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ΚΙΡΦΙ ΑΔ -ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ

ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ – 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2007

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο δσδεθάκελεο πεξηφδνπ απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007 έσο 31ε
Γεθεκβξίνπ 2007, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε

ΓΑΛΑΞΙΓΙ, ΜΑΡΣΙΟ 2008

__________________________________________________________________________________________________
ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΥΡΗΗ 2007
(πεξίνδνο απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2007)

ειίδα 1 απφ 23

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ «ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ.»
ΚΙΡΦΙ ΑΔ -ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ
ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 59120/15/Β/05/01
ΔΓΡΑ: ΘΔΗ ΑΝΔΜΟΚΑΜΠΙ, Σ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΦΩΚΙΓΑ
Α.Φ.Μ.: 999918349, Γ.Ο.Τ.: ΑΜΦΙΑ, Σει: 2265041840, Fax: 2265041197

ΚΙΡΦΙ ΑΔ –ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Γηα ηελ δωδεθάκελε πεξίνδν
από 1 Ιαλνπαξίνπ έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2007
ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα «ΓΛΠ», πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί
από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε
Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΚΙΡΦΙ ΑΔ -ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ» ηελ 17 Μαξηίνπ 2008 θαη έρνπλ
αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζή ηεο Μεηξηθήο Δηαηξίαο «ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ
Α.Δ.» http://www.gmf-sa.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ
παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα
κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Δπίζεο, ράξηλ απινπνίεζεο, ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά
νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ.

Αζαλαζία π. Παληειεεκνλίηνπ
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ΚΙΡΦΙ ΑΔ -ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ

__________________________________________________________________________________________________
ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΥΡΗΗ 2007
(πεξίνδνο απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2007)

ειίδα 2 απφ 23

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ «ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ.»
ΚΙΡΦΙ ΑΔ -ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ
ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 59120/15/Β/05/01
ΔΓΡΑ: ΘΔΗ ΑΝΔΜΟΚΑΜΠΙ, Σ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΦΩΚΙΓΑ
Α.Φ.Μ.: 999918349, Γ.Ο.Τ.: ΑΜΦΙΑ, Σει: 2265041840, Fax: 2265041197

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

1.

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ - ΛΟΓΙΣΗ

2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ

4

(Ιζνινγηζκφο, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θαηάζηαζε κεηαβνιήο θαζαξήο ζέζεο,
θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ)

3.

2.1

Ιζνινγηζκφο ηεο 31.12.2007

7

2.2

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 1.1 - 31.12.2007

8

2.3

Καηάζηαζε κεηαβνιήο θαζαξήο ζέζεο ηεο 31.12.2007

9

2.4

Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ πεξηφδνπ 1.1 - 31.12.2007

10

ΗΜΔΙΩΔΙ – ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

11

2007
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1. ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο
«ΚΙΡΦΙ ΑΔ -ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ»

Έθζεζε επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο «ΚΙΡΦΙ ΑΔ -ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ», πνπ
απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2007 θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.

Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο, πνπ νθείινληαη ζε απάηε ή ιάζνο. Η επζχλε απηή
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ
εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο.

Δπζύλε Διεγθηή

Η δηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ
καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα
Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο
θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ εχινγε δηαζθάιηζε, φηη νη Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη
πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ιφγσ
απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε
ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή
θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο.

Γλώκε Διεγθηή

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη
ηηο ηακηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο
ζηε ζεκείσζε 3.13 πνπ παξαηίζεηαη ζην Πξνζάξηεκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζηελ νπνία γίλεηαη
αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη νη θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2006 θαη 2007 ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ
ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Η έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε
πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
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Αλαθνξά επί άιιωλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάηωλ

Η έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 43α
παξ. 3 θαη απφ ην άξζξν 11α ηνπ Ν. 3371/2005 θαη ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζπλεπέο κε ηηο ζπλεκκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2008
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Παλαγηψηεο Ι. Παπιφπνπινο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11931
ΟΛ α.ε.ν.ε.
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2. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2007
(Ιζνινγηζκόο, θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ πεξηόδνπ, θαηάζηαζε κεηαβνιήο θαζαξήο ζέζεο θαη θαηάζηαζε
ηακεηαθώλ ξνώλ)

Σα παξαθάησ νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία πεξηφδνπ απφ ηελ 01.01.2007 έσο ηελ
31.12.2007 ηεο εηαηξίαο ΚΙΡΦΙ ΑΔ -ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ηεο νπνίαο ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ιήγεη ζηηο
31.12.2008.
Σα πνζά εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ ή φπσο αιιηψο αλαθέξεηαη, κε γλψκνλα ηελ επάξθεηα ηεο πιεξνθφξεζεο.
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2.1 Ιζνινγηζκόο
Ιζνινγηζκόο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2007
Πεξίνδνο (1ε Ιαλνπαξίνπ 2007 – 31ε Γεθεκβξίνπ 2007)
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ).

ΔΣΑΙΡΙΑ

εκείωζε

Πνζά θιεηόκελεο
πεξηόδνπ
31.12.2007

Πνζά
πξνεγνύκελεο
ρξήζεωο
31.12.2006

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα

3.5

878.971,75

425.238,78

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο

3.16

3.563,13

5.021,98

882.534,88

430.260,76

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

3.6

138.270,00

0,00

Πξνθαηαβνιέο

3.8

2.400,00

0,00

Λνηπέο απαηηήζεηο

3.7

38.763,38

266.458,07

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

3.9

26.171,74

139.421,02

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

205.605,12

405.879,09

1.088.140,00

836.139,85

200.000,00

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην

3.10

200.000,00

Απνζεκαηηθά

3.11

5.500,00

0,00

Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ

187.180,72

110.359,25

Καζαξή Θέζε κεηόρωλ Δηαηξίαο

392.680,72

310.359,25

ύλνιν ηδίωλ Κεθαιαίωλ

392.680,72

310.359,25

3.17

2.406,24

1.252,03

3.15

439.572,06

176.487,38

441.978,30

177.739,41

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο
εξγαδφκελνπο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ
ππεξεζία
Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο
Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

3.12

33.832,06

178.107,01

3.15

113.873,91

38.731,12

Φφξνη πιεξσηένη

3.13

47.746,31

49.969,41

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

3.14

58.028,70

81.233,65

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ

253.480,98

348.041,19

ύλνιν ππνρξεώζεωλ
ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ &
Τπνρξεώζεωλ

695.459,28

525.780,60

1.088.140,00

836.139,85
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2.2 Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ).
Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2007 (πεξηόδνπ 1.1 - 31.12.2007)

εκείωζε

Πνζά
θιεηόκελεο
πεξηόδνπ
1.1.2007 31.12.2007

Πνζά
πξνεγνύκελεο
πεξηόδνπ
1.1.2006 31.12.2006

Αμία βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αξρήο πεξηφδνπ

0,00

0,00

Αγνξέο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

0,00

0,00

Πσιήζεηο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ

0,00

0,00

Αμία βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιήμεο πεξηφδνπ

0,00

0,00

Κέξδνο από κεηαβνιή ζηελ εύινγε αμία

0,00

0,00

718.264,37

279.193,54

(468.230,51)

(110.288,87)

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ, ινηπψλ απνζεκάησλ & Τπεξεζηψλ

3.18

Κφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ, ινηπψλ απνζεκάησλ & Τπεξεζηψλ
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Άιια έζνδα / (έμνδα) θαζαξά

3.19

Κέξδε εθκεηαιιεύζεωο πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ
Κέξδε εθκεηαιιεύζεωο πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)

3.22

Καζαξά θέξδε πξν θόξωλ

0,00

(74,74)

(31.500,84)

(9.191,63)

(2.856,03)

(289,97)

215.676,99

159.348,33

331.114,58

178.729,49

(18.856,37)

925,45

196.820,62

160.273,78

Φφξνο εηζνδήκαηνο

3.23

(47.746,31)

(49.969,41)

Αλαβαιιφκελνη θφξνη

3.23

(1.458,85)

3.490,02

Γηαθνξά θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνεγ. Υξήζεο

3.23

(5.293,99)

0,00

142.321,47

113.794,39

7,12

5,69

Καζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο
Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή κεηά από θόξνπο (ζε €)

3.24
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2.3 Καηάζηαζε κεηαβνιήο θαζαξήο ζέζεο
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ).
Καηάζηαζε Μεηαβνιήο Καζαξήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2007

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
Καζαξή Θέζε ηελ 31.12.2005
ζύκθωλα κε ηα ΓΠΥΠ
Απνηέιεζκα (θέξδνο) πεξηφδνπ 1.1 –
31.12.2006
Τπόινηπν ηελ 31.12.2006
Απνηέιεζκα (θέξδνο) πεξηφδνπ 1.1 –
31.12.2007
Μέξηζκα Υξήζεο 2006
ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ βάζε
απφθαζεο Γεληθήο πλέιεπζεο 16.05.2007
Τπόινηπν ηελ 31.12.2007

