ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
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 2015 έως 31 Μαρτίου 2015
(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:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
http://www.gmf‐sa.gr

ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
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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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2015
31.12.2014

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2015
31.12.2014

9.985.154,16
0,00
37.399,20
99.761,59
37.065,34
32.959.918,76
6.021.707,29
4.937.569,44

9.182.818,57
0,00
35.352,17
99.761,59
37.065,34
39.060.135,14
6.324.900,99
4.355.221,79

9.777.321,29
0,00
37.399,20
99.761,59
236.565,34
32.959.918,76
6.042.421,87
4.855.813,20

8.961.751,10
0,00
35.352,17
99.761,59
236.565,34
39.060.135,14
6.338.623,01
4.282.410,21

0,00
54.078.575,78

0,00
59.095.255,59

0,00
54.009.201,25

0,00
59.014.598,56

5.208.253,20
9.834.336,91
15.042.590,11
1.476,63
15.044.066,74
1.200.000,00
2.845.311,97
19.740.798,90
15.248.398,17

5.208.253,20
11.098.585,71
16.306.838,91
1.513,49
16.308.352,40
1.900.000,00
3.380.327,37
17.973.632,98
19.532.942,84

5.208.253,20
9.444.664,68
14.652.917,88
0,00
14.652.917,88
1.200.000,00
2.806.754,43
19.885.798,90
15.463.730,04

5.208.253,20
10.694.202,33
15.902.455,53
0,00
15.902.455,53
1.900.000,00
3.332.669,52
18.118.632,98
19.760.840,53

0,00
39.034.509,04
54.078.575,78

0,00
42.786.903,19
59.095.255,59

0,00
39.356.283,37
54.009.201,25

0,00
43.112.143,03
59.014.598,56

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1 ‐ 31.03.2015 1.1 ‐ 31.03.2014

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1 ‐ 31.03.2015
1.1 ‐ 31.03.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

(1.686.877,32)

(707.326,96)

(1.666.947,58)

(740.694,01)

324.087,98
0,00
312.054,00
0,00
(38.723,99)
0,00
4.311,98
243.045,19

289.879,42
0,00
257.554,30
0,00
(81.075,84)
0,00
1.048,95
366.652,71

309.163,38
0,00
309.241,55
0,00
(31.992,88)
0,00
4.311,98
243.045,19

267.618,43
0,00
257.103,52
0,00
(40.736,51)
0,00
1.048,95
366.471,52

6.100.216,38
(70.255,80)
(4.543.984,46)

2.361.657,82
(731.579,30)
(2.269.288,29)

6.100.216,38
(59.017,63)
(4.557.769,72)

2.361.657,82
(763.159,65)
(2.056.415,99)

(1.219,36)
(243.045,19)
399.609,41

0,00
(363.596,80)
(876.073,99)

0,00
(243.045,19)
407.205,48

0,00
(363.596,80)
(710.702,72)

(1.130.477,41)
0,00
32,26
(1.130.445,15)

(188.843,34)
0,00
120,85
(188.722,49)

(1.128.787,41)
0,00
32,26
(1.128.755,15)

(187.953,34)
0,00
120,85
(187.832,49)

2.546.255,52
(1.602.209,65)
0,00
0,00
944.045,87

1.179.591,02
(118.155,92)
0,00
380.017,73
1.441.452,83

2.546.255,52
(1.602.209,65)
0,00
0,00
944.045,87

1.179.591,02
(118.155,92)
0,00
204.137,96
1.265.573,06

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων
(Κέρδη) / Ζημίες αποτίμησης συγγενούς εταιρίας
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

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

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

213.210,13

376.656,35

222.496,20

367.037,85

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

2.697.288,91

523.137,45

2.669.033,44

506.556,52

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

2.910.499,04

899.793,80

2.891.529,64

873.594,37

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 μετά από φόρους (Α)
‐ Ιδιοκτήτες μητρικής
‐ Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
‐ Ιδιοκτήτες μητρικής
‐ Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ‐ βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ‐EBITDA

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2015
31.03.2014

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2015
31.03.2014

16.308.352,40

15.651.859,50

15.902.455,53

(1.264.285,66)

(537.306,38)

(1.249.537,65)

(561.113,57)

15.044.066,74

15.114.553,12

14.652.917,88

14.942.420,71

1.1 ‐ 31.03.2015
2.648.692,53
10.570.711,35
13.219.403,88
51.185,85

1.1 ‐ 31.03.2014
371.438,39
7.759.458,47
8.130.896,86
34.262,64

1.1 ‐ 31.03.2015
2.648.692,53
10.570.711,35
13.219.403,88
51.185,85

1.1 ‐ 31.03.2014
371.438,39
7.759.458,47
8.130.896,86
34.262,64

(5.840.192,99)
(5.452.253,14)
(670.548,93)

(2.228.866,31)
(5.093.471,06)
471.383,74

(5.840.192,99)
(5.433.694,49)
(651.990,28)

