ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12
ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, 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 τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων:

http://www.gmf-sa.gr
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία επιχείρησης
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
(Κέρδη) / Ζημίες αποτίμησης συγγενούς εταιρίας
Μη ταμειακά έσοδα / 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 δανειακών)
Μείον:
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις
Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
Πωλήσεις μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Κύκλος Εργασιών (Σύνολο Πωλήσεων)
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη (Ζημία) μετά από φόρους (Α)

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα (ζημία) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημία) μετά από φόρους (Α)+(Β)

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2013
31.12.2012

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.09.2013
31.12.2012

8.712.847,35
0,00
37.959,85
99.761,59
51.036,94
35.235.151,57

8.303.871,41
0,00
42.970,50
99.761,59
75.249,38
33.578.051,45

8.390.515,14
0,00
37.959,85
99.761,59
369.288,34
35.235.151,57

7.919.807,56
0,00
42.970,50
99.761,59
368.933,34
33.578.051,45

6.507.352,57
1.745.912,52

5.933.463,35
1.597.661,81

6.527.403,03
1.563.775,27

6.215.079,55
1.542.461,03

0,00
52.390.022,39

0,00
49.631.029,49

0,00
52.223.854,79

0,00
49.767.065,02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Τρέχουσα Περίοδο

Συγκρίσιμη Περίοδο

Τρέχον Τρίμηνο

Συγκρίσιμο Τρίμηνο

ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

1.1 - 30.09.2013

1.1 - 30.09.2012

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1.7 - 30.09.2013

1.7 - 30.09.2012

Πωλήσεις μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Κύκλος Εργασιών (Σύνολο Πωλήσεων)
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη (Ζημία) μετά από φόρους (Α)

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα (ζημία) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημία) μετά από φόρους (Α)+(Β)

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

400.156,94
23.382.818,63
23.782.975,57
30.465,35

66.149,11
25.116.219,84
25.182.368,95
7.482,78

141.351,00
8.859.936,14
9.001.287,14
10.572,47

2.802,68
8.490.510,13
8.493.312,81
1.274,06

683.471,08
(20.105.014,20)
3.991.740,86

(5.540.572,41)
(15.929.276,58)
3.653.853,63

2.266.462,33
(9.283.369,67)
1.853.601,27

257.222,88
(7.191.703,09)
1.557.303,98

1.826.571,04
723.748,42
(77.608,31)
(77.608,31)
-(41.882,20)
(119.490,51)

1.815.653,50
579.669,14
182.796,92
182.796,92
-0,00
182.796,92

923.182,17
566.293,74
411.257,38
411.257,38
-0,00
411.257,38

835.747,45
459.043,37
95.421,02
95.421,02
-0,00
95.421,02

(119.490,51)
-(0,0055)

182.796,92
-0,0130

411.257,38
-0,0292

95.421,02
-0,0068

2.558.515,06

2.592.777,33

1.175.579,12

1.090.674,14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
5.208.253,20
10.892.249,17
16.100.502,37
1.224,05
16.101.726,42
0,00
3.577.908,81
18.091.723,10
14.618.664,06

5.208.253,20
11.048.929,38
16.257.182,58
1.254,67
16.258.437,25
0,00
3.035.551,14
18.308.350,99
12.028.690,11

5.208.253,20
10.722.508,43
15.930.761,63
0,00
15.930.761,63
0,00
3.547.369,37
18.091.723,10
14.654.000,69

5.208.253,20
10.841.998,94
16.050.252,14
0,00
16.050.252,14
0,00
3.006.253,53
18.301.408,70
12.409.150,65

0,00
36.288.295,97
52.390.022,39

0,00
33.372.592,24
49.631.029,49

0,00
36.293.093,16
52.223.854,79

0,00
33.716.812,88
49.767.065,02

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 30.09.2013

1.1 - 30.09.2012

1.1 - 30.09.2013

1.1 - 30.09.2012

693.566,85

548.774,31

723.748,42

579.669,14

799.707,41
0,00
453.020,72
0,00
(87.704,11)
24.967,44
0,00
4.962,46
1.098.242,11

870.922,48
0,00
72.796,10
0,00
(94.578,93)
(4.518,89)
(1.687,91)
0,00
1.243.044,75

731.944,02
0,00
452.722,77
0,00
(87.704,11)
0,00
0,00
4.962,46
1.097.860,16

777.123,83
0,00
72.071,54
0,00
(94.578,93)
0,00
0,00
0,00
1.241.717,51

(1.657.100,12)
(986.872,73)
2.330.868,73

4.478.445,38
(1.118.346,84)
(1.846.015,41)

(1.657.100,12)
(585.408,75)
1.995.615,98

4.478.445,38
(1.091.267,67)
(1.984.636,35)

0,00
(1.311.363,78)
(3.985,60)
1.358.309,38

(24.821,79)
(1.274.211,64)
(5.246,32)
2.844.555,29

0,00
(1.311.363,78)
0,00
1.365.277,05

(24.821,79)
(1.275.993,31)
0,00
2.677.729,35

(45.037,49)
(1.204.585,76)
0,00
2.026,45
(1.247.596,80)

0,00
(425.695,01)
0,00
5.763,81
(419.931,20)

(45.037,49)
(1.198.554,01)
0,00
1.988,80
(1.241.602,70)

0,00
(362.495,01)
0,00
5.733,15
(356.761,86)

9.868.870,41
(9.858.658,43)
0,00
0,00
(694,85)
9.517,13

3.658.230,72
(6.183.700,73)
(15.223,30)
0,00
(278,20)
(2.540.971,51)

9.868.870,41
(9.858.658,43)
0,00
0,00
(694,85)
9.517,13

3.658.230,72
(6.112.693,54)
0,00
0,00
(278,20)
(2.454.741,02)

120.229,71
571.671,85
691.901,56

(116.347,42)
1.092.931,65
976.584,23

133.191,48
536.320,32
669.511,80

(133.773,53)
1.071.677,49
937.903,96

ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημία) μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Εκποίηση Ιδίων μετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.09.2013 και 30.09.2012 αντίστοιχα)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2013
30.09.2012

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.09.2013
30.09.2012

16.258.437,24

15.853.796,81

16.050.252,14

15.536.907,02

(156.710,82)
0,00
0,00
0,00

156.096,26
0,00
0,00
0,00

(119.490,51)
0,00
0,00
0,00

182.796,92
0,00
0,00
0,00

16.101.726,42

16.009.893,07

15.930.761,63

15.719.703,94

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
1. Στη σημείωση 3.2 των Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2013 γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιριών του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
2. Στη σημείωση 3.17 των Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2013 γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων των εταιριών του Ομίλου και της Εταιρίας
που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

3. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2013) και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της οικονομικής περιόδου (30 Σεπτεμβρίου 2013), που έχουν προκύψει από συναλλαγές
της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
α) Έσοδα
404.532,40
433.717,03
β) Έξοδα
20.219,85
650.219,85
γ) Απαιτήσεις
2.403.510,92
2.423.561,38
δ) Υποχρεώσεις
3.581,49
315.669,20
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
187.918,24
187.918,24
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
17.181,22
17.181,22
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
9.114,62
9.114,62
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρία είναι:
ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Τρέχουσα Περίοδο
1.1 - 30.09.2013

Συγκρίσιμη Περίοδο
1.1 - 30.09.2012

Τρέχον Τρίμηνο
1.7 - 30.09.2013

Συγκρίσιμο Τρίμηνο
1.7 - 30.09.2012

400.156,94
23.382.818,63
23.782.975,57
30.465,35

66.149,11
25.116.219,84
25.182.368,95
7.482,78

141.351,00
8.859.936,14
9.001.287,14
10.572,47

2.802,68
8.490.510,13
8.493.312,81
1.274,06

683.471,08
(20.069.965,42)
4.026.789,64

(5.540.572,41)
(15.936.071,28)
3.647.058,93

2.266.462,33
(9.245.140,35)
1.891.830,59

257.222,88
(7.231.939,51)
1.517.067,56

1.821.738,86
693.566,85
(114.828,62)
(114.797,98)
(30,64)
(41.882,20)
(156.710,82)
(156.680,18)
(30,64)
(0,0082)

1.781.536,36
548.774,31
156.096,26
156.172,05
(75,79)
0,00
156.096,26
156.172,05
(75,79)
0,0111

952.990,50
610.824,48
445.661,86
445.613,11
48,75
0,00
445.661,86
445.613,11
48,75
0,0317

786.682,61
414.258,74
59.326,17
59.425,43
(99,26)
0,00
59.326,17
59.425,43
(99,26)
0,0042

