της αρχίζοντας την παραγωγική λειτουργία του ιχθυογεννητικού σταθμού για τα
είδη τσιπούρα, λαβράκι.

1997

Ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός του συσκευαστηρίου με την εγκατάσταση τελευταίου

τύπου τεχνολογικού εξοπλισμού.

1998

Η Εταιρία επέκτεινε την παραγωγική της δραστηριότητα στο πάρκο στη θέση Ανδρομάχη,

μισθώνοντας επιπλέον 40 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης.

1999

Η Εταιρία ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας σταδίων παραγωγής και

προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9002.

2000

Η Εταιρία έλαβε πιστοποιητικό ISO 9002.

2001

Η Εταιρία έλαβε πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των

τροφίμων (HACCP) κατά το ΕΛΟΤ 1416:00.

2002

Πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου

Αθηνών.


Με την από 27.06.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η

μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από κοινές ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές.
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Με την από 31.12.2002 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε α) η

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €140,76 χιλ με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών και β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,30 σε €0,33.


Στο τέλος του 2002, η Εταιρία προέβη σε συμφωνία με την εταιρία «ΝΗΡΕΥΣ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» για την εξαγορά πλωτής μονάδας αξίας €576.522 με την
υπάρχουσα σε αυτή παραγωγή σε εξέλιξη

αξίας €1.637.187 και οικοπέδου μετά

συσκευαστηρίου που βρίσκεται στον όρμο Ανεμοκάμπι, στο Γαλαξίδι Φωκίδας αξίας €296.000.
Ήδη στα τέλη του 2002, είχε ολοκληρωθεί η εξαγορά της πλωτής μονάδας έναντι €576.522 και
της υπάρχουσας σε αυτή παραγωγής σε εξέλιξη έναντι €1.637.187, και αναμενόταν η
ολοκλήρωση της εξαγοράς των χερσαίων εγκαταστάσεων αξίας €296.000 εντός του 2003. Για τη
χρηματοδότηση της επένδυσης αυτής η Εταιρία προχώρησε στη σύναψη μεσοπρόθεσμου
τραπεζικού δανεισμού. Με την εξαγορά αυτή από την Εταιρία ενισχύεται σημαντικά η
παραγωγική της δυναμικότητα επιτυγχάνοντας παράλληλα το βέλτιστο οικονομιών κλίμακας.


Με την υπ’ αριθμ. 124789/27.02.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας

χορηγήθηκε έγκριση για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του ιχθυογεννητικού
σταθμού της Εταιρίας.


Με την από 27.06.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η

μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από κοινές ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές.

2003

Με την από 26.06.2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των €3.096.799,20 με ταυτόχρονη έκδοση 9.384.240 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,33 έκαστη. Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές
διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.


Τον

Ιούλιο

του

2003

ολοκληρώθηκε

η

εξαγορά

από

την

εταιρία

«ΝΗΡΕΥΣ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» των χερσαίων εγκαταστάσεων συνολικής αξίας €296.000 στην
τοποθεσία Βακλάθρα.


Τον Σεπτέμβριο του 2003 η Εταιρία

έλαβε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος

Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:00 για την παραγωγή γόνου,
πάχυνση, συσκευασία, εμπορία και διανομή ιχθηρών (τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, λυθρίνι,
μυτάκι και συναγρίδα) και σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων καλλιεργειών.
2004

H Εταιρία σε συνεργασία με την εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ολοκλήρωσαν

την από κοινού εξαγορά του 50% έκαστη της εταιρίας συμμετοχών ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.
με έδρα τη Ρώμη. Η εταιρία ASTIR INTERNATIONAL S.R.L. αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα και
για το σκοπό αυτό εξαγόρασε το πελατολόγιο εμπορικής εταιρίας.
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2005

Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., 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 δασική δημοτική έκταση
25,583 στρεμμάτων που βρίσκεται στο Δήμο Δεσφίνας του Ν. Φωκίδας.
Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και
ανάπτυξής της προχώρησε 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. με πενταετή θητεία αποτελείται από τους κάτωθι
κ.κ. :
1) Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
2) Σπυρίδωνας Απ. Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Κ. Ιακωβόπουλος, Μέλος
4) Κωνσταντίνος Γ. Μαρδάκης, Μέλος
Η εταιρία ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. έλαβε στις 17.11.2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

μονάδας

ιχθυοκαλλιέργειας 77 στερεμάτων θαλάσσιου χώρου στη θέση «Τράχηλος» του Ν. Φωκίδας και θα
δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή – πάχυνση ιχθύων λαυρακιού και τσιπούρας παραγωγικής
δυναμικότητας 750 τόνων την οποία θα αναπτύξει σταδιακά μέσα στην επόμενη τριετία.

Στρατηγική της Εταιρίας αποτελεί η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η καινοτομία σε παραγωγικό
και εμπορικό επίπεδο. Έτσι, πέρα από την προαναφερθείσα πρωτοπορία στην εξαγωγή τσιπούρας στην
Ιταλία, την εγκατάσταση της πρώτης μονάδας ανοικτής θαλάσσης, την τοποθέτηση για πρώτη φορά
πλαστικών ιχθυοκλωβών και τη χρήση για πρώτη φορά αυτόματου συστήματος διατροφής ψαριών (feeding
system), ουσιών antifouling στα δίχτυα εκτροφής και δυτών για εργασίες επιθεώρησης και επισκευών των
διχτύων, η Εταιρία ολοκλήρωσε την κατασκευή και λειτουργία του ιχθυογεννητικού σταθμού σε τόσο χαμηλό
κόστος κατασκευής και παραγωγής γόνου, που ανέτρεψε τα μέχρι τότε δεδομένα. Παράλληλα η εφαρμοσμένη
έρευνα και η εκπαίδευση αποτελούν σημαντική συνιστώσα της λειτουργίας της Εταιρίας.

Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 14.076.360 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
0,33 ευρώ η κάθε μία.
Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας από τις 16 Δεκεμβρίου 1999 μέχρι σήμερα παρουσιάζεται
συνοπτικά στον επόμενο πίνακα:
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Ημ/νια
Γενικής
Συνέλευσης

Αριθμός
ΦΕΚ

Εκδοθείσες
μετοχές

16.12.1999

1345/28.12.1999

13.400

27.12.1999

1067/15.02.2000

Σύνολο
μετοχών
75.407

Ονομαστική
Αξία
(σε δρχ.)

Ποσό
αύξησης
(σε δρχ.)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
(σε δρχ.)

67.000

377.035.000

5.000

3.770.350

100

3.688.320

102,225

377.035.000

Μείωση Ονομαστικής Αξίας Μετοχής (1 παλαιά για 50 νέες)
11.05.2001

5530/04.07.2001

Ονομαστική
Αξία
(σε €)

3.512

377.038.512

Ποσό
αύξησης
(σε €)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
(σε €)

102.613.455

479.651.967

Αύξηση Ονομαστικής Αξίας Μετοχής και αύξηση με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών
10.10.2001

1179/17.12.2001

1.003.800

Σύνολο μετά την εισαγωγή στο Χ.Α. (σε €)
27.06.2002

8897/26.08.2002

4.692.120
4.692.120

€ 0,30

€ 1.407.636,00

Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές

Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,30 σε €0,33
31.12.2002

428/21.01.2003

4.692.120

€ 0,33

140.763,60

€ 1.548.399,60

3.096.799,20

€ 4.645.198,80

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού (2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά)
26.06.2003

7740/18.07.2003

9.384.240

14.076.360

€ 0,33

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Μέτοχοι – Μετοχική Σύνθεση
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας την 31.12.2005 είχε ως ακολούθως:

Μέτοχοι
Αθανασία Σ. Παντελεημονίτου
Ιωάννης Ε. Κοντέλλης

Αριθμός μετοχών

Ποσοστό %

8.291.151

58,90%

818.034

5,81%

Αλεξάνδρα Ε. Κοντέλλη

818.178

5,81%

Ευρύ Επενδυτικό Κοινό

4.148.997

29,47%

14.076.360

100,00%

Σύνολο
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Οι μετοχές της Εταιρίας (Κοινές Ονομαστικές) είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών στην κατηγορία της Μεσαίας
& Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΓΑΛΑΞ» και ISIN
GRS442003000.
Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. το Μάρτιο του
2002. Σε κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που καθορίζονται
από τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 (στο εξής ο «Νόμος») και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο
όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του
τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της
Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν
μέρος σε αυτές οι μέτοχοι.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Μονάδα διαπραγμάτευσης αποτελεί ο τίτλος της
μίας (1) μετοχής.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι το ύψος της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αυτοί κατέχουν
και μετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και
του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή
σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με
τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.
Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, αν
δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, ανάλογα με
τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του
Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση
ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή
ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.
Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς
τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στην ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφενός
και μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών
δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής, για να έχουν το δικαίωμα ψήφου, πρέπει να
υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους
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εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτό αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματός
τους.
Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε
μέσω πληρεξουσίου. Οσοι μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστού
τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και
να παραλάβουν βεβαίωση για τη δέσμευσή τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον πέντε (5)
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν έχει
οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δέσμευσης μετοχών χορηγείται
από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία και τα
τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα :
α.

Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών

για τον έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920
β.

Να ζητήσουν τη σύγκλιση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30)
ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση,
οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση.
Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει 10 ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του μερίσματος
ανακοινώνεται δια του Τύπου.
Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ
του Δημοσίου.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές
Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος, θα εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων τίτλων του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
Όσον αφορά την τελευταία χρήση και όλες τις προηγούμενες, δεν υφίσταται καμία περίπτωση:
α.

δημόσιας προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής που πραγματοποιήθηκε από τρίτους για μετοχές της

Εταιρίας
β.

δημόσιας προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής που πραγματοποιήθηκε από την Εταιρία για μετοχές

άλλης εταιρίας.
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Αντικείμενο Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται από την πώληση γόνου που παράγεται στον Ιχθυογεννητικό
σταθμό και κυρίως από την πώληση έτοιμων προϊόντων που η Εταιρία εκτρέφει και επεξεργάζεται. Τα
προϊόντα αυτά αφορούν κυρίως στην τσιπούρα και το λαβράκι.
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών για τη 2ετία 2004 – 2005:
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών (ποσά σε χιλ. €)

2005

% συμμετ.

2004

% συμμετ.

Πωλήσεις Εμπορευμάτων
-Εσωτερικού

49,26

0,28%

49,62

0,30%

-Εξωτερικού

6.331,36

35,46%

5.177,46

31,30%

6.380,62

35,74%

5.227,08

31,60%

471,59

2,64%

506,23

3,06%

61,60%

10.778,30

65,16%

64,24% 11.284,53

68,22%

Σύνολο Πωλήσεων Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Έτοιμων και Ημιτελών
-Εσωτερικού
-Εξωτερικού
Σύνολο Πωλήσεων Έτοιμων και Ημιτελών

10.997,13
11.468,72

Πωλήσεις Λοιπών Αποθ. & Αχρήστων Υλικών
-Πωλήσεις α' & β' υλών

2,58

0,01%

27,39

0,17%

-Πωλήσεις ειδών συσκευασίας

1,12

0,01%

2,06

0,01%

-Παροχή Υπηρεσιών
Σύνολο Πωλήσεων Λοιπών Αποθ. & Αχρήστων
Υλ ώ
Γενικό Σύνολο Κύκλου Εργασιών

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3,70

0,02%

29,45

0,18%

100,00% 16.541,06

100,00%

17.853,04

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ο κύκλος εργασιών εσωτερικού και εξωτερικού ανά δραστηριότητα για τις
χρήσεις 2004 και 2005:
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφική αγορά

(ποσά σε χιλ. €)

2005

% συμμετ.

2004

% συμμετ.

Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού
-Βιομηχανικές δραστηριότητες
-Εμπορικές δραστηριότητες
Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εσωτερικού

471,59

2,64%

506,23

3,06%

52,96

0,30%

79,07

0,48%

524,55

2,94%

585,30

3,54%

10.997,13

61,60%

10.778,30

65,16%

35,46%

Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού
-Βιομηχανικές δραστηριότητες

5.177,46

31,30%

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εξωτερικού

17.328,49

97,06% 15.955,76

96,46%

Γενικό Σύνολο Κύκλου Εργασιών

17.853,04

100,00% 16.541,06

100.0%

-Εμπορικές δραστηριότητες
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Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε €17.853,04 χιλ. τη χρήση 2005 από €16.541,062 χιλ. το 2004,
παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ποσοτικών πωλήσεων από
ιδιοπαραγωγή και εμπορία.
Οι πωλήσεις ψαριών παραγωγής της Εταιρίας ανήλθαν σε €11.297,14 χιλ. το 2005 από €11.126,43 χιλ. το
2004, παρουσιάζοντας αύξηση 0,02%. Οι πωλήσεις ψαριών από εμπορία ανήλθαν σε €6.380,62 χιλ. το 2005
από €5.227,08 χιλ το 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 22,0%.
Το 97,1% των συνολικών πωλήσεων (δηλ. €17.328,49 χιλ.) εξήχθη στην Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Γαλλία.
Οι πωλήσεις γόνου το 2005 ανήλθαν σε €171,58 χιλ. έναντι €157,30 χιλ. το 2004. Οι πωλήσεις α’ υλών
ανήλθαν το 2005 σε €3,70 χιλ. από €29,41 χιλ. το 2004.

Παραγόμενα Προϊόντα
Τα κύρια προϊόντα που παράγει η Εταιρία είναι τα είδη τσιπούρα (Sparus aurata) και λαβράκι (Dicentrarchus
labrax). Παράλληλα πραγματοποιείται εκτροφή «πειραματικά» σε μικρές ποσότητες και άλλων ειδών όπως
φαγκρί (Pagrus pagrus), λυθρίνι (Pagellus erythrinus), χιόνα (Puntazzo puntazzo) και συναγρίδα (Dentex
dentex).
Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανωτέρω προϊόντων από τη στιγμή που ο γόνος μπαίνει στο στάδιο της
πάχυνσης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ονομασία - είδος

Εμπορικό μέγεθος

Περίοδος εκτροφής

Τσιπούρα (Sparus aurata)

300 - 400 gr.

