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Ι. ΕΝΤΟΛΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από ημερομηνία 28/9/2015 αιτήσεως της εταιρείας
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και της υπ’ αριθμ. 175537/8-10-2015 σχετικής
εντολής που μας δόθηκε από το Δ.Σ. της Σ.Ο.Λ. Α.Ε., για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

«ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.
Στην έκθεση αυτή διαπιστώνουμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της υπό
απορρόφηση εταιρείας «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» με ημερομηνία 30/9/2015.
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ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ
Α) Σύσταση – διάρκεια
Η Ανώνυμος Εταιρεία «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», ιδρύθηκε με μορφή ανώνυμης εταιρίας
στις 19 Αυγούστου 2005 (ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ/9207/25.08.2005), είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Φωκίδας με αριθμό 59120/15/Β/05/01 και η διάρκεια της έχει
ορισθεί σε 99 έτη.
Β) Σκοπός
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 Εταιρία ανήκει στην κατηγορία της Πρωτογενούς Παραγωγής. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των
ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριμένα στην εκτροφή ευρύαλων μεσογειακών ψαριών. Κατά ΣΤΑΚΟΔ
2003 ο κωδικός δραστηριότητάς της είναι ο 050.2 με τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».
Η δραστηριότητα της Εταιρίας, βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών, περιορίζεται αποκλειστικά στην
παροχή υπηρεσιών εκτροφής και φύλαξης ιχθυοπληθυσμού (facon) προς την μητρική εταιρία και
τρίτους.
Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας αναπτύσσεται στη Δεσφίνα Φωκίδας στο θαλάσσιο χώρο
πλησίον του Ακρωτηρίου Τράχυλας του Δήμου Δεσφίνας.
Τα γραφεία της Εταιρίας, βρίσκονται στη θέση «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ» της κτηματικής περιφέρειας του
Δήμου Γαλαξιδίου Φωκίδας.
Η εταιρία είναι θυγατρική κατά ποσοστό 99,75%, από την ίδρυσή της, από την εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., η οποία είναι εισηγμένη στην Αγορά Αξιών στην κατηγορία της
Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ
«ΓΑΛΑΞ»

και

ISIN

GRS442003000.

Οι

ετήσιες

οικονομικές

καταστάσεις

της

εταιρίας

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 που καταρτίζει η
μητρική εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Γ) Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι
Το Κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό όπως αυτό ισχύει, ανέρχεται σε ευρώ
200.000,00. Επομένως η απορροφούμενη εταιρεία «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε.-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» είναι με
ποσοστό 100% θυγατρική εταιρεία της απορροφώσας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε.».
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Αριθμός
μετοχών

Μέτοχος
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε.
Σύνολο:

Ποσοστό
Μετοχικού Κεφαλαίου

20.000

100,00%

20.000

100,00

Δ) Διαχείριση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι τετραμελές. Η επανεκλογή του έγινε στις 28 Ιουνίου
2011 από την 5η αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρίας. Η συγκρότησή του και η ανάθεση
των καθηκόντων στα μέλη του αποφασίσθηκε κατά την πρώτη συνεδρίασή του στις 28.06.2011. Το
Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι κ.κ.:
Ονοματεπώνυμο
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

Ιδιότητα
Εκτελεστικό Μέλος

Σπυρίδων Απ. Γιαννουλάτος

Θέση
Πρόεδρος
&
Διευθύνουσα
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Κ. Ιακωβόπουλος

Μέλος Δ.Σ.

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Γ. Μαρδάκης

Μέλος Δ.Σ.

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας πριν την εξάντληση της εξαετίας, δηλαδή από Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία θα συνέλθει μέχρι της 28 Ιουνίου του έτους 2017.
Ε) Έδρα – Γραφεία - Υποκαταστήματα
Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Γαλαξιδίου Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52.
ΣΤ) Τηρηθέντα βιβλία
Παραθέτουμε κατωτέρω πίνακα με τα τηρηθέντα από την Εταιρεία αθεώρητα βιβλία-στοιχεία, στα
οποία και βασιστήκαμε για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της επιχείρησης κατά την
30/9/2015.