2.621.446,27

2.652.458,84

1.227.618,71

1.073.865,89

30.09.2013
• Μισθωτοί
• Ημερομίσθιοι
Σύνολο απασχολούμενου προσωπικού

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.09.2012

51
137
188

30.09.2013
61
132
193

30.09.2012
48
118
166

61
118
179

5. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής και των θυγατρικών της δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
6. Η Εταιρία για μέρος του Τραπεζικού της δανεισμού, αξίας ευρώ 9.400χιλ, έχει συστήσει δικαίωμα ενεχύρου υπέρ ALPHA – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΑΝΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2844/2000 όπως ισχύει, μέχρι του ποσού ευρώ 10.280χιλ επί του ιχθυοπληθυσμού πάχυνσης (σημείωση 3.12.1 των οικονομικών καταστάσεων).
7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση των εταιριών του Ομίλου.
8. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών. Στις 30.09.2013 η Εταιρία ή/και η θυγατρική της ή/και η συγγενής της επιχείρηση
δεν κατείχαν μετοχές της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
9. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων την περίοδο 1.1 - 30.09.2013 ανέρχονται για τον Όμιλο σε ευρώ 1.203,2 χιλ. και για την Εταιρία σε ευρώ 1.197,2 χιλ.
10. Δεν υπήρξε αλλαγή στην οικονομική χρήση της Εταιρίας.
11. Οι λογιστικές αρχές του 2013 δεν έχουν διαφοροποιηθεί από αυτές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012
με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων ή τροποποιημένων προτύπων και διερμηνέων.
12. Ποσό ευρώ (41.882,20) των λοιπών συνολικών εσόδων (ζημιών) μετά από φόρους στα "στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων" τόσο για τον Όμιλο όσο και για την
Εταιρία αφορά έξοδο από αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων ΔΛΠ 16 λόγω αύξησης φορολογικών συντελεστών.
13. Δεν έγινε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 30.09.2013.
14. Δεν υπάρχουν θυγατρικές ή συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που δεν ενοποιήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενοποιηθεί στην αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσεως. Δεν υπάρχουν άλλες θυγατρικές ή συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που να μην περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
15. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, λόγω μη ύπαρξης πάσης φύσεως επίδικων ή υπό διαιτησία διαφορών δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, ήτοι Όμιλος 0,00ευρώ,
Εταιρία 0,00ευρώ, για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματισθεί συνολική πρόβλεψη για τον Όμιλο ποσό ευρώ 7.000,00 και για την Εταιρία ποσό ευρώ 0,00. Οι
λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί μέχρι και τις 30.09.2013, σύμφωνα με το ΔΛΠ 37, ανέρχονται συνολικά, για τον Όμιλο σε 0,00 ευρώ και για την Εταιρία σε 0,00
ευρώ.
16. Στις 31.07.2013 ολοκληρώθηκε ο Τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τις χρήσεις 2008 και 2009, (σημείωση 3.17 των οικονομικών καταστάσεων).
17. Η 25η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 27.06.2013, μεταξύ άλλων, αποφάσισε από τα κέρδη της χρήσεως 2012 την μη διανομή μερίσματος λόγω της
διεθνούς οικονομικής κρίσης και με πρόθεση τα μη διανεμόμενα κέρδη να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.
18. Λόγω της εφαρμογής του νέου (αναθεωρημένου) IAS 19 από 1.1.2013, σύμφωνα με το οποίο το σύνολο της αναλογιστικής ζημίας / κέρδος που προκύπτει σε κάθε
περίοδο ισολογισμού, αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση συνολικών εσόδων με αποτέλεσμα τον επηρεασμό της καθαρής θέσης, αναμορφώθηκαν τα κονδύλια των ιδίων
κεφαλαίων, των προβλέψεων για παροχές στους εργαζομένους, του αναβαλλόμενου φόρου και των δικαιωμάτων μειοψηφίας των οικονομικών καταστάσεων 2012 (σημείωση
3.21 των οικονομικών καταστάσεων).
19. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30.09.2013 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
ΑΔΤ. Α028617

Γαλαξίδι, 28 Νοεμβρίου 2013
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΚΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΗΣ
ΑΔΤ. Χ531834

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ. Χ989053
Aρ.Aδ. O.E.E. 12528/Α' Τάξεως