(2.228.866,31)
(5.093.319,38)
471.535,42

(1.368.078,09)
(1.686.877,32)
(1.264.285,66)
(1.264.248,79)
(36,87)
0,00
(1.264.285,66)
(1.264.248,79)
(36,87)
(0,0898)

(340.674,25)
(707.326,96)
(537.306,38)
(537.365,89)
59,51
0,00
(537.306,38)
(537.365,89)
59,51
(0,0382)

(1.348.292,35)
(1.666.947,58)
(1.249.537,65)
(1.249.537,65)
‐‐
0,00
(1.249.537,65)
(1.249.537,65)
‐‐
(0,0888)

(374.222,49)
(740.694,01)
(561.113,57)
(561.113,57)
‐‐
0,00
(561.113,57)
(561.113,57)
‐‐
(0,0399)

(1.043.990,11)

(50.794,83)

(1.039.128,97)

(106.604,06)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
1. Στη σημείωση 3.2 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2015 γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιριών του Ομίλου που περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
2. Στη σημείωση 3.18 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2015 γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της Εταιρίας και των
εταιριών του Ομίλου 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 2015) και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της οικονομικής περιόδου (31 Μαρτίου 2015), που έχουν προκύψει από συναλλαγές
της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

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
η) Δάνεια μεταξύ συνδεδεμένων μερών

ΟΜΙΛΟΣ
78.033,00
16.342,10
2.218.028,56
22.295,22
67.474,16
0,00
15.840,28
0,00

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρία αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.03.2015
31.03.2014
• Μισθωτοί
81
70
• Ημερομίσθιοι
164
146
Σύνολο απασχολούμενου προσωπικού
245
216

ΕΤΑΙΡΙΑ
85.025,50
242.442,10
2.238.743,14
507.599,12
67.474,16
0,00
15.840,28
145.000,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.03.2015

31.03.2014
73
142
215

64
129
193

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 31.3.2015 η Εταιρία καθώς και οι εταιρίες που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις δεν κατείχαν μετοχές της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
8. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων την περίοδο 1.1 ‐ 31.3.2015 ανέρχονται για τον Όμιλο σε ευρώ 1.127χιλ. και την Εταιρία σε ευρώ
1.125,3χιλ.
9. Δεν υπήρξε αλλαγή στην οικονομική χρήση της Εταιρίας. Οι λογιστικές αρχές του 2015 δεν έχουν διαφοροποιηθεί από αυτές που ακολουθήθηκαν
για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014 με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων ή
τροποποιημένων προτύπων και διερμηνειών.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του στις 27ης Μαρτίου 2015, μεταξύ άλλων, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2014 με πρόθεση τα μη διανεμόμενα κέρδη να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση του κεφαλαίου
κίνησης της Εταιρίας.
11. Δεν έγινε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της
31.3.2015. Δεν υπάρχουν εταιρίες που ενοποιήθηκαν στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο. Δεν
υπάρχουν άλλες θυγατρικές ή συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες που να μην περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
12. Μέχρι και τις 31.3.2015, 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
7.000,00 και για την Εταιρία ποσό ευρώ 0,00. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί μέχρι και τις 31.3.2015, σύμφωνα με το ΔΛΠ 37,
ανέρχονται συνολικά, για τον Όμιλο σε 0,00 ευρώ και για την Εταιρία σε 0,00 ευρώ.
13. 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
στοιχείο i) των οικονομικών καταστάσεων).
14. Για τη χρηματοδότηση νέας επένδυσης ύψους ευρώ 2 εκατ. περίπου η Εταιρία το Δεκέμβριο 2014 έλαβε μεσο‐μακροπρόθεσμο δάνειο από την
Εθνική Τράπεζα συνολικού ύψους ευρώ 1,9 εκατ. Η εξόφλησή του θα γίνει με δόσεις: α)ποσό ευρώ 700χιλ. σε δυο έτη και β)ποσό ευρώ 1,2εκατ. έως
το 2020. Η σχετική σύμβαση δανείου προβλέπει σύσταση δικαιώματος ενεχύρου επί του ιχθυοπληθυσμού πάχυνσης της Εταιρίας μέχρι του ποσού
ευρώ 2,85εκατ. (Σημείωση 3.37 στοιχείο ii)).
15. Η Εταιρία καθώς και η θυγατρική της για τη χρήση 2014 υπήχθησαν στο φορολογικό έλεγχο του Νόμιμου – Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, όμως ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών
Καταστάσεων της 31.3.2015.
16. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31.3.2015 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα
κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Τρέχουσα Περίοδο Συγκρίσιμη Περίοδο Τρέχουσα Περίοδο Συγκρίσιμη Περίοδο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γαλαξίδι, 28 Μαϊου 2015
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

15.503.534,28

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
ΑΔΤ. ΑZ996994

ΑΛΚΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΔΗΣ
ΑΔΤ. Χ531834

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