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1) Γενικό Ημερολόγιο
2) Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού
3) Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικού καθολικού
4) Μητρώο Παγίων
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Ζ) Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασία μας
Βάση της εργασίας μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης αποτέλεσαν τα δεδομένα του συνταχθέντος από την επιχείρηση Ισολογισμού της
30/9/2015, το Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, το Μητρώο Παγίων, το Ισοζύγιο Γενικού και
Αναλυτικών καθολικών, το Βιβλίο εγγραφών Ισολογισμού και το Γενικό Ημερολόγιο.
(1) Η Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός μετασχηματισμού) της Εταιρείας συντάχθηκε κατόπιν
διενέργειας λογιστικής απογραφής των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού και αποδίδει
την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
(2) Σχετικά με

την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 10 του

ΚΦΑΣ όπως ισχύει από 1/1/2015
έχει τηρήσει:
α)Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τα ΔΛΠ, το οποίο ενημερώθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.
β) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών
με τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβάθμιων λογαριασμών, δεδομένου ότι η ανάλυση εφόσον καθενός
λογαριασμού προκύπτει από τα αναλυτικά καθολικά και το αναλυτικό ισοζύγιο λογαριασμών της
30/9/2015.
Τέλος, έγινε καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών, της λογιστικής κατάστασης της 30/9/2015 καθώς
και

του

λογαριασμού

αποτελεσμάτων

περιόδου

1/1-30/9/2015

και

της

κατάστασης

του

λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.
(3) Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου 30/9/2015.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ΚΦΑΣ καθιερώνεται, από 1/1/2013,
υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί
διπλογραφικά βιβλία. Στο φάκελο αυτό, έχει γίνει ενημέρωση:
Των ημερολογίων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση
δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί
να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το
γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά. Ο έλεγχός μας περιορίστηκε στην συμφωνία των
κονδυλίων των λογαριασμών της Οικονομικής Καταστάσεως που καταρτίσθηκε, για το σκοπό του
μετασχηματισμού δηλαδή της συγχώνευσης με απορρόφηση, της απορροφούμενης Εταιρείας
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 2166/1993 με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30 Σεπτεμβρίου
2015.
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Η) Λογιστική αξία της επιχείρησης την 30/9/2015
Σημειώνουμε ότι η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν
από τα βιβλία της Εταιρείας χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και
αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ.1 και 3 παρ. 2 του Ν.
2166/93. Τα λογιστικά αυτά δεδομένα από τα οποία προσδιορίσθηκε η αξία της επιχείρησης,
επαληθεύθηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητά τους καθώς και την ορθή εμφάνιση στους
αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της
Επιχείρησης. Από την Εταιρεία συντάχθηκε Ισολογισμός με 30/9/2015 που έχει καταχωρηθεί στο
βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.
Ο Ισολογισμός αυτός παρατίθεται συνημμένα στην παρούσα έκθεση.
Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλύσεις και σημειώσεις σχετικά με τη διευκρίνιση των περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία των στοιχείων αυτών.
Η παράθεση των σημειώσεών μας γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί
στον Ισολογισμό της 30/9/2015.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/9/2015.
Α) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
Έχουν ως εξής:
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30.09.2015

Έξοδα
ιδρύσεως
και
πρώτης εγκαταστάσεως

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο

5.282,61

5.282,60

0,01

Tα παραπάνω κονδύλια αφορούν έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως της εταιρείας (Φ.Σ.Κ.
και λοιπά έξοδα σύστασης), και αναγράφονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων και συγκεντρωτικά στη
σελίδα 21 του βιβλίου Απογραφής και Ισολογισμών.

2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2.1. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2.1.1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
Έχουν ως εξής:
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30.09.2015
Αξία
Κτήσεως

Έξοδα
ερευνών
αναπτύξεως

και

3.900,00

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο

1.649,99

2.250,01

Ο παραπάνω λογαριασμός αφορά έξοδα μελετών ένταξης σε επενδυτικό πρόγραμμα (3.000,00) και
λοιπών μελετών (900,00) και αναγράφονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων και συγκεντρωτικά στη
σελίδα 21 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
2.1.2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα
Έχουν ως εξής:
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30.09.2015

Παραχωρήσεις
δικαιώματα

και

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο

9.200,00

2.599,99

6.600,01

Ο παραπάνω λογαριασμός αφορά έξοδα για έκδοση αδειών και αναγράφονται αναλυτικά στο μητρώο
παγίων και συγκεντρωτικά στη σελίδα 21 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.2. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
2.2.1. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Έχουν ως εξής:
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30.09.2015
Αξία
Κτήσεως