14 - 16 μήνες

Λαβράκι(Dicentrarchus labrax)

350 - 450 gr.

16 - 18 μήνες

Φαγκρί (Pagrus pagrus)

350 - 450 gr.

14 - 16 μήνες

Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)

300 - 350 gr.

18 - 20 μήνες

Χιόνα (Puntazzo puntazzo)

300 - 350 gr.

16 - 18 μήνες

Συναγρίδα (Dentex dentex)

350 - 450 gr.

16 - 18 μήνες

Σκιός (Brown Meagre)

400 - 600 gr.

20 – 24 μήνες

Σημειώνεται ότι η παραγωγή αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες της
εποχής αυτής ευνοούν την εκτροφή των ιχθυδίων.

Παραγωγική διαδικασία
Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α) Ιχθυογέννηση: αναπαράγεται και αναπτύσσεται ο γόνος μέχρι βάρους 100mg σε ειδικά διαμορφωμένες
δεξαμενές στις εγκαταστάσεις του ιχθυογεννητικού σταθμού της Εταιρίας. Ο παραγωγικός κύκλος της
Εταιρίας αρχίζει από τους γεννήτορες (μάνες), οι οποίοι γεννούν αβγά που εκκολάπτονται στον
ιχθυογεννητικό σταθμό της Εταιρίας. Μετά την αρχική εκκόλαψη των αβγών, τα ιχθύδια παραμένουν στις
χερσαίες δεξαμενές για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 120 έως 140 ημέρες.
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εκτρέφονται με ζωντανές τροφές που καλλιεργεί η Εταιρία, ενώ στη συνέχεια με ειδικές τυποποιημένες
τροφές.
Η παραγωγική διαδικασία της ιχθυογέννησης διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια:


Τμήμα γεννητόρων, όπου οι μάνες, κάτω από κατάλληλες συνθήκες φωτός και θερμοκρασίας,
γεννούν αβγά, τα οποία

μεταφέρονται και εκκολάπτονται σε δεξαμενές του ιχθυογεννητικού

σταθμού της Εταιρίας.


Τμήμα λαρβών, όπου εκκολάπτονται τα αβγά και γίνονται λάρβες (μικροσκοπικά ψάρια μήκους 34mm και βάρους περίπου 100mg) οι οποίες εκτρέφονται

με ζωντανή τροφή μέχρι να

απογαλακτιστούν και να συνηθίσουν την τυποποιημένη τροφή οπότε και μεταφέρονται στο τμήμα
προπάχυνσης.


Τμήμα ζωντανής τροφής, όπου γίνεται η καλλιέργεια ζωντανής τροφής (φυτοπλαγκτόν, ρότιφερς,
αρτέμια) κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, με σκοπό τη διατροφή των λαρβών μέχρι
τον απογαλακτισμό.



Τμήμα προπάχυνσης, όπου γίνεται η τελική προετοιμασία των ιχθυδίων πριν από την είσοδό τους
στους κλωβούς ανοιχτής θαλάσσης (ιχθυοκλωβούς) για την τελική πάχυνση των ψαριών (όταν το
βάρος τους φτάσει τα 1 – 3gr). Στο τμήμα αυτό τα ιχθύδια αναπτύσσονται σε προστατευμένο
περιβάλλον (θερμοκρασία, ποιότητα νερού) που ευνοεί την ταχεία ανάπτυξή τους, την πρόληψη
ασθενειών και τη μείωση θνησιμότητας. Μετά την επίτευξη του επιθυμητού μεγέθους, τα ιχθύδια
μεταφέρονται στις μονάδες πάχυνσης.

β)

Πάχυνση: πρόκειται για το στάδιο εκτροφής των ιχθυδίων, όπου γίνεται εισαγωγή του γόνου ψαριών στις
πλωτές εγκαταστάσεις και η εκτροφή τους μέχρι να εξαλιευθούν. Στο στάδιο αυτό εκτρέφονται με
τυποποιημένες τροφές υψηλής θρεπτικής αξίας και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και βιταμίνες. Ο
συνολικός απαιτούμενος χρόνος εκτροφής για να φτάσουν τα ψάρια σε εμπορεύσιμο μέγεθος (350gr μέσο
βάρος) κυμαίνεται από 14 μέχρι και 20 μήνες, ανάλογα πάντα με τις κλιματολογικές συνθήκες.

γ)

Συσκευασία – Επεξεργασία: αφού εξαλιευθούν τα ψάρια από τη μονάδα πάχυνσης, μεταφέρονται στο
χώρο του συσκευαστηρίου όπου διαλέγονται ανά μέγεθος και συσκευάζονται σε κιβώτια φελιζόλ
επεξεργασμένα ή μη. Η επεξεργασία αφορά την απεντέρωση.

Α’ ύλες και στοιχεία παραγωγής – Προμηθευτές
Κατά την παραγωγική διαδικασία, για τη διατροφή των ψαριών χρησιμοποιούνται πέραν της ζωντανής τροφής
που καλλιεργείται από την Εταιρία και αναφέρεται ανωτέρω, τυποποιημένες ιχθυοτροφές. Οι ιχθυοτροφές
αυτές παράγονται σε εξειδικευμένες βιομηχανίες και είναι ειδικές για τα καλλιεργούμενα είδη. Το βασικότερο
συστατικό για την παρασκευή των τροφών είναι τα ιχθυάλευρα, εμπλουτισμένα με βιταμίνες και μεταλλικά
άλατα. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα τροφής συμβαδίζει με το μέγεθος των ψαριών.
Πέρα από τις ιχθυοτροφές, απαραίτητα για την παραγωγική διαδικασία είναι και άλλα προϊόντα όπως αντλίες,
απορρυπαντικά, βιομηχανικοί εξοπλισμοί, είδη ενδύσεως, εξοπλισμοί ιχθυοκαλλιέργειας, κτηνιατρικά φάρμακα,
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οξυγόνο, υλικά συσκευασίας, αυτοκίνητα, εξωλέμβιες, εργαστήρια, μεταφορικές εταιρίες, αναλώσιμα Η/Υ και
αλλά.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας, η Εταιρία έχει κατηγοριοποιήσει τα προϊόντα πρώτης ύλης σε 3 βασικές
κατηγόριες ανάλογα με το βαθμό κρισιμότητας για τη διαδικασία παραγωγής.

Οι κατηγορίες υλικών και

υπηρεσιών είναι οι εξής:


Κρίσιμα υλικά : γόνος, αβγά, ιχθυοτροφές, ο –τυχόν- προμηθευόμενος γόνος και το πόσιμο νερό που
χρησιμοποιείται ως πάγος.



Α’ κατηγορίας : υλικά συσκευασίας και μεμβράνες τοποθέτησης πάγου.



Β’ κατηγορίας : ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, πολυεστερικές δεξαμενές εκτροφής γόνου και άλλα.

Για τα κρίσιμα υλικά (υλικά δηλαδή, η ποιότητα των οποίων μπορεί να επηρεάσει τα προϊόντα και μέσω αυτών
τη δημόσια υγεία) πραγματοποιούνται συχνοί εργαστηριακοί έλεγχοι από την Εταιρία σε εξωτερικά
συνεργαζόμενα εργαστήρια. Για όλα τα προϊόντα πρώτης ύλης, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα κριτήρια
αξιολόγησης για την επιλογή των προμηθευτών.
παραγωγή

Η Εταιρία αντλεί το κύριο απόθεμα γόνου από ιδία

(70%-80%) ενώ στην περίπτωση που οι ποσότητες του παραγόμενου γόνου τσιπούρας και

λαβρακιού δεν επαρκούν για τη διαδικασία της πάχυνσης, η Εταιρία προμηθεύεται τις απαιτούμενες ποσότητες
γόνου από τρίτους. Σημειώνεται ότι ο γόνος που προμηθεύεται η Εταιρία συνοδεύεται από τη βεβαίωση “Free
Disease” (ελεύθερα ασθενειών).

Επίσης, η Εταιρία αντλεί το κύριο απόθεμα αβγών από το τμήμα

γεννητόρων.
Για τα υλικά Α’ κατηγορίας,, όπως και για όλα τα παραπάνω υλικά, όλα τα υλικά φέρουν την ένδειξη “Food
Approved” (κατάλληλα για τη βιομηχανία τροφίμων), είναι δηλαδή κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα.
Για τα υλικά Β’ κατηγόριας, οι προμηθευτές τους εναρμονίζονται απαραίτητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
Οι προμηθευτές της Εταιρίας επιλέγονται μόνον εφόσον τα προϊόντα που προσφέρουν είναι υψηλής
ποιότητας. Επίσης, η Εταιρία προτού επιλέξει έναν προμηθευτή, ελέγχει τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, η
επιλογή των προμηθευτών γίνεται βάσει της ποιότητας των προϊόντων τους, του επιπέδου των υπηρεσιών
που προσφέρουν, του χρόνου ανταπόκρισης και της τιμής. Οι προμηθευτές της Εταιρίας διαθέτουν κατά
πλειοψηφία το σύστημα Διασφάλισης ποιότητας

ISO σειράς 9001. Επίσης η Εταιρία φροντίζει να

προμηθεύεται προϊόντα που είναι εναρμονισμένα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δίκτυο Πωλήσεων και διανομής – Πελάτες
Για την εξυπηρέτηση των πελατών της η Εταιρία διατηρεί τμήμα πωλήσεων που απαρτίζεται από δύο άτομα.
Οι πελάτες του εσωτερικού και εξωτερικού έρχονται απευθείας σε επαφή με το τμήμα πωλήσεων της
Εταιρίας. Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρίας επισκέπτεται τους πελάτες και τις εγκαταστάσεις τους με
σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση της Εταιρίας σχετικά με τις δυνατότητες και τις ανάγκες
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των πελατών. Το τμήμα πωλήσεων είναι ενήμερο για τις διαθέσιμες ποσότητες προς πώληση από το
Διευθυντή Παραγωγής.
Η Εταιρία διαθέτει τμήμα παραγγελιών στο οποίο οι πελάτες απευθύνουν είτε τηλεφωνικώς είτε εγγράφως (με
fax) την παραγγελία τους. Ο υπεύθυνος συσκευαστηρίου λαμβάνει την προφορική και γραπτή παραγγελία και
συμπληρώνει το έντυπο παραγγελιοληψίας, με όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας και μετά από
συνεννόηση με την παραγωγή επιβεβαιώνει στον πελάτη τη δυνατότητα εκτέλεσης της παραγγελίας.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εταιρία αναπτύσσει δύο παραγωγικές δραστηριότητες, την παραγωγή γόνου και
την παραγωγή έτοιμου προϊόντος.
Όσον αφορά στο γόνο, η πλειονότητα της παραγωγής απορροφάται για ιδία χρήση και ένα μικρό ποσοστό
πωλείται σε ιχθυοτροφεία της ευρύτερης περιοχής απευθείας από την Εταιρία.
Όσον αφορά στο έτοιμο προϊόν, η Εταιρία διακινεί το μεγαλύτερο όγκο των προϊόντων της στην Ιταλική και
στην Ισπανική αγορά και ένα μικρότερο ποσοστό στην αγορά της

Αυστρίας, καθώς και στην εσωτερική

αγορά.
Η Εταιρία προμηθεύει την εσωτερική αγορά μέσω πελατών της με τους οποίους συνεργάζεται από την πρώτη
εξαλίευση ψαριών, το 1988. Επίσης, πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις σε μικρές ποσότητες στην τοπική
αγορά.
Στην Ιταλική αγορά η Εταιρία συνεργάζεται με εταιρίες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την διαμεσολάβηση
στην αγοραπωλησία ιχθύων καθώς και με την Εταιρία ASTIR INTERNATIONAL S.R.L. η οποία εκτός από την
διαμεσολάβηση στην αγοροπωλησία ιχθύων προσφέρει πλεονεκτήματα όπως:
α)

Μειωμένο κόστος μεταφοράς των προϊόντων της στην Ιταλική αγορά (λόγω συνφορτώσεων).

β) Παροχή υπηρεσιών φύλαξης, διανομής και ασφάλισης των προϊόντων της σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
(κτίρια ψυγείων με πλατφόρμες φόρτωσης και εκφόρτωσης καθώς και ιδιόκτητο στόλο μικρών και
μεσαίων φορτηγών ψυγείων).
γ)

Άμεση και καθημερινή πληροφόρηση για τις συνθήκες που επικρατούν στην Ιταλική αγορά, όσον αφορά
στις τιμές, στις ποσότητες και στην ποιότητα των ομοειδών ανταγωνιστικών προϊόντων, πράγμα πάρα
πολύ σημαντικό για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής τιμής πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό
με το χρόνο πώλησής τους.

Στην Ισπανική αγορά όπου δραστηριοποιείται από το 1999, η Εταιρία συλλέγει πληροφορίες για την αγορά
από την Ισπανική εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας CULMAREX S.A. η οποία έχει επίσης δημιουργηθεί από τη
Νορβηγική εταιρία MARINE FARM S.A. που ίδρυσε το «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε.» και ως εκ
τούτου λειτουργεί με την ίδια φιλοσοφία.
Για τη διακίνηση των προϊόντων της, η Εταιρία διαθέτει σήμερα δύο φορτηγά-ψυγεία τα οποία εξυπηρετούν
τη διανομή των προϊόντων της στην εσωτερική αγορά. Για την εξωτερική αγορά τα εν λόγω μεταφορικά
μέσα μεταφέρουν τα προϊόντα μέχρι το λιμάνι ή το αεροδρόμιο (ανάλογα με τον προορισμό), όπου στη
συνέχεια διακινούνται από μεταφορικές εταιρίες.
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Στο πελατολόγιο της Εταιρίας συγκαταλέγονται μεγάλες και σημαντικές στο χώρο τους εταιρίες.
Η Εταιρία έχει αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της όχι μόνο λόγω της ποιότητας των
προϊόντων της αλλά και λόγω της προσεκτικής επιλογής των ανθρώπων και των εταιριών.

Δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες
Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση, εκτός της κάτωθι αναφερομένης.
Σύμφωνα με επιστολή του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Εκτός από μια αγωγή συγγενών πρώην εργαζομένου, για την οποία ο
πληρεξούσιος δικηγόρος εκτιμά ότι δεν θα προκύψει σημαντική επιβάρυνση για την Εταιρία και για το λόγο
αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της.

Εργατικό δυναμικό
Ο αριθμός του προσωπικού που απασχολήθηκε στην Εταιρία κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2004 και 2005,
ανά δραστηριότητα, αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Εξέλιξη Προσωπικού
Διοίκηση
Ιχθυολόγοι
Τεχνικό Προσωπικό
Οδηγοί
Σύνολο

2005
14
4
80
5
103

2004
16
4
77
5
102

Η Εταιρία διαθέτει Κανονισμό Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 Ν.Δ. 3789/1957, καθώς το
προσωπικό της υπερβαίνει τα 70 άτομα.

Επενδύσεις
Επενδύσεις τελευταίας διετίας
Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2005 και 2004 παρατίθενται στον
κατωτέρω πίνακα:
Εξέλιξη επενδύσεων 2005-2004 (ποσά σε χιλ. €)
Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Παραχώρηση & δικαιώματα βιομ. Ιδιοκτησίας
Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – Οικόπεδα
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων
Γενικό Σύνολο
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2005

2004

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
608,62
15,59
5,84
500,21
1.130,26
1.130,26

47,25
10,27
631,95
8,71
389,58
(12,19)
1.040,51
1.040,51
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Επωνυμία Εταιρίας:

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος:

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας:

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΚ 330 52

Ημερομηνία Σύστασης:
Διάρκεια Εταιρίας:
Κύρια Δραστηριότητα:
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:
Αρμόδια Αρχή:
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

22.10.1987 (ΦΕΚ 2614/23.10.1987 Τεύχος Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.)
99 έτη
Δημιουργία ιχθυοπ/γικών σταθμών, ιχθυοκαλ/τικών
μονάδων, εκτροφή και διάθεση τσιπούρας και λαυρακιού
15925/06/Β/87/12
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως
094212973 – Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Δ/νουσα
Σύμβουλος
Άλκης Δημ. Βάρδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος

Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη, Μέλος Δ.Σ.

Μη εκτελεστικό Μέλος

Χριστίνα Δ. Τσιάρα, Μέλος Δ.Σ.

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ανθίπη Χ. Χιώτη, Μέλος Δ.Σ.

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ημερομηνία Έναρξης της Τρέχουσας Χρήσεως:

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

Ημερομηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσεως:

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διάρκεια Χρήσεως:

12 ΜΗΝΕΣ

Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

(01.01 – 31.12.2005)

Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών
Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών:

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι
Οικονομικές Καταστάσεις η Έκθεση του Δ.Σ. και το

http://www.gmf-sa.gr

Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών:
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ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Στοιχεία και πληροφορίες της δωδεκάμηνης περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31
Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2006
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί
σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου
της (www.gmf-sa.gr) όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αναφέρονται σε στοιχεία περιόδου από την 01.01.2005 έως την 31.12.2005 της
εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της οποίας η τρέχουσα οικονομική χρήση λήγει στις 31.12.2006.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 31.12.2005 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και
διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών καθώς επίσης και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(Δ.Λ.Π.) που παραμένουν σε ισχύ, και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην συνεδρίασή του υπ’
αριθμ. 266 στις 8.03.2006, και παρουσιάζονται ακολούθως.
Τα ποσά εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ή όπως αλλιώς αναφέρεται, με γνώμονα την επάρκεια της πληροφόρησης.
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8.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2005
Περίοδος (1 Ιανουαρίου 2005 – 31 Δεκεμβρίου 2005)

(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ).
Σημείωση

Ποσά κλειόμενης
περιόδου 31.12.2005

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31.12.2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

6

4.809.503,72

4.272.790,98

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

7

34.359,81

38.951,13

Επενδύσεις σε θυγατρικές

8.α

199.500,00

0,00

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

8.β

134.053,00

134.053,00

16.199,70

32.686,11

5.193.616,23

4.478.481,22

15.327.675,02

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

12.α

16.909.557,29

Λοιπά αποθέματα

12.β

110.253,45

164.345,06

Απαιτήσεις από πελάτες

9

4.903.132,97

3.357.628,63

Προκαταβολές

11

447.740,74

494.078,47

Λοιπές απαιτήσεις

10

459.200,61

842.816,66

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

13

109.307,92

101.362,21

22.939.192,98

20.287.906,05

28.132.809,21

24.766.387,27

4.645.198,80

4.645.198,80

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

14

Διαφορά υπέρ το άρτιο

296.035,21

296.035,21

Ίδιες μετοχές

(45.231,70)

(45.231,70)

1.535.227,75

1.246.444,80

4.583.520,29

3.966.323,97

11.014.750,35

10.108.771,08

Αποθεματικά

15

Κέρδη (ζημίες) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων

0,00

0,00

11.014.750,35

10.108.771,08

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

19

705.731,95

939.189,10

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

20

1.183.078,08

1.153.365,83

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
κατά την έξοδο από την υπηρεσία

21

70.703,15

77.853,82

Επιχορηγήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

904.520,22

1.023.864,45

2.864.033,40

3.194.273,20

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

16

6.876.409,60

5.823.530,65

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

19

6.686.400,19

4.804.812,39

Φόροι πληρωτέοι

17

325.235,64

479.860,37

Λοιπές υποχρεώσεις

18

365.980,03

355.139,58

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

14.254.025,46

11.463.342,99

Σύνολο υποχρεώσεων

17.118.058,86

14.657.616,19

28.132.809,21

24.766.387,27

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων (Παθητικό)
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8.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ).
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2005
(περιόδου 1.1 - 31.12.2005)
Ποσά
κλειόμενης
περιόδου
Σημείωση
1.1-31.12.2005

Αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων αρχής περιόδου
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου
Κέρδος από μεταβολή στην εύλογη αξία
Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
Έξοδα παραγωγής και συσκευασίας

22
12α
22

Μικτό κέρδος εκμετάλλευσης
23

Άλλα έσοδα (κέρδη) καθαρά
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κέρδη εκμεταλλεύσεως προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη εκμεταλλεύσεως προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

26
27
27

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους
Βασικά κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005,

(15.327.675,02)
(1.142.276,79)
11.468.718,42
16.909.557,29
11.908.323,90
6.384.322,17
(5.778.501,23)
(9.336.810,54)
3.177.334,30

(17.605.946,00)
(199.652,88)
11.283.727,66
15.327.675,02
8.805.803,80
5.257.333,44
(4.792.976,72)
(7.928.607,36)

78.062,72
(851.902,56)
(531.534,55)

88.385,38
(868.456,55)
(428.416,00)

1.871.959,91

133.065,99

2.470.095,83
(347.437,15)

631.567,14
(398.607,46)

1.524.522,76

(265.541,47)

1.341.553,16

και

Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενοι φόροι
Διαφορά Φορολ/κού. Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων

Ποσά
προηγούμενης
περιόδου
1.1-31.12.2004

28

(307.304,04)
(29.712,25)
0,00

#

(417.693,98)
563.998,87
(17.053,00)

1.187.506,47

(136.289,58)

0,08

(0,01)
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8.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ).

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2005

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καθαρή θέση 1.1.2004 σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Π.
Μέρισμα χρήσεως 2003
Διάθεση κερδών με απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Ιουνίου 2004
Αποτέλεσμα (κέρδος) περιόδου 1.1 – 31.12.2004
Αγορά Ιδίων μετοχών
Υπόλοιπο την 31.12.2004
Αποτέλεσμα (κέρδος) περιόδου 1.1 - 31.12.2005
Διάθεση κερδών με απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Ιουνίου 2005
Μέρισμα περιόδου 2004
Υπόλοιπο την 31.12.2005
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Διαφορά
από έκδοση
μετοχών
υπέρ το
άρτιο

Διαφορές
αναπροσαρμογής

περιουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Ίδιες
Μετοχές

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

4.645.198,80
0,00

296.035,21
0,00

618.490,52
0,00

466.939,17
0,00

4.545.155,86
(281.527,20)

0,00
0,00

10.571.819,56
(281.527,20)

0,00
0,00
0,00
4.645.198,80

0,00
0,00
0,00
296.035,21

0,00
0,00
0,00
618.490,52

161.015,11
0,00
0,00
627.954,28

(161.015,11)
(136.289,58)
0,00
3.966.323,97

0,00
0,00
(45.231,70)
(45.231,70)

0,00
(136.289,58)
(45.231,70)
10.108.771,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1.187.506,47

0,00

1.187.506,47

0,00
0,00
4.645.198,80

0,00
0,00
296.035,21

0,00
0,00
618.490,52

288.782,95
0,00
916.737,23

(288.782,95)
(281.527,20)
4.583.520,29

0,00
0,00
(45.231,70)

0,00
(281.527,20)
11.014.750,35
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8.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Κατάσταση Ταμιακών Ροών της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (1.1 - 31.12.2005)

(Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως
1/1-31/12/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
Λοιπά μη ταμειακά έξοδα
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
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις / πληρωμές από πώληση - αγορά θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών κ.λ.π.
Δάνεια προς συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
1/1-31/12/2004

1.524.522,76

(265.541,47)

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

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

(1.527.790,66)
(1.478.439,89)
1.049.881,18

2.253.226,52
(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

(1.130.257,34)

(1.040.513,63)

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

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

3.400.000,00
(1.800.154,42)
341.042,06
(281.526,80)

5.191.275,75
(5.243.738,79)
26.621,00
(282.544,60)

1.659.360,84

(308.386,64)

7.945,71
101.362,21
109.307,92

37.335,73
64.026,48
101.362,21
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, (όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με την Απόφαση 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ Β’
614/10.05.2005) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.).
α. Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση

και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με παρατηρήσεις που
επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή
αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης.

Για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2005 σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή
δεν υπάρχουν παρατηρήσεις που να επηρεάζουν την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρίας, εκτός από
ένα θέμα έμφασης το οποίο παρουσιάζεται στην παράγραφο ιβ. στοιχείο 10 του παρόντος παραρτήματος.
β. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας είναι οι χρήσεις 2003, 2004 και 2005.
γ. Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος
της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της
τρέχουσας περιόδου.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005, είναι οι πρώτες ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. Οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2005 έχουν
καταρτιστεί σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Π. 1. Η ημερομηνία υιοθέτησης των Δ.Π.Χ.Π. είναι η 1η Ιανουαρίου 2005. Στο
επισυναπτόμενο προσάρτημα επεξηγούνται αναλυτικά οι βάσεις για τη μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π. και η συμφωνίες μεταξύ
των Δ.Π.Χ.Π. και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
δ. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου,

αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα λόγω γεγονότα
επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα, ή / και στην
καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό).

H Εταιρία σε συνεργασία με την εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. από κοινού εξαγόρασαν το 50% έκαστη της
εταιρίας συμμετοχών ASTIR INTERNATIONAL S.R.L. με έδρα τη Ρώμη αντί του ποσού 134.053 ΕΥΡΩ.
Η 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 καθώς και γ) λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων σε μισθωμένη δημοτική
έκταση 25,583 στρεμμάτων που βρίσκεται στο Δήμο Δεσφίνας του Ν. Φωκίδας. Οι εγκαταστάσεις ευρίσκονται στο στάδιο
της ανέγερσης.
ε. Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με

επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη
περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση),
της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της προηγούμενης περιόδου.
Δεν υπήρξε αλλαγή της οικονομικής χρήσης της εταιρίας.
στ. Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες, αναφέρονται οι επωνυμίες των εταιριών αυτών, η χώρα της έδρας τους και
το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
ζ. Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών.
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.

η. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή από διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
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Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Εκτός από μια αγωγή συγγενών πρώην
εργαζομένου, για την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος εκτιμά ότι δεν θα προκύψει σημαντική επιβάρυνση για την Εταιρία
και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της.
θ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (31.12.2005) για την Εταιρία είναι 103
άτομα (μισθωτοί 39, εργάτες 64), και κατά την 31.12.2004 ήταν 102 άτομα (μισθωτοί 38, εργάτες 64) αντίστοιχα.
ι. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της
με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη.
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

i)

Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
31.12.2005
Πωλήσεις αγαθών
•
Συγγενείς

ii)

2.761.312,72
2.761.312,72

Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών
31.12.2005
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
•
Συγγενείς
913.257,73
913.257,73

31.12.2004
1.724.514,80
1.724.514,80

31.12.2004
785.949,50
785.949,50

ια. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε.
Η εταιρία δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
ιβ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των
δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων.
1. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κωδικό οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ – 03 είναι η κάτωθι:
Κωδικός Οικ. Δραστηριότητας
050.2
513.8

Τίτλος
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΛΛΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ:

Ποσό σε ΕΥΡΩ
17.849.342,76
3.697,83
17.853.040,59

2. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
3. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2005 ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 1.130.257,34.
4. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 13ης Ιουνίου 2005, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη
διανομή μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους της για τη χρήση 2004 ποσό ΕΥΡΩ 0,02 ανά μετοχή.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας στις 8 Μαρτίου 2006.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην συνεδρίασή του στις 04.01.2006 αποφάσισε να μην προχωρήσει στην
αποτίμηση της αξίας των αδειών ιχθυοκαλλιέργειας τις οποίες κατέχει η Εταιρία.
7. 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 δασική δημοτική
έκταση 25,583 στρεμμάτων που βρίσκεται στο Δήμο Δεσφίνας του Ν. Φωκίδας.
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8. 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 εταιρία από την ίδρυσή της και μέχρι τις 31.12.2005 δεν έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ή άλλες οικονομικές
δραστηριότητες.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε με την από 8 Μαρτίου 2006 απόφασή του να προτείνει στην Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την διανομή μερίσματος στους Μετόχους της ποσού ΕΥΡΩ 0,02 ανά μετοχή.
10. 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.»
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10. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2005
1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικότερα
στην παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στην εκτροφή ευρύαλων μεσογειακών ψαριών.
Η Εταιρία είναι εγκατεστημένη στη θέση Ανεμοκάμπι, Τ.Κ. 330 52 στο Γαλαξίδι Φωκίδας, το site είναι www.gmf-sa.gr
και είναι εισηγμένη στη Αγορά Αξιών στην κατηγορία της Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών Α.Ε. (Υπέρ Κλάδος ICB «Τρόφιμα & Ποτά» κωδ. 3500, Υπό Κλάδος ICB «Γεωργία & Αλιεία» κωδ. 3573). Οι εν
λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 8.03.2006.
2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταιρία κατά την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν το δωδεκάμηνο της χρήσης 2005 (1.1 – 31.12.2005). Οι οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2005 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν σε
ισχύ κατά τον Φεβρουάριο του 2006.
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2005.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μέχρι και την 31.12.2004.
Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισμένα θέματα από τα ΔΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν
σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες για τα ΔΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις.
Συμφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για την καθαρή
θέση και τα αποτελέσματα παρέχονται στη σημείωση 5.2 κατωτέρω.
Οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος, με εξαίρεση τα γήπεδα και κτίρια
που έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για την
εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία έχουν γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται κατωτέρω.
2.2.

Πληροφόρηση κατά τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας θεωρείται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να παρέχονται
προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων
επιχειρηματικών κινδύνων. Ως γεωγραφικός τομέας θεωρείται μια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα
και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας, με δεδομένο ότι διενεργούνται κατά 95% στο εξωτερικό και είναι ομογενοποιημένες,
παρατίθενται, όπου απαιτείται, κατά γεωγραφικό τομέα.
2.3. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα της Εταιρίας καταχωρούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία
της συναλλαγής. Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίμηση των απαιτήσεων σε
ξένο νόμισμα, καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
2.4. Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια και ειδικότερα τα μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και τα έπιπλα αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον
τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων
αυτών. Τα λοιπά ενσώματα πάγια και ειδικότερα τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στην εύλογη αξία, μείον
αποσβέσεις για τα κτίρια. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων
παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρία και το κόστος τους μπορεί
να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα .
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται, με την σταθερή μέθοδο, με βάση
την ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
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-

Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Πλωτά μέσα - Οχήματα
Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός
Λογισμικό

25 έως 50 έτη
3 έως 10 έτη
6 έως 20 έτη
3 έως 8 έτη
10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία
καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση)
καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.
2.5.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

(α) Λογισμικό

Το λογισμικό αποτιμάται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο
κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 10 έτη.

(β) Έρευνα και ανάπτυξη

Οι εκάστοτε γενόμενες δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
2.6.

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων.

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της
αξίας τους σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία
υπόκεινται και σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα
ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την
πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’
αποτελέσματα όταν προκύπτουν.
2.7.

Συμμετοχές – χρεόγραφα

Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα της Εταιρίας καταχωρούνται στην κατηγορία Διαθέσιμα για πώληση χρεόγραφα –
συμμετοχές.
Στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται τα χρεόγραφα κατά την απόκτησή τους, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση για
κερδοσκοπία. Αποτιμώνται στο κόστος μείον τυχόν ζημίες απομείωσης.
2.8.

Αποθέματα

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ) αποτιμώνται στην κατ’ είδος
χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Για τον
προσδιορισμό της αξίας κτήσεως χρησιμοποιείται η μέθοδος FIFO.
Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, αποτιμώνται:
Α) Τα αποθέματα των ιχθύων βάρους από 201 γρ. και άνω ομαδοποιημένα σε ομάδες ανάλογα με το βάρος π.χ. 201-300
γρ., 301-400 γρ. κ.λ.π., αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση την μέση τιμή πώλησης η
οποία ισχύει την τελευταία εβδομάδα της περιόδου.
Β) Τα αποθέματα ιχθύων βάρους μικρότερου των 200 γρ., επειδή δεν υφίσταται ενεργός αγορά προσδιορίζουσα την
εύλογη αξία τους, αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εμπεριεχομένου γόνου πλέον τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
ανάπτυξής του.
2.9.

Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία,
αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται
όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση
τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων
και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα.
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2.10. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες
μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
2.11. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται, μετά την
αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της Διαφοράς υπέρ το
άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία
κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.
Η αξία κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται
αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή
ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν
συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
2.12. Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της
συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
2.13. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα
εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις, που καλύπτουν έξοδα, καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα
σε μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση με τα έξοδα που προορίζονται να καλύψουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με βάση
την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.
2.14. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές
διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να ισχύει κατά το
χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία προβλέπεται να υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
2.15. Παροχές στο προσωπικό

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν
καθίστανται δουλευμένες.

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η υποχρέωση που
καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την
καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση
χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
2.16. Καταχώρηση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από φόρους,
εκπτώσεις και επιστροφές. Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών

Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από
αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
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(β) Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.

(γ) Μερίσματα

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από τις
Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών του Ομίλου που είναι το κατά νόμο αρμόδιο όργανο να τα χορηγεί.
2.17. Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν
η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

(α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις που καλύπτουν το σύνολο
σχεδόν των πωλήσεων, γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις
μετρητοίς.

(β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων από τα
πιστωτικά ιδρύματα.

(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.

Η Εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των
επιτοκίων.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο
εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο
μεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρίας είναι να διατηρούν το σύνολο σχεδόν των δανείων τους σε
μεταβλητό επιτόκιο.

(δ) Κίνδυνος αποθεμάτων

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές,
θνησιμότητα, κλοπές κλπ, η Εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη κλπ για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες
για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.

4.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές.
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.

5. Μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π.
5.1 Βάση για τη μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π
5.1.1 Εφαρμογή των ΔΠΧΠ 1
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005, είναι οι πρώτες ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η ημερομηνία υιοθέτησης των ΔΠΧΠ είναι η 1 Ιανουαρίου 2005. Για την
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κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρία έχει εφαρμόσει κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις της
αναδρομικής εφαρμογής.

5.1.2 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που επιλέχθηκαν από την Εταιρία

(α) Εύλογη αξία και τεκμαρτό κόστος

Η Εταιρία επέλεξε να αποτιμήσει τα ενσώματα πάγια (οικόπεδα και κτίρια) στην εύλογη αξία τους την 1.1.2004.

(β) Παροχές στους εργαζομένους

Η Εταιρία επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες κατά την 1.1.2004.

5.1.3 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που ακολουθούνται από την Εταιρία
Η Εταιρία έχει εφαρμόσει την κατωτέρω εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή.
Οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ κατά την 1.1.2004 είναι συνεπείς με τις εκτιμήσεις που έγιναν για την ίδια
ημερομηνία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάρχει απόδειξη ότι οι
εκτιμήσεις αυτές ήταν εσφαλμένες. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν οι ωφέλιμες ζωές των παγίων οι οποίες με το προηγούμενο
καθεστώς βασίζονταν στις φορολογικές διατάξεις.

5.2 Συμφωνίες μεταξύ Δ.Π.Χ.Π. και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Οι κατωτέρω συμφωνίες παρέχουν τη πλήρη και σαφή εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής
θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας που κρίνονται θετικές σε σχέση με τα προηγούμενα Λογιστικά Πρότυπα.
Συγκεκριμένα:
Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων στις 1.1.2004 και στις 1.1.2005

Σύνολο Καθαρής Θέσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
Μείον επιχορηγήσεις από Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα
με τα Ε.Λ.Π.
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
Τακτοποιήσεις 1ης προσαρμογής Δ.Π.Χ.Π.
Σχηματισμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού (ως
αναλογιστική μελέτη)
Σχηματισμός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες & απαξίωση
αποθεμάτων
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Αποτίμηση συμμετοχών στην αξία κτήσεως
Αντιλογισμός φορολογικών προβλέψεων για επισφαλείς
πελάτες
Αντιλογισμός διάθεσης Ισολογισμού Ε.Λ.Π.
Κέρδη από μεταβολή εύλογης αξίας αποθεμάτων Δ.Λ.Π. 41
Κέρδη από αποτίμηση Γηπέδων στην εύλογη αξία
καθαρά από φόρους
Κέρδη από αποτίμηση Κτιρίων στην εύλογη αξία
καθαρά από φόρους
Αναδιατύπωση σωρευμένων αποσβέσεων παγίων &
επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις ωφέλιμες ζωές
Συναλλαγματικές διαφορές
Αντιλογισμός υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92
Φόρος εισοδήματος περιόδου
Αγορά Ιδίων μετοχών
Σύνολο τακτοποιήσεων
Σύνολο Καθαρής θέσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005,

1.1.2004
7.335.368,66

1.1.2005
7.896.564,50

(410.744,11)
6.924.624,55

(316.050,62)
7.580.513,88

(61.546,05)

(77.853,82)

(315.000,00)
(1.506.939,33)
(295.099,61)
(41.083,79)

(315.000,00)
(942.940,46)
(344.105,25)
(41.083,79)

0,00
281.527,20
4.767.957,14

0,00
281.527,20
3.220.151,96

246.511,74

246.511,74

371.978,78

371.978,78

182.527,15
16.361,78
0,00
0,00
0,00
3.647.195,01
10.571.819,56

221.537,29
0,00
(47.234,75)
0,00
(45.231,70)
2.528.257,20
10.108.771,08
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Συμφωνία Καθαρών Κερδών την 1.1.2004 έως 31.12.2004
1.1-31.12.2004
Κέρδη προ φόρων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
Τακτοποιήσεις 1ης προσαρμογής Δ.Π.Χ.Π.

1.324.928,76
(417.693,98)
907.234,78

Σχηματισμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού (αναλογιστική μελέτη)
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Ζημίες από μεταβολή εύλογης αξίας αποθεμάτων Δ.Λ.Π. 41
Αναδιατύπωση σωρευμένων αποσβέσεων παγίων & επιχορηγήσεων
σύμφωνα με τις ωφέλιμες ζωές
Αντιλογισμός φορολογικών προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες
Συναλλαγματικές διαφορές
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Φόρος εισοδήματος περιόδου
Σύνολο τακτοποιήσεων
Σύνολο κερδών/ζημιών σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

(16.307,77)
563.998,87
(49.005,64)
(1.547.805,18)
39.010,14
0,00
(16.361,78)
(17.053,00)
0,00
(1.043.524,36)
(136.289,58)

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
ΟικόπεδαΚτίρια
1.1.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
1.1-31.12.2004
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία
31.12.2004
1.1.2005
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
31.12.2004
1.1-31.12.2005
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία
31.12.2005

Ακινητ/σεις
Υπό
Εκτέλεση

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

1.605.997,86
(2.227,86)

3.977.957,34
(2.264.645,05)

565.613,62
(240.630,90)

170.562,44
(86.435,65)

6.320.131,26
(2.593.939,46)

1.603.770,00

1.713.312,29

324.982,72

84.126,79

3.726.191,80

1.603.770,00
10.264,99
0,00
(32.242,44)

1.713.312,29
631.950,38
0,00
(400.222,63)

324.982,72
389.583,53
0,00
(41.717,33)

84.126,79
8.714,73
0,00
(19.732,05)

3.726.191,80
1.040.513,63
0,00
(493.914,45)

1.581.792,55

1.945.040,04

672.848,92

73.109,47

4.272.790,98

1.616.262,85
(34.470,30)

4.609.907,72
(2.664.867,68)

955.197,15
(282.348,23)

179.277,17
(106.167,70)

7.360.644,90
(3.087.853,92)

1.581.792,55

1.945.040,04

672.848,92

73.109,47

4.272.790,98

1.581.792,55
0,00
0,00
(32.599,21)

1.945.040,04
608.623,67
0,00
(463.318,47)

672.848,92
5.840,34
0,00
(76.907,25)

73.109,47
15.587,61
0,00
(20.719,67)

0,00
500.205,72
0,00
0,00

4.272.790,98
1.130.257,34
0,00
(593.544,60)

1.549.193,34

2.090.345,24

601.782,01

67.977,41

500.205,72

4.809.503,72

Σύνολο

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν την 1.1.2004 στην εύλογη αξία τους. Η εκτίμηση έγινε από ανεξάρτητο
εκτιμητή και η αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων. Η υπεραξία αναπροσαρμογής, καθαρή από
αναβαλλόμενους φόρους πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον και αναλύεται ως κάτωθι:
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Γήπεδα – Οικόπεδα
Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων

Λογιστική
αξία
31.12.2003
277.317,68
497.536,43
774.854,11

Αξία
εκτίμησης
606.000,00
997.770,00
1.603.770,00

Αναβαλλόμενος φόρος
Αποθεματικό εύλογης αξίας ελεύθερο από φόρο

Υπεραξία
328.682,32
500.233,57
828.915,89
(210.425,37)
618.490,52

Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις και οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των ενσωμάτων παγίων.
7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά
προγράμματα
1.1.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία
1.1-31.12.2004
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004
1.1.2005
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004
1.1-31.12.2005
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

45.867,00
(2.329,17)

43.537,83
43.537,83
0,00
0,00
(4.586,70)

38.951,13
45.867,00
(6.915,87)

38.951,13
38.951,13
0,00
0,00
(4.591,32)

