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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 ∆εκεμβρίου 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρμόδια Υπηρεσία - Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ 31.12.2015 31.12.2014
∆ιεύθυνση ΑΕ & Πίστεως, Τμήμα Α' Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: http://www.gmf-sa.gr  (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 16.308.352,40 15.651.859,50
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου:  Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ζημίες μετά από φόρους
Πρόεδρος & ∆/νουσα Σύμβουλος Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου (εκτελεστικό μέλος) (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 127.118,14 656.492,90
Αντιπρόεδρος Άλκης ∆. Βάρδης (εκτελεστικό μέλος) Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Μέλος Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη (μη εκτελεστικό μέλος) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως
Μέλος Χριστίνα ∆. Τσιάρα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) 16.435.470,54 16.308.352,40
Μέλος Ανθίπη Χ. Χιώτη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Τρέχουσα Χρήση Συγκρίσιμη Χρήση
Νόμιμος ελεγκτής: Κώστας Ι. Ρούσσος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801) ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ 1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014
Ελεγκτική Εταιρία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.O.E.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Πωλήσεις μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 6.116.088,23 6.855.728,61

 Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 38.541.171,27 35.647.188,99
Κύκλος Εργασιών 44.657.259,50 42.502.917,60
Μικτό κέρδος μη βιολογικών στοιχείων 205.102,00 375.482,61

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
 ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ 31.12.2015 31.12.2014   στοιχείων στην εύλογη αξία 1.179.538,25 397.765,70

 ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (34.962.925,55) (31.945.901,29)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 4.325.006,56 4.474.536,01
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία 10.296.172,46 9.182.818,57   επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) 1.831.486,95 2.137.633,04
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 36.870,70 35.352,17 Κέρδη προ φόρων 627.530,25 859.725,94
Υπεραξία επιχείρησης 99.761,59 99.761,59 Κέρδη μετά από φόρους (A) 143.811,70 677.857,33
Επενδύσεις σε θυγατρικές 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (Β) (16.693,56) (21.364,43)
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 127.118,14 656.492,90
Λοιπές ''Επενδύσεις 52.700,00 0,00 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0102 0,0482
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 37.065,34 37.065,34 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) -- --

10.522.570,09 9.354.997,67 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 3.250.000,33 3.340.599,65
Αναλώσιμα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 39.580.621,54 38.401.083,29

Λοιπά αποθέματα 
615.407,01 659.051,85 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Απαιτήσεις από πελάτες 5.837.899,07 6.324.900,99

Προκαταβολές 32.893,53 55.898,10
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 34.566,51 17.132,85
Λοιπές απαιτήσεις 1.515.807,69 1.584.901,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.581.121,58 2.697.288,91

49.198.316,93 49.740.257,92
Σύνολο Ενεργητικού 59.720.887,02 59.095.255,59

Ι ∆ Ι Α  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α 
Μετοχικό κεφάλαιο 5.208.253,20 5.208.253,20
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 296.035,21 296.035,21
Αποθεματικά 4.303.683,27 3.884.084,87
Κέρδη (ζημίες) εις νέον 6.627.498,86 6.919.979,12
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρίας 16.435.470,54 16.308.352,40
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.435.470,54 16.308.352,40 ΕΤΑΙΡΙΑ

      α) Έσοδα 267.347,40
      β) Έξοδα 87.991,62

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ      γ) Απαιτήσεις 1.732.726,20
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      δ) Υποχρεώσεις 19.936,34
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.200.000,00 1.900.000,00      ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 297.063,94
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.158.778,32 2.232.292,78      στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζιμένους κατά      ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 31.210,61
 την έξοδο από την υπηρεσία 453.207,89 352.741,80      η) ∆άνεια μεταξύ συνδεδεμένων μερών 200.000,00
Επιχορηγήσεις 1.255.112,37 788.292,79
Προβλέψεις 7.000,00 7.000,00  3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρία είναι:
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.074.098,58 5.280.327,37 ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2015 31.12.2014
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      • Μισθωτοί 82 81
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 16.667.976,93 18.371.447,46      • Ημερομίσθιοι 166 160
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19.406.933,52 17.973.632,98        Σύνολο απασχολούμενου προσωπικού 248 241
Βραχυπρόθεσμο μέρος Μακρ/μων δανείων 700.000,00 0,00
Φόροι πληρωτέοι 525.219,08 337.847,26  4. Τα λοιπά συνολικά έσοδα της Εταιρίας, μετά από φόρους, αναλύονται ως εξής:
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 911.188,37 823.648,12   Λοιπά συνολικά έσοδα που δεν ανακατατάσσονται ΕΤΑΙΡΙΑ
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 38.211.317,90 37.506.575,82     μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 31.12.2015 31.12.2014
Σύνολο Υποχρεώσεων 43.285.416,48 42.786.903,19   Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 59.720.887,02 59.095.255,59     παροχών (23.511,99) (28.870,84)

  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 6.818,43 7.506,41
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ   Σύνολο: (16.693,56) (21.364,43)
 ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ 1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014

 Λειτουργικές δραστηριότητες
 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 627.530,25 859.725,94
 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
 Αποσβέσεις 1.418.513,38 1.202.966,61
 Προβλέψεις & Απομειώσεις 677.541,58 528.047,86
 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (212.240,07) (392.823,80)
 (Κέρδη) / Ζημίες αποτίμησης συγγενούς εταιρίας 0,00 0,00
 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 26.891,10 27.008,06
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.203.956,70 1.277.907,10
 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
  κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.135.893,41) (675.803,07)
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 793.470,03 (2.770.118,65)
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.616.218,02) 3.834.133,88
 Μείον:
 Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού (587,48) (3.125,48)
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.152.842,40) (1.433.262,69)
 Καταβεβλημένοι φόροι (498.352,41) (226.433,65)
 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α) 131.769,25 2.228.222,11