Μηχανήματα-τεχνικές
εγκαταστάσεις - λοιπός
μηχανολογικός
εξοπλισμός
Ο

παραπάνω

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο

528.870,79 408.169,57 120.701,22

λογαριασμός

περιλαμβάνει

διάφορα

μηχανήματα

(ιχθυοκλωβοί, δικτυοκλωβοί, εξοπλισμός αγκυροβολίου κλπ)

και

εξοπλισμό

παραγωγής

και αναγράφονται αναλυτικά στο

μητρώο παγίων και συγκεντρωτικά στη σελίδα 21 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

2.2.2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Έχουν ως εξής:
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30.09.2015
Αποσβέσεις

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο

48.090,00 43.810,98

4.279,02

Αξία
Κτήσεως

Έπιπλα
και
εξοπλισμός

λοιπός
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Ο παραπάνω λογαριασμός περιλαμβάνει βασικά λοιπό εξοπλισμό παραγωγής (φανοί, σημαδούρες,
στολές κατάδυσης κλπ) και αναγράφονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων και συγκεντρωτικά στη
σελίδα 21 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
3.1. Απαιτήσεις
3.1.1. Πελάτες
Έχουν ως εξής:

Πελάτες

Υπόλοιπο
30.9.2015
648.003,90

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα ανοικτά χρεωστικά υπόλοιπα πελατών κατά την 30/09/2015 τα
οποία αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 21 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και
Ισολογισμών.
3.1.2. Χρεώστες Διάφοροι
Έχουν ως εξής:

Χρεώστες Διάφοροι

Υπόλοιπο
30.9.2015
84.696,55

Ο λογαριασμός αναλύεται ως κάτωθι:

Προκαταβολές προσωπικού
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

Υπόλοιπο
30.9.2015
4.550,00
40.670,04

Παρακρ/νος φόρος τόκων

873,88

Λοιποί παρακρ/νοι φόροι

3.587,40

ΦΠΑ για επιστροφή ή συμψηφισμό
Προσωπικό λογαρ. προς απόδοση
Σύνολο
Τα ανωτέρω κονδύλια περιγράφονται

35.015,23
392,02
84.696,55
αναλυτικά στις σελίδες 21 του βιβλίου Απογραφών και

Ισολογισμών.
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3.2. Διαθέσιμα
3.2.1. Ταμείο
Ο λογαριασμός «Ταμείο» αναλύεται ως κάτωθι:

Ταμείο

Υπόλοιπο
30.9.2015
448,89

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας κατά την 30/9/2015 και
αναγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 21 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
3.2.2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Ο λογαριασμός αναλύεται ως κάτωθι:

Αλληλόχρεος λογαρ. ALPHA τράπεζα
Λογαρ. όψεως ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα
Σύνολο

Υπόλοιπο
30.9.2015
24.292,49
1.198,77
25.491,26

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της Εταιρείας κατά την
30/9/2015 που αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 21 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
4.1. Έξοδα επομένων χρήσεων
Ο λογαριασμός αναλύεται ως κάτωθι:

Έξοδα επόμενων χρήσεων (ενοίκιο θαλάσσιου

Υπόλοιπο
30.9.2015
2.098,26

χώρου)
Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά την αναλογία του προπληρωθέντος ενοικίου θαλάσσιου χώρου για
την περίοδο μετά την 30/09/2015 και αναγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 21 του βιβλίου
Απογραφών και Ισολογισμών.
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Β) ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.1. Μετοχικό κεφάλαιο
1.1.1. Καταβλημένο
Ο λογαριασμός «Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο» αναλύεται ως κάτωθι:
Υπόλοιπο
30.9.2015
200.000,00

Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο

Ο λογαριασμός «Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο» αφορά το καταβλημένο Κεφάλαιο της Ανώνυμης
Εταιρείας και αναγράφεται στη σελίδα 21 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
1.2. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων.
1.2.1. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού
Έχουν ως εξής:

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

Υπόλοιπο
30.9.2015
26.341,69

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναγράφεται στη σελίδα 22 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
1.3. Αποθεματικά κεφάλαια
1.3.1.Τακτικό αποθεματικό
Έχουν ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό

Υπόλοιπο
30.9.2015
21.930,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναγράφεται στη σελίδα 22 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
1.4 Αποτελέσματα εις νέο
1.4.1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
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Ο λογαριασμός «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» αναλύεται ως κάτωθι:

Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως μετά από φόρους
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων

Υπόλοιπο
30.9.2015
28.451,69
349.495,15

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

377.946,84

Το κονδύλι «Υπόλοιπο κερδών εις νέο»

αναγράφεται στη σελίδα 22 του βιβλίου Απογραφών και

Ισολογισμών.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.1.1. Προμηθευτές
Έχουν ως εξής:

Προμηθευτές

Υπόλοιπο
30.9.2015
85.190,55

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα ανοικτά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών κατά την 30/09/2015
τα οποία αναγράφονται αναλυτικά κατά προμηθευτή στη σελίδα 22 του βιβλίου Απογραφών και
Ισολογισμών.
2.1.2. Επιταγές Πληρωτέες
Έχουν ως εξής:

Επιταγές Πληρωτέες

Υπόλοιπο
30.9.2015
34.203,38

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά το μέρος των υποχρεώσεων της εταιρείας από επιταγές που δεν έχουν
λήξει την 30/09/2015 και αναγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 22 του βιβλίου Απογραφών και
Ισολογισμών.
2.1.3. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
Έχουν ως εξής:

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

Υπόλοιπο
30.9.2015
69.482,37
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Ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη» αναλύεται ως κάτωθι:
Υπόλοιπο
30.9.2015
3.135,65

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Τέλος επιτηδεύματος προηγ. χρήσεων

700,00

Φόρος εισοδήματος προηγ. Χρήσης 2014

51.610,25

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας Χρήσης 2015

14.036,47

Σύνολο

69.482,37

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τις υποχρεώσεις της Εταιρείας από φόρους κατά την 30/9/2015
που αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 22 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
2.1.4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Έχουν ως εξής:

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Υπόλοιπο
30.9.2015
49.941,67

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας
και επικουρικής ασφάλισης κατά την 30/9/2015 που αναγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 22 του
βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
2.1.5. Πιστωτές διάφοροι
Έχουν ως εξής:

Πιστωτές διάφοροι

Υπόλοιπο
30.9.2015
29.532,63

Ο λογαριασμός «Πιστωτές διάφοροι» αναλύεται ως κάτωθι:

Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού

Υπόλοιπο
30.9.2015
29.532,63

Σύνολο

29.532,63

Οι ανωτέρω λογαριασμοί αφορούν τις υποχρεώσεις προς το προσωπικό, αναγράφονται αναλυτικά στις
σελίδες 22 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
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IV. ANAΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ύστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα

στην

έκθεσή μας, η απορροφούμενη Εταιρεία

«ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ » πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν 2166/1993 για τον
μετασχηματισμό της, δηλαδή την απορρόφησή της, από την απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε».

Ειδικότερα η Εταιρεία:
• Τηρεί διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ.
• Έχει συντάξει ισολογισμούς για περισσότερες από μία διαχειριστικές χρήσεις.
• Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφούμενης Εταιρείας συντάχθηκε κατόπιν
λογιστικής απογραφής και αποδίδει την πραγματική οικονομική κατάσταση αυτής.

• Έχει καταχωρήσει στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών την απογραφή και την Λογιστική
Κατάσταση μετασχηματισμού της 30 Σεπτεμβρίου 2015 σύμφωνα με το ΕΓΛΣ σε συνδυασμό με
την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

• Η λογιστική κατάσταση έχει επίσης συνταχθεί

σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1606/2002 και
βάσει του Νόμου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3301/2004) οι Ελληνικές
εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού )
ή είναι Θυγατρικές ή συγγενείς εισηγμένων υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους
καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα
ΔΠΧΠ.

• Η Εταιρεία που θα προέλθει από την συγχώνευση με απορρόφηση της «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε» από την
απορροφώσα «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» θα έχει κατά τον χρόνο της
συγχώνευσης ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο από Ευρώ 300.000,00.

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία συντάξεως του Ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την
ημερομηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσής μας, δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να
ανατρέπουν τα παραπάνω αναφερόμενα.
Κατά τη γνώμη μας η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι εκείνη που περιγράψαμε
ανωτέρω και απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 30/9/2015.
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Τελειώνοντας, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και σχετική
διευκρίνηση για όλα τα θέματα που αφορούν την παρούσα έκθεσή μας.

Με τιμή
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 20961
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:
1) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/9/2015 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
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