34.359,81

8. Επενδύσεις
8. α. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
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. με πενταετή θητεία αποτελείται από τους κάτωθι κ.κ.:
Α) Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Β) Σπυρίδωνας Απ. Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος
Γ) Γεώργιος Κ. Ιακωβόπουλος, Μέλος
Δ) Κωνσταντίνος Γ. Μαρδάκης, Μέλος
Η εταιρία ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε., έλαβε στις 17.11.2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 77 στερεμάτων
θαλάσσιου χώρου στη θέση «Τράχηλος» του Ν. Φωκίδας και θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή – πάχυνση ιχθύων
λαυρακιού και τσιπούρας παραγωγικής δυναμικότητας 750 τόνων, την οποία θα αναπτύξει σταδιακά μέσα στην επόμενη
τριετία.
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Η εταιρία ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. από την ίδρυσή της και μέχρι τις 31.12.2005 δεν έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ή άλλες
οικονομικές δραστηριότητες.
Η Θυγατρική εταιρεία ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ δεν ενοποιήθηκε λόγω επουσιώδους ενδιαφέροντος.
Η μη κατάρτιση ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη κλειόμενη χρήση, κατά την οποία η θυγατρική εταιρεία
απλώς υφίσταται νομικά χωρίς να έχει προβεί σε καμία απολύτως συναλλαγή (εμπορικής, επενδυτικής ή άλλης φύσεως),
είναι συμβατή με τις αρχές της σημαντικότητας, της απόδοσης της ουσίας των συναλλαγών και της ακριβοδίκαιης
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εάν η μητρική εταιρεία κατάρτιζε ενοποιημένο Ισολογισμό, η λογιστική αξία της επένδυσης στη θυγατρική θα
απαλείφονταν με την αναλογία της μητρικής στο Μετοχικό Κεφάλαιο της συσταθείσας θυγατρικής και τα διαθέσιμα της
θυγατρικής από τη καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 200.000,00 € θα συναθροίζονταν με τα διαθέσιμα της
μητρικής εταιρείας.
Η δε ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν θα διέφερε σε τίποτα από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της
μητρικής εταιρείας.
8. β. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
•
•
•
•
•

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2004
Κινήσεις 1.1-31.12.2004
Υπόλοιπο 31.12.2004
Κινήσεις 1.1-31.12.2005
Υπόλοιπο 31.12.2005

0,00
134.053,00
134.053,00
0,00
134.053,00

Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες, αφορούν τη συμμετοχή της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στην συγγενή
εταιρία «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» η οποία είναι εγκαταστημένη στην Ρώμη, Ιταλία.
Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένα βασικά οικονομικά στοιχεία της συγγενούς εταιρίας, η οποία είναι μη εισηγμένη σε
χρηματιστηριακή αγορά (χρηματιστήριο).

Περιουσιακά
στοιχεία

Υποχρεώσεις

Έσοδα

Κέρδη

Ποσοστό
συμμετοχής

31.12.2004

2.071.385,72

1.831.539,03

6.450.485,89

30.750,59

50%

31.12.2005

3.076.081,19

2.784.996,80

8.347.723,65

45.808,03

50%

9. Απαιτήσεις από πελάτες

Πελάτες.
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πελάτες (εισπράξιμες απαιτήσεις)
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο

31.12.2005
4.566.227,68
333.184,41
4.233.043,27
670.089,70
4.903.132,97

31.12.2004
3.417.494,06
315.000,00
3.102.494,06
255.134,57
3.357.628,63

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.

10. Λοιπές απαιτήσεις
31.12.2005
Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α. εισπρακτέος στην επόμενη χρήση
Ελληνικό Δημόσιο προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος
Απαιτήσεις από επιχορήγηση παγίων επενδύσεων
Ελληνικό Δημόσιο λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005,

31.12.2004

173.073,91

112.616,76

199.747,62
0
399,59
85.979,49
459.200,61

229.731,69
315.087,89
16.410,97
168.969,35
842.816,66
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Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.

11. Προκαταβολές

Προκαταβολές προσωπικού
Πάγιες προκαταβολές
Προκαταβολές για αγορές πρώτων υλών
Προκαταβολές κτήσεως παγίων
Σύνολο

31.12.2005
31.341,55
916,30
190.121,02
225.361,87
447.740,74

31.12.2004
17.658,12
616,30
475.804,05
0,00
494.078,47

Οι εύλογες αξίες των προκαταβολών συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες

12. Αποθέματα
12. α. Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία .
Τα αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα αποθέματα ψαριών και γόνου στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή
και αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους με βάση το πρότυπο 41 των ΔΠΧΠ.
Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων αρχής και λήξης της τρέχουσας
περιόδου.

Αξία αναλώσιμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
αρχής περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Κέρδος από μεταβολή στην εύλογη αξία
Αξία αναλώσιμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
λήξης περιόδου (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα)

31.12.2005

31.12.2004

15.327.675,02

17.605.946,00

1.142.276,79

199.652,88

(11.468.718,42)

(11.283.727,66)

11.908.323,90

8.805.803,80

16.909.557,29

15.327.675,02

12. β. Λοιπά αποθέματα .
Τα λοιπά αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
31.12.2005

31.12.2004

Α’ Ύλες

93.459,47

132.253,26

Υλικά Συσκευασίας

14.150,28

22.991,80

2.643,70

9.100,00

110.253,45

164.345,06

Αναλώσιμα Υλικά

13. Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα στις τράπεζες

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005,

31.12.2005
7.592,26
101.715,66
109.307,92

31.12.2004
34.734,33
66.627,88
101.362,21
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14. Μετοχικό κεφάλαιο
α) Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
i) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή ή ιδιωτική τοποθέτηση ανήλθε σε ευρώ 301.140 και
εκδόθηκαν 1.003.800 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη με τιμή διάθεσης ευρώ 3,72 η
κάθε μια. Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προέκυψε διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ευρώ
3.432.996, από την οποία κεφαλαιοποιήθηκε ποσό ευρώ 3.096.799,20. Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε την 6.3.2002. Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε ευρώ 373.440,81 εκ’
των οποίων ευρώ 9.333,81 επιβαρύνθηκαν οι πωλητές – μέτοχοι. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από την
25.2.2002 έως την 27.2.2002. Η ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ήταν η
20.3.2002.
ii) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 275 παράγραφος 6 του Κανονισμού του Χ.Α. η Εταιρεία δεν έχει πλέον
υποχρέωση σύνταξης και αποστολής του πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
με καταβολή μετρητών, όπως περιγράφεται παραπάνω (στοιχείο i), καθώς έχει προβεί στην αποστολή του στο Χ.Α. και
στη δημοσίευσή του σε προγενέστερη οικονομική – λογιστική κατάσταση όπου φαίνεται η πλήρης διάθεση των
αντληθέντων κεφαλαίων. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την 30.6.2003 και ο σχετικός πίνακας
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» με αριθμ. φύλου 22316 την 28η Αυγούστου 2003.
iii) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 31.12.2002, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-78/20.1.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρίας
αυξήθηκε κατά ευρώ 140.763,60 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,03.
Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συγκεκριμένα κατά α) του συνόλου της διαφοράς
από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του αποθεματικού «Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων» ποσού
ευρώ 97.168,49 και β) μέρους από το «Έκτακτο Αποθεματικό» ποσού ευρώ 43.595,11. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 1.548.399,60 διαιρούμενο σε 4.692.120 Κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ
0,33 εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. στην συνεδρίασή του της 28.1.2003 ενημερώθηκε για την πιο πάνω αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Κατόπιν τούτου οι μετοχές της Εταιρίας
διαπραγματεύονται από την 31.1.2003 με την νέα ονομαστική τους αξία των ευρώ 0,33 εκάστης.
iv) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 26.6.2003 μεταξύ άλλων θεμάτων έλαβε
απόφαση για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 3.096.799,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του
αποθεματικού από Έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιο, με έκδοση και διανομή 9.384.240 νέων Κοινών Ονομαστικών
μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,33 εκάστης.
Οι νέες Κοινές Ονομαστικές μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. Έτσι, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 4.645.198,80 διαιρούμενο σε 14.076.360 κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας ευρώ 0,33 εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. Κ2-8295/14.7.2003 απόφασή του ενέκρινε την παραπάνω απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίαση του της 17.7.2003 αποφάσισε, η ημέρα Τρίτη 22.7.2003
ορισθεί ως η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος των δωρεάν μετοχών και προσαρμογής της τιμής της μετοχής. Από
την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν’
λόγω αύξηση. Το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. στην συνεδρίασή του της 17.7.2003 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των
παραπάνω νέων μετοχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 22.7.2003 αποφάσισε, όπως η Δευτέρα 28 Ιουλίου
2003 οριστεί ως ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων 9.384.240 κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χ.Α.Α.
Κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ΕΥΡΩ 4.645.198,80 είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 14.076.360 Κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,33 η κάθε
μια.
β) Μετοχές της Εταιρίας
Οι μετοχές της Εταιρίας (14.076.360 Κοινές Ονομαστικές) είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών στην κατηγορία της
Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με κωδικό Χ.Α. «ΓΑΛΑΞ» και κωδικό ISIN
GRS442003000. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας ανήρχετο στις
31.12.2005 σε ΕΥΡΩ (Χρ. Αξία μετοχής Χ 14.076.360=) 8.868.106,80.
Το υπόλοιπο των μετοχών σε κυκλοφορία της Εταιρίας κατά την 31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα, παρουσιάζεται
στον ακόλουθο πίνακα.
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1 Ιανουαρίου 2004
31 Δεκεμβρίου 2004
31 Δεκεμβρίου 2005

Αριθμός
Κοινών
μετοχών
14.076.360
14.076.360
14.076.360

Διαφορά υπέρ
το άρτιο
336.196,80
336.196,80
336.196,80

Ίδιες
Μετοχές
0
86.060
86.060

Υπόλοιπο
μετοχών σε
κυκλοφορία
14.076.360
13.990.300
13.990.300

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΔΛΠ 33 «Κέρδη ανά μετοχή», ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία, στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου (31.12.2005) ήταν 13.990.300 μετοχές. Ακολούθως, παρουσιάζεται
πίνακας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία με στοιχεία της 31η Δεκεμβρίου για τις χρήσεις 2005,
2004, 2003, 2002 και 2001 αντίστοιχα:
Μέσος σταθμισμένος σε κυκλοφορία αριθμός μετοχών
31.12.2005
31.12.2004
31.12.2003
31.12.2002
31.12.2001
13.990.300
13.990.300
14.076.360
4.692.120
3.688.320

Η μετοχή της Εταιρίας δεν αποτελεί υποκειμενική αξία παραγώγου το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην
Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή συμμετέχει σε δείκτη που περιλαμβάνει τη μετοχή της Εταιρίας.
Επίσης αναφέρεται ότι, η Εταιρία σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2004 για αγορά ιδίων μετοχών, κατά το διάστημα από 28.09.2004 έως 24.12.2004 και εντός
της 12μηνης εγκεκριμένης από την παραπάνω Γενική Συνέλευση περίοδο αγοράς ιδίων μετοχών, απέκτησε 86.060 ίδιες
μετοχές, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 0,5256 ανά μετοχή. Το σύνολο των ιδίων μετοχών (86.060) που κατέχει η Εταιρία
έως σήμερα αντιπροσωπεύουν το 0,611% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου σε σύνολο 14.076.360 Κοινών
Ονομαστικών μετοχών.

15. Αποθεματικά (διάφορα)

Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
Διαφορές αναπροσαρμογής ΔΛΠ 16

31.12.2005
285.682,72
154,81
585.668,00
45.231,70
618.490,52

31.12.2004
182.682,72
154,81
445.116,75
0,00
618.490,52

Σύνολο

1.535.227,75

1.246.444,80

16. Υποχρεώσεις προς προμηθευτές

Προμηθευτές (εσωτερικού-εξωτερικού)
Επιταγές πληρωτέες

31.12.2005
1.590.053,77
5.286.355,83

31.12.2004
1.339.583,71
4.483.946,94

Σύνολο

6.876.409,60

5.823.530,65

17. Φόροι πληρωτέοι

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος (πρόβλεψη)
Λοιποί φόροι – τέλη
Σύνολο

31.12.2005
277.319,97
47.915,67
325.235,64

31.12.2004
436.471,97
43.388,40
479.860,37

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 2002. Συνεπώς οι φορολογικές της δηλώσεις για τις
χρήσεις 2003 έως και 2005 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του
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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.

18. Λοιπές υποχρεώσεις
31.12.2004

31.12.2005
Μερίσματα πληρωτέα προηγούμενων χρήσεων
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού
Ασφαλιστικά ταμεία
Δουλευμένα έξοδα
Λοιπά
Σύνολο

4.060,00
127.766,13
150.205,63
81.935,35
2.012,92

4.059,60
117.928,19
108.283,89
124.867,90
0,00

365.980,03

355.139,58

19. Δάνεια
31.12.2005
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών
Δάνεια με εγγύηση
Άλλα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων δανείων
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Άλλα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο δανείων

31.12.2004

705.731,95
0,00
0,00
0,00

939.189,10
0,00
0,00
0,00

6.453.184,99

4.583.059,86

233.215,20
0,00
0,00
7.392.132,14

221.752,53
0,00
0,00
5.744.001,49

Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο μεταβολών των επιτοκίων των δανείων και οι συμβατικές ημερομηνίες
επαναδιαπραγμάτευσης των επιτοκίων έχουν ως εξής:
6 με 12 μήνες

Μέχρι 6 μήνες

Σύνολο

31.12.2004
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

1.713.752,53

3.091.059,86

4.804.812,39

6.686.400,19

0,00

6.686.400,19

31.12.2005
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

Η λήξη των μακροπροθέσμων δανείων έχει ως εξής:
Μεταξύ 1 και 2 ετών

31.12.2005
705.731,95
705.731,95

31.12.2004
939.189,10
939.189,10

Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισμού, τις οποίες δεν έχει χρησιμοποιήσει:
Σταθερό επιτόκιο
• Με λήξη μέσα σε ένα έτος

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005,

31.12.2005

31.12.2004

4.407.665,81

4.216.670,14

4.407.665,81

4.216.670,14

Σελίδα 44 από 69

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Οι δανειακές δυνατότητες της Εταιρίας είναι ετήσιες, υποκείμενες σε επανεξέταση σε διάφορες ημερομηνίες κατά το 2006
και 2007. Η Εταιρία έχει περεταίρω δυνατότητες δανεισμού ώστε να βοηθήσουν χρηματοοικονομικά, μελλοντικές
επεκτάσεις των δραστηριοτήτων της.

20. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις εφόσον
υπάρχει δικαίωμα για συμψηφισμό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.

Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής:
31.12.2004

31.12.2005
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

230.972,96

228.748,84

(1.414.051,04)

(1.382.114,67)

(1.183.078,08)

(1.153.365,83)

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών
υποχρεώσεων, κατά την διάρκεια της περιόδου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως εξής:

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Διαφορά
εύλογης αξίας
Δ.Λ.Π. 41

Επιταχυνόμενες
φορολογικές
αποσβέσεις

Διαφορά
εύλογης
αξίας

Λοιπά

Σύνολο

1.1.2004
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσμάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια

1.668.785,00

30.982,57

210.425,37

5.726,62

1.915.919,56

(541.731,81)

13.653,54

0,00

(5.726,62)

(533.804,89)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2004
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσμάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια
31.12.2005

1.127.053,19

44.636,11

210.425,37

0,00

1.382.114,67

37.038,47

(5.102,10)

0,00

0,00

31.936,37

0,00
1.164.091,66

0,00
39.534,01

0,00
210.425,37

0,00
0,00

0,00
1.414.051,04
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προβλέψεις

1.1.2004
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσμάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια
31.12.2004
Χρεώσεις /Πιστώσεις
αποτελεσμάτων
Χρεώσεις /πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια
31.12.2005

Μη αναγνώριση
εξόδων
εγκατάστασης

Λοιπά

Ζημίες
Απομείωσης

Σύνολο

94.136,51

94.147,40

10.270,95

0,00

198.554,86

2.186,26

14.309,64

0,00

13.698,08

30.193,98

0,00
96.322,77

0,00
108.457,04

0,00
10.270,95

0,00
13.698,08

0,00
228.748,84

(24.993,43)

27.217,55

0,00

0,00

2.224,12

0,00
71.329,34

0,00
135.674,59

0,00
10.270,95

0,00
13.698,08

0,00
230.972,96

21. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν 2112/20)
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2004
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1-31.12.2004
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1-31.12.2004
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1-31.12.2004
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 1.1-31.12.2005
Χρηματοοικονομικό κόστος τρέχουσας περιόδου 1.1-31.12.2005
Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσας περιόδου 1.1-31.12.2005
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005

65.327,41
10.013,11
2.711,10
(197,80)
77.853,82
10.395,92
3.268,23
(20.814,82)
70.703,15

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων του προγράμματος
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων

4,15%
4,15%
Πληθωρισμός+1%
Πληθωρισμός+1%

22. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τομέα
Πωλήσεις στο
εσωτερικό

Πωλήσεις στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Πωλήσεις σε
τρίτες χώρες

Σύνολο

31.12.2004

584.667,35

15.954.430,75

1.963,00

16.541.061,10

31.12.2005

524.558,38

17.328.482,21

0,00

17.853.040,59

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005,

Σελίδα 46 από 69

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

23. Άλλα έσοδα (κέρδη) – καθαρά
Έσοδα χρεογράφων
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
•
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων
•
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
•
•

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά έσοδα (έκτακτα και ανόργανα έσοδα)
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα μελετών και επεκτάσεως
•
•
Πρόστιμα & προσαυξήσεις
•
Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων
Προβλέψεις επισφαλών πελατών
•
Λοιπά έξοδα (έκτακτα και ανόργανα έξοδα)
•

31.12.2005
1.721,20

31.12.2004
0,00

129.179,43
49.124,22

97.911,19
0,00

0,00
18.770,06

933,76
12.661,35

(100.046,53)
(2.084,95)
0,00
(18.184,41)
(416,30)
78.062,72

0,00
(2.224,57)
(17.540,52)
0,00
(3.355,83)
88.385,38

31.12.2005
593.546,81
157.886,33
49.776,39
350.353,95
492.826,26
1.644.389,74

31.12.2004
627.350,17
175.682,95
34.827,39
257.946,28
453.126,82
1.548.933,61

24. Έξοδα κατ’ είδος
•
Μεταφορικά
•
Ασφάλιστρα
•
Ενοίκια
•
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
•
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Οι αποσβέσεις που βάρυναν τα αποτελέσματα των περιόδων 1.1-31.12.2005 και 1.1-31.12.2004 αναλύονται ως
ακολούθως:

•
Αποσβέσεις περιόδου ενσώματων παγίων
•
Αποσβέσεις περιόδου άυλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

31.12.2005
593.544,60
4.591,32
598.135,92

31.12.2004
493.914,46
4.586,70
498.501,16

31.12.2005
1.607.352,90
376.769,69
65.771,49
2.049.894,08

31.12.2004
1.427.117,54
393.836,55
54.766,30
1.875.720,39

31.12.2005
323.946,84
23.109,60
471,26
(62,77)
(27,78)
347.437,15

31.12.2004
315.799,63
30.736,05
52.247,69
(175,91)
0,00
398.607,46

25. Παροχές σε εργαζομένους
•
Μισθοί και ημερομίσθια
•
Εργοδοτικές εισφορές
•
Λοιπές παροχές
Σύνολο

26. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Χρεωστικοί τόκοι δανείων τραπεζών
•
•
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα
•
Συναλλαγματικές διαφορές έξοδα
•
Συναλλαγματικές διαφορές έσοδα
•
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο
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27. Φόρος εισοδήματος
Τρέχων φόρος περιόδου
•
•
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόμενος φόρος
•
Σύνολο

31.12.2005
307.304,04
0,00
29.712,25
337.016,29

31.12.2004
417.693,98
17.053,00
(563.998,87)
(129.251,89)

Ο φόρος εισοδήματος, επί των λογιστικών κερδών της Εταιρίας υπολογίζεται με βάση το ισχύον ποσοστό φόρου
εισοδήματος στις αντίστοιχες ημερομηνίες.
Για τη χρήση 2005 ο φόρος εισοδήματος, αφού ληφθεί υπόψη το δικαίωμα διενέργειας αφορολόγητου αποθεματικού
σύμφωνα με τον Ν. 3299/2004, ανέρχεται σε ποσοστό 22% επί των λογιστικών κερδών της χρήσης.

28. Κέρδη κατά μετοχή

Βασικά

Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρίας, με τον
σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που
αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη κατά μετοχή

31.12.2005
1.187.506,47
13.990.300
0,08

31.12.2004
(136.289,58)
13.990.300
(0,01)

29. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες
υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.

30. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
α) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
31.12.2005
Πωλήσεις αγαθών
• Συγγενείς

31.12.2004

2.761.312,72

1.724.514,80

2.761.312,72

1.724.514,80

β) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
•
Συγγενείς
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31. Αναλυτικές λογιστικές εκτιμήσεις
31.1. Ωφέλιμες ζωές των βιομηχανοστασίων και εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας
Η διοίκηση της Εταιρίας προσδιορίζει τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις επί των ενσώματων
ακινητοποιήσεων.
Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Η διοίκηση
προτίθεται να αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιμες ζωές καταστούν μικρότερες σε σχέση με τις προηγούμενες
εκτιμήσεις ή να μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον
στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.
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11. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
11.1 Πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 275 του Κανονισμού του Χ.Α.
Οι πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 275 παρ. 1 (β) του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., όπως αυτές
καθορίστηκαν με την παρ. Β της υπ’ αριθμ. 33 Απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. στην συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2005,
της Εταιρίας παρουσιάζονται ως κάτωθι:
11.1.1 Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Η Εταιρία στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου (31.12.2005) δεν είχε ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες
υποχρεώσεις.
11.1.2 Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών.
Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών της Εταιρίας, όπως διαμορφώνεται στο τέλος της χρήσης 01.01 –
31.12.2005 ήταν 13.990.300 μετοχές, αντίστοιχα στο τέλος της χρήσης 01.01 – 31.12.2004 ήταν 13.990.300
μετοχές.
11.1.3 Συσσωρευμένες ζημιές.
Η Εταιρία στο τέλος της υπό αναφορά χρήσεως (31.12.2005) δεν είχε συσσωρευμένες ζημιές. Όμως, λόγω
προσαρμογής της καθαρής θέσης από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π. οι συσσωρευμένες ζημιές της Εταιρίας κατά
την 01.01.2005 ήταν 136.289,58 ΕΥΡΩ.
11.1.4 Ίδια κεφάλαια.
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας όπως διαμορφώνεται στο τέλος της χρήσεως 01.01 – 31.12.2005 προ και μετά
δικαιωμάτων μειοψηφίας αντίστοιχα, παρουσιάζονται ακολούθως στον παρακάτω πίνακα:
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(ποσά σε ΕΥΡΩ)
31.12.2005
Προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας
11.014.750,35
Δικαιώματα Μειοψηφίας
0,00
Μετά Δικαιωμάτων Μειοψηφίας
11.014.750,35

31.12.2004
10.108.771,08
0,00
10.108.771,08

11.1.5 Μετοχικό κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έχει ήδη παρουσιασθεί ανωτέρω, συγκεκριμένα στις παρ. 2.11 και 14 του
παρόντος προσαρτήματος (Κεφάλαιο 10).
11.1.6 EBITDA.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας, όπως
διαμορφώνονται στο τέλος της χρήσης 01.01 – 31.12.2005 και στο τέλος της χρήσης 01.01 – 31.12.2004, είναι ΕΥΡΩ
2.470.095,83 και ΕΥΡΩ 631.567,14 αντίστοιχα.
11.1.7 Ενημέρωση για τυχόν περιπτώσεις κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στα άρθρα 44, 45 και 46 του ν. 1892/1990.
Η Εταιρία στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου (31.12.2005) δεν είχε καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στα άρθρα 44,
45 και 46 του ν. 1892/1990.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για τη χρήση 2005 ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 17.853.040,59. Έτσι, σύμφωνα με το
άρθρο 275 παρ. 4 (β) του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., η ανάλυση και ο προσδιορισμός του ύψους του
κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας για το α’ και β’ ημερολογιακό εξάμηνο αντίστοιχα, σύμφωνα με την 4-ψήφια
ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 2003, παρουσιάζεται ακολούθως στον παρακάτω
πίνακα.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4-ψήφια
ταξινόμηση
(ΣΤΑΚΟΔ 2003)

050.2
050.2
513.8

Ποσό
(ΕΥΡΩ)

Τίτλος Δραστηριότητας

Εξάμηνο

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ:

Α’
Β’

8.631.255,60
9.218.087,16

Β’

3.697,83
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11.2 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, τα
οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
ΓΑΛΑΞΙΔΙ, 8 Μαρτίου 2006.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Α028617

ΑΛΚΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ531834

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ989053
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12. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους
της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρία» .
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανώνυμη
Εταιρία, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση
γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που
διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και
παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την
αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή
βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας.
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση
της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της καθώς και τις μεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με
τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.
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.
Αθήνα , 14 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
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13. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, βάσει του ν.2190/1920, άρθρο
135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και
μη, κατά τα ΔΛΠ.

Ακολούθως παρουσιάζεται η κατάσταση με τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 01
Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 της Εταιρίας, τα οποία αντλήθηκαν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
της οι οποίες εγκρίθηκαν στις 8 Μαρτίου 2006 από το Διοικητικό Συμβούλιο και βεβαιώθηκαν με την από 14 Μαρτίου
Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται στον
κ.ν.2190/1920, άρθρο 135, για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη,
κατά τα ΔΛΠ.
Η δημοσίευσή τους έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, άρθρο 135, παρ. 4 ως ισχύει, την Παρασκευή 24
Μαρτίου 2006 στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα Αθηνών «ΒΗΜΑ», με αριθμό φύλλου 14721 και στην ημερήσια
οικονομική εφημερίδα Αθηνών «ΚΕΡΔΟΣ», με αριθμό φύλλου 6261, την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2006 στην εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα «ΦΩΚΙΣ», με αριθμό φύλλου 1711, με έδρα την Άμφισσα Φωκίδας, την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2006
υποβλήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2006
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gmf-sa.gr

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005,
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ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

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

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλο Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]
Άλκης Δ. Βάρδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη, Μέλος Δ.Σ.
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Χριστίνα Δ. Τσιάρα, Μέλος Δ.Σ.
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα)
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:

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
Παναγιώτης Ι. Παυλόπουλος
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(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

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

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

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

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2005
31.12.2004
10.108.771,08
1.187.506,47
11.296.277,55

10.571.819,56
(136.289,58)
10.435.529,98

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

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
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
3.177.334,30
1.341.553,16
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
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14. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην τιμή της μετοχής, για την περίοδο 01.01.2005 –
31.03.2006:

Τιμή κλεισίματος
τέλους μηνός

Συνολικός μηνιαίος
όγκος συναλλαγών (σε
τμχ.)

Μέση τιμή
μήνα

Μέσος ημερ.
Όγκος
συναλλαγών μήνα
(σε τμχ.)