 Επενδυτικές δραστηριότητες
 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (82.700,00) 0,00
 ∆άνεια από / (προς) συνδεδεμένα μέρη 200.000,00 0,00
 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.549.810,56) (1.549.911,29)
 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αϋλων παγίων 2.100,00 2.040,00
 Τόκοι εισπραχθέντες 22.709,93 6.957,05
 Ειπράξεις από πώληση χρεογράφων 0,00 0,00
 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β) (2.407.700,63) (1.540.914,24)

 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.912.838,03 4.179.143,60
 Εξοφλήσεις δανείων (1.753.073,98) (3.039.536,32) Γαλαξίδι, 28 Μαρτίου 2016
 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00        Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 347.236,31
 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00
 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ) 1.159.764,05 1.486.843,59
 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
  και   ισοδύναμα   χρήσης   (α) + (β) + (γ) (1.116.167,33) 2.174.151,46
 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.697.288,91 523.137,45
 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.581.121,58 2.697.288,91 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ ΑΛΚΗΣ ∆ΗΜ. ΒΑΡ∆ΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Α∆Τ. ΑZ996994 Α∆Τ. Χ531834 Α∆Τ. Χ989053
Aρ.Aδ. O.E.E. 12528/Α' Τάξεως

5. Στη σημείωση 3.18 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2015, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015, γίνεται 
αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της Εταιρίας καθώς και των εταιριών που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της.
6. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας 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.
7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση  στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. 
8. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών. Στις 31.12.2015 η Εταιρία καθώς και η συγγενής της επιχείρηση 
δεν κατείχαν μετοχές της ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
9. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2015 ανέρχονται σε ευρώ 2.542,4 χιλ.
10. ∆εν 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 (σημ.3.3 των Οικ. Καταστάσεων).
11. Η 27η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30.6.2015, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της 
Εταιρίας από τα κέρδη της Χρήσεως 2014 με πρόθεση τα μη διανεμόμενα κέρδη να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.
12. Μέχρι και τις 31.12.2015, λόγω μη ύπαρξης πάσης φύσεως επίδικων ή υπό διαιτησία διαφορών δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, ήτοι 0,00 
ευρώ, για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματισθεί συνολική πρόβλεψη για την Εταιρία ποσό ευρώ 7.000. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν 
σχηματιστεί μέχρι και τις 31.12.2015, σύμφωνα με το ∆ΛΠ 37, ανέρχονται συνολικά, 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 Οικ. Καταστάσεων).
14. Για την χρηματοδότηση νέας επένδυσης ύψους ευρώ 2 εκατ. περίπου η Εταιρία το ∆εκέμβριο 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 απορροφηθείσα θυγατρική της για τη χρήση 2014 υπήχθησαν στο φορολογικό έλεγχο του Νόμιμου – Ορκωτού Ελεγκτή –
Λογιστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013 και εκδόθηκαν φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη 
αντίστοιχα. Ομοίως, η Εταιρία για τη χρήση 2015 υπήχθη 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 
χρήσεως 2015. 
16. Η Εταιρία στις 20.10.2015 απέκτησε άμεση συμμετοχή, κατά 65,875%, στο κεφάλαιο της νεο-συσταθείσας εταιρίας με επωνυμία «Εταιρία Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών Φωκίδας Α.Ε.», ∆.Τ. «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. ΑΕ» που είναι εγκαταστημένη στην Ελλάδα με έδρα τη ∆.Ε. Γαλαξιδίου του ∆ήμου ∆ελφών 
Φωκίδας (σημ. 3.9.3).
17. ∆εν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31.12.2015 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια 
των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον 
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

1. Κατά την υπό εξέταση χρήση, λόγω ότι στις 28.12.2015 πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της μοναδικής θυγατρικής εταιρίας 
«ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» από την μητρική εταιρία «ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», δυνάμει της υπ' αριθμ. 135869 (Α∆Α: 
7ΙΧ∆4653Ο7-ΤΞ7) απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του Ν.2166/1193, ως ισχύουν, για σκοπούς 
των ∆.Π.Χ.Π., η παρουσίαση της συγχώνευσης έγινε με τη μέθοδο της συνένωσης δικαιωμάτων (pooling of interests). Έτσι, τα στοιχεία των 
οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής, περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της απορροφώσας μητρικής, αναδρομικά, από την έναρξη 
της πρώτης παρουσιαζόμενης περιόδου, ως η απορρόφηση να ήταν ανέκαθεν σε ισχύ. Συνεπώς τα εταιρικά συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης 
χρήσης (2014), επαναδιατυπώθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου. Στις παρούσες εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, στη 
σημείωση 3.39, παρατίθενται και τα στοιχεία της χρήσης 2014, όπως είχαν συνταχθεί και δημοσιευθεί αρχικά. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν συνέταξε 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας κατά την 31.12.2015 πλέον είναι η συνέχεια των ενοποιημένων πριν 
την απορρόφηση και οι μοναδικές κατά τη λήξη της χρήσεως 2015, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον μόνο η συγγενής εταιρία «ASTIR 
INTERNATIONAL SRL» η οποία ενσωματώνεται με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης.
2. 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 χρήσης (31 ∆εκεμβρίου 2015), που έχουν προκύψει 
από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:


