ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 13946456000
(ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)
ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014
(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:
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

http://www.gmf‐sa.gr

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2014
31.12.2013

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2014
31.12.2013

8.773.919,01
0,00
36.487,42
99.761,59
37.265,34
35.088.032,80
6.672.670,40
2.400.761,43

8.833.947,78
0,00
38.587,44
99.761,59
37.265,34
38.384.332,07
5.002.337,50
1.176.215,91

8.517.464,98
0,00
36.487,42
99.761,59
370.818,34
35.088.032,80
6.672.670,40
2.325.398,22

8.533.846,85
0,00
38.587,44
99.761,59
370.818,34
38.384.332,07
5.030.022,60
1.101.240,82

0,00
53.108.897,99

0,00
53.572.447,63

0,00
53.110.633,75

0,00
53.558.609,71

5.208.253,20
10.525.210,31
15.733.463,51
1.293,91
15.734.757,42
0,00
3.692.387,92
19.251.677,68
14.430.074,98

5.208.253,20
10.442.401,61
15.650.654,81
1.204,69
15.651.859,50
0,00
3.541.314,32
18.888.211,98
15.491.061,83

5.208.253,20
10.342.494,21
15.550.747,41
0,00
15.550.747,41
0,00
3.565.102,61
19.396.677,68
14.598.106,05

5.208.253,20
10.295.281,08
15.503.534,28
0,00
15.503.534,28
0,00
3.508.294,51
18.888.211,98
15.658.568,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

Συγκρίσιμο Τρίμηνο

1.4 ‐ 30.06.2014
2.306.432,25
9.707.790,75
12.014.223,00
188.514,14

1.4 ‐ 30.06.2013
225.062,49
9.296.613,07
9.521.675,56
18.761,85

(3.395.571,68)

(1.582.991,25)
(10.821.644,53)
2.138.139,59

(1.166.705,37)
(6.668.616,54)
2.060.982,98

(1.676.161,51)
(6.334.773,68)
1.304.439,73

903.388,87
157.454,68
(488.865,69)
(488.865,69)
‐‐
(41.882,20)
(530.747,89)
(530.747,89)
‐‐
(0,0347)

1.155.238,50
847.343,67
608.326,70
608.326,70
‐‐
0,00
608.326,70
608.326,70
‐‐
0,0432

515.389,56
119.814,24
(516.719,61)
(516.719,61)
‐‐
(41.882,20)
(558.601,81)
(558.601,81)
‐‐
(0,0367)

1.382.935,94

1.431.330,09

752.942,10

0,00
37.374.140,58
53.108.898,00

0,00
37.920.588,13
53.572.447,63

0,00
37.559.886,34
53.110.633,75

0,00
38.055.075,43
53.558.609,71

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
(11.761.935,92)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
2.532.518,40
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)
781.016,01
Κέρδη προ φόρων
106.649,66
Κέρδη (Ζημία) μετά από φόρους (Α)
47.213,13
‐ Ιδιοκτήτες μητρικής
47.213,13
‐ Δικαιώματα μειοψηφίας
‐‐
Λοιπά συνολικά έσοδα (ζημία) μετά από φόρους (Β)
0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημία) μετά από φόρους (Α)+(
47.213,13
‐ Ιδιοκτήτες μητρικής
47.213,13
‐ Δικαιώματα μειοψηφίας
‐‐
0,0034
Κέρδη (ζημία) μετά από φόρους ανά μετοχή ‐ βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
1.324.726,03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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)

Τρέχον Τρίμηνο

1.1 ‐ 30.06.2013
258.805,94
14.522.882,49
14.781.688,43
19.892,88

Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία

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

Συγκρίσιμη Περίοδο

1.1 ‐ 30.06.2014
2.677.870,64
17.467.249,22
20.145.119,86
222.776,78

Πωλήσεις μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Κύκλος Εργασιών (Σύνολο Πωλήσεων)
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Κώστας Ι. Ρούσσος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801)
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.O.E.
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Τρέχουσα Περίοδο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1 ‐ 30.06.2013 1.1 ‐ 30.06.2013