0,58
0,57
0,48
0,45
0,45
0,42
0,45
0,44
0,50
0,67
0,64
0,63
0,88
0,92
0,90

338.090
300.150
196.840
102.610
98.420
130.630
214.600
167.060
381.650
555.310
183.750
237.246
781.125
1.165.416
478.092

0,52
0,60
0,52
0,47
0,45
0,45
0,44
0,46
0,49
0,60
0,65
0,62
0,74
0,97
0,83

16.905
15.008
9.842
5.131
4.687
6.220
10.219
7.594
17.348
27.766
8.352
11.297
37.196
58.271
21.731

Ιανουάριος '05
Φεβρουάριος '05
Μάρτιος '05
Απρίλιος '05
Μάϊος '05
Ιούνιος '05
Ιούλιος '05
Αύγουστος '05
Σεπτέμβριος '05
Οκτώβριος '05
Νοέμβριος '05
Δεκέμβριος '05
Ιανουάριος '06
Φεβρουάριος '06
Μάρτιος '06

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της μετοχής της Εταιρίας και του Γενικού Δείκτη του
Χ.Α. για την περίοδο από 01.01.2004 έως και τις 31.03.2006, οι οποίες έχουν μετατραπεί με βάση το 1,11

(Μ.Τ. της μετοχής τον Ιανουάριο 2004) από την ημερομηνία 01.01.2004.
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Μαρ-06

Φεβ-06

Ιαν-06

Δεκ-05

Νοε-05

Οκτ-05

Σεπ-05

Αυγ-05

Ιουλ-05

Μαϊ-05

Ιουν-05

Απρ-05

Φεβ-05

Μαρ-05

Ιαν-05

Δεκ-04

Νοε-04

Οκτ-04

Σεπ-04

Αυγ-04

Ιουλ-04

Ιουν-04

Μαϊ-04

Απρ-04

Μαρ-04

Φεβ-04

2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
Ιαν-04

ΕΥΡΩ

Συγκριτική απόδοση μετοχής & Γενικού Δείκτη
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15. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία είναι οργανωμένη σε διευθύνσεις, τμήματα και υπηρεσίες. Ο αριθμός τους ορίζεται με απόφαση της Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντος Συμβούλου ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρίας.
Η οργάνωση, οι επιμέρους διαδικασίες λειτουργίας των διευθύνσεων και τμημάτων, η διάρθρωση των υπηρεσιών της
Εταιρίας, τα αντικείμενά τους καθώς και η σχέση των τμημάτων και υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση
αναπτύσσονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, ο οποίος είναι συντεταγμένος με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ Α’ 110/17.05.2002) «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και

άλλες διατάξεις».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ HACCP

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ - MARKETING

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΠΩΛΗΤΕΣ

ΟΔΗΓΟΙ
ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΞΑΛΙΕΥΣΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ

ΔΥΤΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΤΑΞΗ
ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΞΕΩΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη σύμφωνα με την από 10.10.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και συγκροτήθηκε σε σώμα την 16.11.2001. Με την από 26.06.2003 Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη
εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας είναι 5μελές και η σύνθεση του έχει ως εξής:


Αθανασία Σ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Επιχειρηματίας,



Άλκης Δ. Βάρδης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος,



Αλεξάνδρα Εμ. Κοντέλλη, μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος



Ανθίπη Χ. Χιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Δικηγόρος



Χριστίνα Δ. Τσιάρα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Λογίστρια

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ είναι εξαετής και λήγει με το διορισμό νέου Δ.Σ. από Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να
λάβει χώρα μετά την παρέλευση της εξαετίας, δηλαδή από Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει μέχρι τον Οκτώβριο
του 2007. Την Εταιρία εκπροσωπεί η κα. Αθανασία Παντελεημονίτου, η οποία δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την
υπογραφή της.
Από τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, οι κ.κ. Χριστίνα Τσιάρα και Ανθίπη Χιώτη αποτελούν ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά μέλη υπό την έννοια ότι δεν συνδέονται με άλλη σχέση με την Εκδότρια Εταιρία και τους μετόχους της πλην
της εν λόγω συμμετοχής τους στο Δ.Σ.

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δεν αμείβονται για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες ως μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την κα Αθανασία Παντελεημονίτου η αμοιβή της οποίας ανήλθε στο ποσό των
€70.000,00 για την άσκηση των καθηκόντων της ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο κ. Άλκης Βάρδης (μέλος Δ.Σ.) αμείβεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών για οικονομοτεχνικές υπηρεσίες που
προσφέρει στην Εταιρία. Η αμοιβή του για τη χρήση 2005 ανήλθε σε €23.000,00 και αναμένεται να εγκριθεί από την
Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2006.
Σχετικά με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρίας κα. Αθανασία Παντελεημονίτου σημειώνεται ότι
διαμένει σε διαμέρισμα στο Γαλαξίδι, το οποίο μισθώνει η Εταιρία με μηνιαίο μίσθωμα €400,00. Επίσης, η Εταιρία
μισθώνει διαμέρισμα στο Γαλαξίδι για τον κ. Α. Βάρδη (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) με μηνιαίο μίσθωμα €220,00.

Διοίκηση – Διεύθυνση Εργασιών
Η διεύθυνση των εργασιών της Εταιρίας ασκείται από έμπειρα διευθυντικά στελέχη, τα κυριότερα των οποίων είναι τα
ακόλουθα:
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Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος - Διευθύνουσα Σύμβουλος
Γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα. Επιχειρηματίας, βασική μέτοχος και ιδρυτικό στέλεχος της Εταιρίας.

Άλκης Βάρδης του Δημητρίου, Οικονομικός Σύμβουλος
Γεννήθηκε το 1936 στην Κύπρο. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ανήκει στο
στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1991. Διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής των εταιριών «ΕΣΣΟ ΠΑΠΠΑΣ» και
«Καπνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ Α.Ε.».

Κωνσταντίνος Ευθυμίου του Ευριπίδη, Οικονομικός Σύμβουλος
Γεννήθηκε το 1941 στην Κύπρο. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται ως
Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου εταιριών «ΚΟΝΤΕΛΛΗ» από το 1968.

Richard Antony Prickett , Τεχνικός Σύμβουλος
Γεννήθηκε το 1952 στη Μεγάλη Βρετανία. Βιολόγος, Βιοχημικός πτυχιούχος του University of College of North Wales.
Από το 1974 έως το 2001 έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας και σταθμούς πάχυνσης του εξωτερικού
και στην Ελλάδα ως τεχνικός σύμβουλος. Επίσης, από το 1987 είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρίας “MARINE FARM
TECHNOLOGY Ltd.” η οποία ειδικεύεται στην παροχή τεχνογνωσίας σε ιχθυοκαλλιέργειες και ιχθυογεννητικούς σταθμούς
ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος αυτής.

Γεώργιος Ιακωβόπουλος του Κωνσταντίνου, Διευθυντής Παραγωγής & Ιχθυογεννητικού Σταθμού
Γεννήθηκε το 1968 στο Γαλαξίδι. Ειδικεύεται στην παραγωγή γόνου και πάχυνσης, εκπαιδεύτηκε από την “MARINE FARM
TECHNOLOGY Ltd” στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1989.

Κωνσταντίνος Μαρδάκης του Γεωργίου, Διευθυντής Προμηθειών
Γεννήθηκε το 1965 στο Γαλαξίδι. Ειδικεύτηκε στην πάχυνση από την “MARINE FARM TECHNOLOGY Ltd” στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 1988.

Σπυρίδων Γιαννουλάτος του Αποστόλου, Διευθυντής Πωλήσεων
Γεννήθηκε το 1965 στα Ιωάννινα. Πτυχιούχος ΤΕΙ Πατρών, τμήματος Λογιστικής. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε
διάφορες εξαγωγικές εταιρίες και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από
το 2000.

Κωνσταντίνος Στεργίου του Ιωάννη, Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου
Γεννήθηκε το 1968 στο Γαλαξίδι. Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από
το 1995.
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Λάμπρος Θεοχάρης του Ευθυμίου, Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Γεννήθηκε το 1967 στο Γαλαξίδι. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί από το 1990 έως
το 1992 στην εισαγωγική-εξαγωγική εταιρία ARCAT ως υπεύθυνος λογιστηρίου. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της
Εταιρίας από το 1994.

Θωμάς Σιαρμπάς του Λεωνίδα, Προϊστάμενος ιχθυοκλωβών
Γεννήθηκε το 1970 στο Χέρφορντ Γερμανίας. Πτυχιούχος του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Από το 1999-2001 απασχολήθηκε στις
εταιρίες Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε., Νηρέας Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου Α.Ε., Nireus Consultants, International Fish
Farming Co (PSJC) –Asmak-United Arab Emirates. Από το 2001-2002 απασχολήθηκε στην εταιρία Quriyat Aqua Culture
Co LLC –The Sultanate of Oman. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από το 2002.

Αναστάσιος Μέγκος, Προϊστάμενος ιχθυογεννητικού σταθμού
Γεννήθηκε το 1961 στην Ιτέα. Πτυχιούχος του ΤΕΙ Λάρισας σχολή τεχνολόγων γεωπονίας, τμήμα ζωικής παραγωγής. Από
το 1989 απασχολήθηκε στις εταιρίες Alma Foods & Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου Α.Ε. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό
της εταιρίας από το 2002.

Κατά τη χρήση 2005, οι συνολικές αμοιβές των διευθυντικών στελεχών (πέραν της αμοιβής της κας Παντελεημονίτου και
του κ. Βάρδη που αναφέρονται ανωτέρω) ανήλθαν σε €215.451,17 με ελάχιστη αμοιβή €20.843,73 και μέγιστη
€47.175,01. Για τις αμοιβές των παραπάνω διευθυντικών στελεχών εκτός της κας. Παντελεημονίτου και του κ. Βάρδη δεν
απαιτείται προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Σημειώνεται ότι πέραν των αμοιβών και συναλλαγών που αναφέρονται ανωτέρω, ουδεμία άλλη αμοιβή, επιχειρηματική
σχέση ή συναλλαγή υπήρξε κατά την τελευταία και τρέχουσα χρήση μεταξύ των διοικητικών οργάνων και των οργάνων
διεύθυνσης και εποπτείας της Εκδότριας Εταιρίας με την ίδια την Εταιρία.
Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο κεφάλαιο
«Συνδεδεμένες Εταιρίες». Το ύψος των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των εταιριών που συμμετέχουν τα μέλη του
Δ.Σ. αναφέρονται στο κεφάλαιο «Διεταιρικές Συναλλαγές».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα διευθυντικά στελέχη της δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για
πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμιγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν
πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης
1.

επιχειρηματικής δραστηριότητας

2.

χρηματιστηριακών συναλλαγών

3.

επαγγέλματος ως: σύμβουλοι επενδύσεων, διευθυντικά στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχοι
έκδοσης, στελέχη χρηματιστηριακών εταιριών κλπ.
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Μεταξύ των μετόχων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας υφίστανται οι
εξής συγγενικές σχέσεις:

η κα Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη και ο κ. Ιωάννης Εμμ. Κοντέλλης είναι αδέρφια και η κα

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου είναι πρώτη εξαδέλφη αυτών.
Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών είναι η διεύθυνση της
Εκδότριας Εταιρίας. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν
υπηκοότητα Ελληνική εκτός από τον κ. Richard Prickett ο οποίος έχει Αγγλική υπηκοότητα.
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17. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των κύριων
μετόχων της Εταιρίας στη διοίκηση και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών.
Τα μέλη του Δ.Σ. δηλώνουν ότι δε μετέχουν στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο
του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση, συμφωνία, σύμβαση ή συναλλαγή με άλλες
εταιρίες, εκτός των παρακάτω αναφερομένων:

Μέλη του Δ.Σ.
ή Κύριοι Μέτοχοι

Εταιρία

Θέση στο Δ.Σ.

Ποσοστό

που συμμετέχουν

ή στη Διοίκηση

συμμετοχής
80,00%

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

-

11,11%

ΕΜΙΚΟ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

10,70%

-

11,11%

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.

-

11,10%

Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

-

10,20%

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

-

11,00%

TERRA A.E.

-

1,69%

ΥΛΗ Α.Τ.Κ.Ε.

-

16,60%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α.Ε.

Ιωάννης Εμμ. Κοντέλλης

ΑΓΡΙΠΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

-

0,40%

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε.

-

16,70%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΕ

-

8,33%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΕ

-

11,11%

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

15,65%

TERRA A.E.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2,39%

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

15,90%

ΜΕΛΟΣ

16,66%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α.Ε.
ΑΓΡΙΠΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

-

0,60%

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

-

17,00%

ΕΜΙΚΟ Α.Ε.

-

15,40%

Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

-

14,20%

ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.Ε.

-

7,50%

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

-

ΥΛΗ Α.Τ.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

25,00%

ΕΛΘΑ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

40,00%

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

25,00%

ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

-

ΔΡΟΜΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

12,5%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

16,66%

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (πρώην Ν.Γ.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. Αυτοκινήτων &
Αντιπροσωπειών)
MULTIPART A.E. (πρώην Εμπορική και Τεχνική
Εταιρία ΛΙΝΑΡΔΟΣ Α.Ε.)
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

3%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

-

ΜΕΛΟΣ

-

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΑΕΕΕ
Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

-

15,65%

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.

-

15,90%

ΕΜΙΚΟ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

15,40%

ΑΓΡΙΠΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΕΛΟΣ

0,60%

-

16,67%

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

-

17,00%

Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

14,20%

ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.Ε.

-

7,50%

TERRA A.E.

-

2,39%

ΥΛΗ Α.Τ.Κ.Ε.

ΜΕΛΟΣ

25,00%

ΕΛΘΑ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

40,00%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

25,00%

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

-

93%

MULTIPART A.E.

ΜΕΛΟΣ

-

ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

-

ΔΡΟΜΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

12,5%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ

16,66%

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ

-
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18. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3016/2002,
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
Διεταιρικές Συναλλαγές

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διεταιρικές συναλλαγές της Εταιρίας για τη χρήση 2005
(πωλήσεις, υπόλοιπα απαιτήσεων / υποχρεώσεων) μεταξύ της Εταιρίας και των εταιριών στις οποίες
συμμετέχουν στο κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 10% τα μέλη του Δ.Σ. και οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά
την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920:

Διεταιρικές Συναλλαγές 2005 (ποσά σε €)
Πωλήσεις της
Εταιρίας προς

Αγορές της
Εταιρίας από

Απαίτηση της
Εταιρίας από

Υποχρέωση της
Εταιρίας προς

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ

-

3.231,44

-

651,08

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

-

1.196,23

-

3.963,68

Πωλήσεις της
Εταιρίας προς

Αγορές της
Εταιρίας από

Απαίτηση της
Εταιρίας από

Υποχρέωση της
Εταιρίας προς

2.761.312,72

-

913.257,73

-

Συνδεδεμένη Εταιρία

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Διεταιρικές Συναλλαγές 2005 (ποσά σε €)
Συνδεδεμένη Εταιρία

ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.
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19. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Άρθρο 13, παρ. 3, του Ν.3340/2005)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 3, του Ν.3340/2005 (ΦΕΚ Α’/112/10.05.2005) η Εταιρία οφείλει να καταρτίζει κατάλογο των προσώπων που ασκούν διευθυντικά
καθήκοντα στην εταιρία και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, και να τον υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ο κατάλογος των υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
υποβλήθηκε στις 29 Αυγούστου 2005 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. και έχει ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(Άρθρο 13, παρ.3, Ν. 3340/2005)
Άρθρο 6 Απόφ.3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Ε.Κ.
1.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ
Π.Κ.Α.:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ:

1101 0002 1710 0080
894 @ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
29-08-2005

2.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (1)

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.
Α.

ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
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Β. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
ΒΑΡΔΗΣ
ΚΟΝΤΕΛΛΗ
ΧΙΩΤΗ
ΤΣΙΑΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΦΟΥΣΚΑΣ
ΦΟΥΣΚΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΔΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΛΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΘΙΠΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΜΩΝ
ΣΙΜΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ
ΒΑΡΔΗΣ
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
ΧΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΦΟΥΣΚΑΣ
ΦΟΥΣΚΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΔΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Γεν. Διευθύντρια
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό
Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ορκωτός Ελεγκτής
Άλλος Διευθυντής
Άλλος Διευθυντής
Άλλος Διευθυντής

ΜΑΡΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άλλος Διευθυντής

1) Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση
2) Για περιπτώσεις του αρθ.6, παρ.1β(iv) τις απόφασης
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ΕΠΩΝΥΜΟ /
ΕΠΩΝΥΜΙΑ (2)

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΣΧΕΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005
29-08-2005

ΝΙΚΑ

ΜΑΡΙΝΑ

ΝΙΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύζυγος

29-08-2005

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ
Η Εταιρία κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2005 (1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005) δημοσίευσε και
κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό μέσω του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών τις παρακάτω
πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται αυτούσια, με φθίνουσα ημερολογιακή ταξινόμηση και κατά θεματική
ενότητα, όπως ακριβώς εμφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ώστε το επενδυτικό κοινό να μπορεί να τις
εντοπίζει ευχερώς.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005
(01.01 – 31.12.2005)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
18/11/2005 > ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Ανακοίνωση - Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων της και ανάπτυξής της προχώρησε 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. με πενταετή θητεία αποτελείται από
τους κάτωθι κ.κ.: 1) Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος. 2) Σπυρίδωνας Απ.
Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος. 3) Γεώργιος Κ. Ιακωβόπουλος, Μέλος. 4) Κωνσταντίνος Γ. Μαρδάκης, Μέλος. Η
εταιρία έλαβε στις 17.11.2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 77 στερεμάτων
θαλάσσιου χώρου στη θέση "Τράχηλος" του Ν. Φωκίδας και θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή - πάχυνση
ιχθύων λαυρακιού και τσιπούρας παραγωγικής δυναμικότητας 750 τόνων την οποία θα αναπτύξει σταδιακά μέσα
στην επόμενη τριετία.
3/11/2005 > ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Σχολιασμός Δημοσιεύματος - Σε συνέχεια δημοσιεύματος της εφημερίδας "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ" στις 02.11.2005 με
τίτλο "ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΙΑΣ βίοι παράλληλοι", περί φημολογούμενου "deal" μεταξύ των εταιριών ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και της ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. ΑΒΕΕ, η Εταιρία στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης
ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από το άρθρο 284 του Κανονισμού του Χ.Α. και το
άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί τα
ακόλουθα: Πέραν των δύο από κοινού ανακοινώσεων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και της
ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. ΑΒΕΕ με ημερομηνία 05.03.2004 και 30.07.2004 αντίστοιχα για την από κοινού και κατά 50%
εκάστη εξαγορά της Ιταλικής εταιρίας συμμετοχών "ASTIR INTERNATIONAL SRL" με έδρα τη Ρώμη, με σκοπό
την από κοινού ανάπτυξη του δικτύου τους της εμπορίας και διανομής στην Ιταλία, ουδεμία άλλη συνεργασία,
συμφωνία ή σχετική συζήτηση υπάρχει μεταξύ των εταιριών αυτών ή και των βασικών μετόχων τους. Ως εκ'
τούτου τα αναφερόμενα στο εν λόγω δημοσίευμα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
9/8/2005 > ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση - Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι, 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 δασική δημοτική έκταση 25,5στρεμμάτων που βρίσκεται στο
Δήμο Δεσφίνας του Ν. Φωκίδας.
16/6/2005 > ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Στα πλαίσια των διατάξεων του Π.Δ. 350/85, του άρθρου 279 του
Κανονισμού Χ.Α. και των σχετικών άρθρων της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης της Ε.Κ., η εταιρία
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της, ως εξής: Στις 13 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η 17η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της εταιρίας, σύμφωνα με την από 10/05/2005 Πρόσκληση του Δ.Σ. της. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με
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ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

αντιπρόσωπο Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν μετοχές 9.928.363 ήτοι ποσοστό 70,5% επί του συνόλου του
μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 14.076.360 μετοχές) και αφού συγκεντρώθηκε
η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσεις επί όλων των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι: 1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και των
εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική Χρήση 2004.
Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων
αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων. 2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 (ήτοι: ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
Χρήσης, ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα), και αποφασίσθηκε η καταβολή μερίσματος
ΕΥΡΩ 0,02 ανά μετοχή. Καθορίζοντας ταυτόχρονα δικαιούχους του ως άνω μερίσματος τους κατόχους μετοχών
της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17 Ιουνίου 2005. Από την 21 Ιουνίου 2005 οι μετοχές
της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Τέλος,
αποφασίσθηκε η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της για τη χρήση 2004 να αρχίσει την Παρασκευή
12 Αυγούστου 2005 και να πραγματοποιηθεί μέσω του Κ.Α.Α. Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν
9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό
100,00% των παρευρισκομένων. 3. Εγκρίθηκε ομόφωνα, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων
αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων. 4. Προεγκρίθηκαν ομόφωνα,
οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση στο συνολικό ύψος των ΕΥΡΩ 70.000,00. Υπερψήφισαν
μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με
αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων. 5. Εξέλεξε ομόφωνα, Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2005, ως τακτικό τον κ. Παναγιώτη Ι. Παυλόπουλο
και ως αναπληρωματικό τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Ρούσσο, της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και
αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών. Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των
παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων. 6.
Προεγκρίθηκαν ομόφωνα, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση ύψους
ΕΥΡΩ 25.000,00. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα, αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 συνολικού
ύψους ΕΥΡΩ 60.000,00 και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη χρήση 2004 συνολικού ύψους ΕΥΡΩ
21.600,00. Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των
παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων. 7.
Ανακοινώθηκε ο κατάλογος Μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες ίδιες μετοχές για τη
δωδεκάμηνη περίοδο από την 7η Ιουνίου 2004 έως και την 6η Ιουνίου 2005, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11
του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των
παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων.
16/6/2005 > ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Ανακοίνωση - Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 1 στοιχείο στ' της υπ' αριθμ.
5/204/14.11.2000 Απόφασης της Ε.Κ. ως ισχύει, η εταιρία γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους τα εξής: Η 17η
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13ης Ιουνίου 2005, μεταξύ άλλων θεμάτων, ενέκρινε τις
οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2004 και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ΕΥΡΩ 0,02 (δυο λεπτά) ανά
μετοχή. Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στο κλείσιμο της συνεδρίασης
του Χ.Α. της 17ης Ιουνίου 2005. Από την επόμενη εργάσιμη, 21η Ιουνίου 2005, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα
αρχίσει στις 12 Αυγούστου 2005 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κ.Α.Α. στους χειριστές (Θεματοφύλακες και
Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων Μετόχων, οι οποίοι (χειριστές) θα δηλώσουν στο Κ.Α.Α. ότι έχουν
δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος για τους πελάτες τους, προκειμένου να το καταβάλουν στους Μετόχους ή να
πιστώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Μετόχων. Για τους Μετόχους για τους οποίους οι χειριστές τους
δεν θα κάνουν την πιο πάνω δήλωση ή οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η καταβολή θα γίνει
από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, 104 38 Αθήνα, τηλ.
210.52.14.500) τις εργάσιμες μέρες και από τις 08:00π.μ. έως 15:00μ.μ. μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου
2005 ή με διαδικασία που θα ανακοινώσει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας αυτής
(18 Νοεμβρίου 2005) η καταβολή θα γίνεται μόνο στα γραφεία της εταιρίας μας (θέση Ανεμοκάμπι, 330 52
Γαλαξίδι Φωκίδας). Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2265041840, κος Σίμων Φούσκας).
7/6/2005 > ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Αγορά Ιδίων Μετοχών - Σε συνέχεια της από 08/06/2004 ανακοίνωσής της (απόφαση της 16ης Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για Αγορά Ιδίων Μετοχών της 7ης Ιουνίου 2004), σε
συμμόρφωση των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, και βάσει της Απόφασης ΕΚ
5/204 Άρθρο 13 παρ. 2γ, η εταιρία γνωστοποιεί δήλωση του Δ.Σ. της με ημερομηνία 06/06/2005 περί
αποκτηθέντων ιδίων μετοχών, ως κάτωθι: 1. Την 6 Ιουνίου 2005 έληξε η δωδεκάμηνη περίοδος Αγοράς Ιδίων
Μετοχών. 2. Στο διάστημα από την 7η Ιουνίου 2004 έως και την 6η Ιουνίου 2005 η εταιρία απέκτησε (αγόρασε)
86.060 ίδιες μετοχές. 3. Μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή: 0,5256 ΕΥΡΩ, και 4. Το σύνολο των ιδίων μετοχών
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(86.060) που κατέχει η εταιρία έως σήμερα αντιπροσωπεύουν το 0,611% του καταβεβλημένου μετοχικού της
κεφαλαίου σε σύνολο 14.076.360 Κ.Ο. μετοχών.
30/5/2005 > ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Ανακοίνωση - Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι το Ετήσιο Δελτίο - Απολογισμός Χρήσης 2004, από την
27/5/2005 τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 16 της υπ' αριθμ.
5/204/14.11.2000 Απόφασης της Ε.Κ., ως ισχύει. Διατίθεται δωρεάν, σε έντυπη μορφή, από την έδρα της
εταιρίας (θέση Ανεμοκάμπι, 33052 Γαλαξίδι Φωκίδας). Επίσης, είναι διαθέσιμο δωρεάν, και σε ηλεκτρονική
μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρίας (www.gmf-sa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. 22650
41840.
11/2/2005 > ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση - Σε συμμόρφωση των διατάξεων του άρθρου 277 παρ. 2γ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών Α.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3152/2003 και την υπ' αριθμ. 1/304/10.06.2004 εγκριτική
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ 900 Β'/16.06.2004), η εταιρία γνωστοποιεί, κατ' εκτίμηση, το
πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων της εταιρίας, ως κάτωθι: 1) Εταιρική Πράξη: Πραγματοποίηση της
17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, Προσδιορισμένο χρονικό διάστημα: από 01
Ιουνίου 2005 έως 15 Ιουνίου 2005. 2) Εταιρική Πράξη: Καταβολή - Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 01/01/2004 31/12/2004, Προσδιορισμένο χρονικό διάστημα: από 01 Αυγούστου 2005 έως 15 Αυγούστου 2005.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
11/5/2005 > ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.*

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/06/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα
γραφεία της, στη θέση Ανεμοκάμπι, στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 33052.

* Σημείωση - Διευκρίνηση: Για το λόγο ότι η τελευταία πληροφορία, περί «Τακτικής Γενικής Συνέλευσης» δημοσιεύθηκε
περιληπτικά στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας την παρουσιάζουμε όπως υποβλήθηκε από την
Εταιρία μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ», στις 10 Μαΐου 2005 με Αριθμ. Πρωτ. 19739, ως κάτωθι:

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
στις 13 Ιουνίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2005 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Γαλαξίδι νομού Φωκίδας
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» να συμμετάσχουν στην
17η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας στο Γαλαξίδι στη θέση
Ανεμοκάμπι στις 13 Ιουνίου 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα
παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των
Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική Χρήση 2004.
2) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2004 και έγκριση
διάθεσης αποτελεσμάτων και καταβολής μερίσματος Euro 0,02 (δύο λεπτά) ανά μετοχή.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση 2004 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
4) Λήψη απόφασης για τη παροχή αμοιβών και εξόδων παράστασης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για
τη τρέχουσα χρήση 2005.
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5) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας
για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6) Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2004, για τις παρεχόμενες
από αυτά υπηρεσίες στην εταιρία, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2005.
7) Ανακοίνωση καταλόγου Μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες ιδίες μετοχές για τη
δωδεκάμηνη περίοδο από την 7η Ιουνίου 2004 έως και την 6η Ιουνίου 2005, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.
11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στη 17η Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι,
αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν:
- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους
μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στο Γαλαξίδι του νομού Φωκίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 7η Ιουνίου 2005).
- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με
δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική
Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στο Γαλαξίδι του νομού Φωκίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 7η
Ιουνίου 2005).
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα
με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρία
και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους Μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική
Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για τη πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα,
διαβατήριο, κ.λ.π.), (τηλ. επικοινωνίας Τμήμα Μετόχων: 2265041840, fax: 2265041197).
Γαλαξίδι, 10 Μαΐου 2005
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου »
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21. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΜΕΧΡΙ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 έχουν καταρτισθεί
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Φεβρουάριο του 2006.
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό
Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, άρθρο 135,
παρ. 4 ως ισχύει, ως κάτωθι:
1) αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας με ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gmf-sa.gr την Παρασκευή 24
Μαρτίου 2006,
2) υποβλήθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. την Παρασκευή 24
Μαρτίου 2006,
3) καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης την Τρίτη 04 Απριλίου 2006, με αριθμ.
Πρωτ.:Κ2-5132/04.04.2006
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