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1 ‐ 30.06.2014
1.1 ‐ 30.06.2013

ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου / χρήσης
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημία) μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2014 και 30.06.2013 αντίστοιχα)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2014
30.06.2013

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2014
30.06.2013

15.651.859,50

16.258.437,24

15.503.534,28

82.897,91

(602.372,68)

47.213,13

(530.747,89)

15.734.757,41

15.656.064,56

15.550.747,41

15.519.504,25

16.050.252,14

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
1. Στη σημείωση 3.2 των Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2014, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, γίνεται
αναλυτική περιγραφή των εταιριών του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
2. Στη σημείωση 3.18 των Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2014, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, γίνεται
αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων των εταιριών του Ομίλου και της Εταιρίας που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

158.007,71

82.742,37

106.649,66

157.454,68

588.246,92
0,00
515.108,60
0,00
(196.411,91)
0,00
0,00
13.031,85
674.629,89

525.079,20
0,00
95.347,19
0,00
(58.469,40)
39.869,04
0,00
6.879,27
746.136,95

543.710,02
0,00
514.207,04
0,00
(115.733,25)
0,00
0,00
13.031,85
674.366,35

479.547,07
0,00
95.148,52
0,00
(58.469,40)
0,00
0,00
6.879,27
745.934,19

3.296.299,27
(2.951.430,77)
(1.183.589,84)

752.608,19
(2.244.889,53)
(179.478,78)

3.296.299,27
(2.931.614,47)
(1.168.473,86)

752.608,19
(1.924.329,35)
(495.198,10)

0,00
(749.089,23)
(57.908,42)
106.894,07

0,00
(747.113,81)
(996,40)
(982.285,71)

0,00
(748.812,93)
(54.990,00)
128.639,68

0,00
(746.873,40)
0,00
(987.298,33)

0,00
(527.397,08)
2.000,00
1.518,33
(523.878,75)

(49.905,57)
(836.655,11)
0,00
1.760,03
(884.800,65)

0,00
(526.507,08)
2.000,00
1.505,57
(523.001,51)

(49.905,57)
(830.623,36)
0,00
1.722,38
(878.806,55)

732.661,96
(289.944,15)
0,00
465.455,15
(607,05)
907.565,91

6.705.036,26
(4.602.067,38)
(6.942,29)
0,00
(694,85)
2.095.331,74

877.661,96
(289.944,15)
0,00
289.575,38
(607,05)
876.686,14

6.705.036,26
(4.602.067,38)
0,00
0,00
(694,85)
2.102.274,03

490.581,23
523.137,45
1.013.718,68

228.245,38
571.671,85
799.917,23

482.324,31
506.556,52
988.880,83

236.169,15
536.320,32
772.489,47

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

3. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2014) και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της οικονομικής περιόδου (30 Ιουνίου 2014), που έχουν προκύψει από συναλλαγές
της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
147.197,40
36.949,31
2.224.694,07
21.028,93
150.780,80
0,00
8.940,13

α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΕΤΑΙΡΙΑ
158.891,37
456.949,31
2.224.694,07
550.347,96
150.780,80
0,00
8.940,13

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)

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρία είναι:

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 (EBIT)
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 (EBITDA)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Τρέχουσα Περίοδο

Συγκρίσιμη Περίοδο

Τρέχον Τρίμηνο

Συγκρίσιμο Τρίμηνο

1.1 ‐ 30.06.2014
2.677.870,64
17.467.249,22
20.145.119,86
222.776,78

1.1 ‐ 30.06.2013
258.805,94
14.522.882,49
14.781.688,43
19.892,88

1.4 ‐ 30.06.2014
2.306.432,25
9.707.790,75
12.014.223,00
188.514,14

1.4 ‐ 30.06.2013
225.062,49
9.296.613,07
9.521.675,56
18.761,85

(3.395.571,68)
(11.772.106,73)
2.522.347,59

(1.582.991,25)
(10.824.825,07)
2.134.959,05

(1.166.705,37)
(6.678.635,67)
2.532.518,40

(1.676.161,51)
(6.370.733,31)
1.268.480,10

832.637,60
158.007,71
82.897,91
82.808,70
89,21
0,00
82.897,91
82.808,70
89,21
0,0059

868.748,36
82.742,37
(560.490,48)
(560.411,09)
(79,39)
(41.882,20)
(602.372,68)
(602.293,29)
(79,39)
(0,0398)

1.173.311,85
865.334,67
620.204,29
620.174,59
29,70
0,00
620.204,29
620.175,59
29,70
0,0441

468.318,24
51.458,68
(578.367,03)
(578.265,86)
(101,17)
(41.882,20)
(620.249,23)
(620.148,06)
(101,17)
(0,0411)

1.420.884,52

1.393.827,56

1.471.679,35

728.066,12

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2014
• Μισθωτοί
• Ημερομίσθιοι
Σύνολο απασχολούμενου προσωπικού

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2013

70
159
229

30.06.2014
59
133
192

30.06.2013
63
142
205

54
115
169

5. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής και των θυγατρικών της δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις. Λοιπά εμπράγματα
βάρη, ενέχυρα, υποθήκες και εγγυήσεις υπέρ τρίτων αναφέρονται στις σημειώσεις 3.33 και 3.37 των Οικονομικών Καταστάσεων.
6. 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.
7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών. Στις 30.06.2014 η Εταιρία ή/και η θυγατρική της ή/και η
συγγενής της επιχείρηση δεν κατείχαν μετοχές της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
8. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στην περίοδο 1.1 ‐ 30.06.2014 ανέρχονται για τον Όμιλο σε ευρώ 526,88 χιλ. και την Εταιρία σε ευρώ
525,99 χιλ.
9. Δεν υπήρξε αλλαγή στην οικονομική χρήση της Εταιρίας.
10. Οι λογιστικές αρχές του 2014 δεν έχουν διαφοροποιηθεί από αυτές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της
χρήσεως 2013 με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων ή τροποποιημένων προτύπων και διερμηνέων.
11. Δεν έγινε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της
30.06.2014.
12. Δεν υπάρχουν θυγατρικές ή συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που ενοποιήθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά
στην τρέχουσα περίοδο ή 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.
13. Μέχρι και τις 30.06.2014, λόγω μη ύπαρξης πάσης φύσεως επίδικων ή υπό διαιτησία διαφορών δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, ήτοι
Όμιλος 0,00 ευρώ, Εταιρία 0,00 ευρώ, για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματισθεί συνολική πρόβλεψη για τον Όμιλο ποσό ευρώ 7.000
και για την Εταιρία ποσό ευρώ 0,00. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί μέχρι και τις 30.06.2014, σύμφωνα με το ΔΛΠ 37, ανέρχονται
συνολικά, για τον Όμιλο σε 0,00 ευρώ και για την Εταιρία σε 0,00 ευρώ.
14. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2013, 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.
15. Η 26η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 27ης Ιουνίου 2014, μεταξύ άλλων και μετά από πρόταση του Δ.Σ. της μητρικής
Εταιρίας, αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος λόγω ότι η χρήση 2013 ήταν ζημιογόνα.
16. 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 3.37 των
οικονομικών καταστάσεων).
17. Στις 7.3.2014 η μητρική Εταιρία έλαβε δάνειο από τη θυγατρική της εταιρία «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ» ποσού ευρώ 145χιλ. προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
τρέχουσες ταμειακές της υποχρεώσεις (σημείωση 3.34 των οικονομικών καταστάσεων).
18. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30.06.2014 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. ΑZ996994

Γαλαξίδι, 27 Αυγούστου 2014
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