Γηαθνξά
από έθδνζε
κεηνρώλ
Τπέξ ην άξηην

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

ύλνιν Ιδίωλ
Κεθαιαίωλ

200.000,00

0,00

0,00

(3.435,14)

196.564,86

0,00
200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

113.794,39
110.359,25

113.794,39
310.359,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

142.321,47
(60.000,00)

142.321,47
(60.000,00)

0,00
200.000,00

0,00
0,00

5.500,00
5.500,00

(5.500,00)
187.180,72

0,00
392.680,72
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2.4 Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2007
(Πεξίνδνο 1.1 – 31.12.2007)
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ)
Πνζά
θιεηόκελεο
πεξηόδνπ
1.131.12.2007
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Με ηακεηαθά έζνδα / έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα / έμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ πιελ ηξαπεδψλ
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ θαη
άυισλ παγίσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / εθξνώλ από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δίζπξαμε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Δηζπξάμεηο απφ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο (sale-leaseback)
ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / κείωζε ζηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ
(α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο
πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο
πεξηόδνπ

Πνζά
πξνεγνύκελεο
πεξηόδνπ
1.131.12.2006

196.820,62

160.273,78

115.437,59
1.154,21
(1.687,88)
18.856,37

19.381,16
1.252,03
0,00
(925,45)

87.024,69
(165.792,02)

(266.458,07)
257.753,38

(20.219,29)
(55.263,40)

(426,66)
0,00

176.330,89

170.850,17

(149.010,56)
1.362,92

(444.619,94)
1.352,11

(147.647,64)

(443.267,83)

0,00

0,00

(81.932,53)
(60.000,00)

0,00
0,00

0,00

215.218,50

(141.932,53)

215.218,50

(113.249,28)

(57.199,16)

139.421,02

196.620,18

26.171,74

139.421,02

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 11 έσο θαη 23 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ παξαπάλσ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο.
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3. ΗΜΔΙΩΔΙ – ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ 31 Γεθεκβξίνπ 2007
3.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Η εηαηξία ΚΙΡΦΙ ΑΔ –ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ κε ην δ.η. «ΚΙΡΦΙ ΑΔ», εθεμήο ε «Δηαηξία», ηδξχζεθε κε κνξθή αλψλπκεο
εηαηξίαο ζηηο 19 Απγνχζηνπ 2005 (ΦΔΚ ΑΔ&ΔΠΔ/9207/25.08.2005), είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ
ηεο Ννκαξρίαο Φσθίδαο κε αξηζκφ 59120/15/Β/05/01 θαη ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί ζε 99 έηε. Η έδξα ηεο είλαη ν Γήκνο
Γαιαμηδίνπ Φσθίδαο, Σ.Κ. 330 52, φπνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα.
θνπφο ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο είλαη:
Α. Η δεκηνπξγία ηρζπνπαξαγσγηθψλ ζηαζκψλ, ηρζπνθαιιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ, ε εκπνξία θαη ε εμαγσγή ηρζχσλ θαη
ζρεηηθψλ πξντφλησλ.
Β. Η παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαη ε ζχληαμε ηερληθννηθνλνκηθψλ κειεηψλ ζε ζρεηηθά ζέκαηα.
Γ. Η ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ παξφκνην ζθνπφ θαη ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο επηρεηξήζεηο.
Η Δηαηξία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο Πξσηνγελνχο Παξαγσγήο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθηξνθή επξχαισλ κεζνγεηαθψλ ςαξηψλ. Καηά ΣΑΚΟΓ 2003 ν θσδηθφο δξαζηεξηφηεηάο ηεο είλαη
ν 050.2 κε ηίηιν «ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ».
Η δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο, βάζεη ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ, πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
εθηξνθήο θαη θχιαμεο ηρζπνπιεζπζκνχ (facon) πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξία θαη ηξίηνπο.
Η παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο αλαπηχζζεηαη ζηε Γεζθίλα Φσθίδαο ζην ζαιάζζην ρψξν πιεζίνλ ηνπ
Αθξσηεξίνπ Σξάρπιαο ηνπ Γήκνπ Γεζθίλαο.
Σα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, βξίζθνληαη ζηε ζέζε «ΑΝΔΜΟΚΑΜΠΙ» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Γαιαμηδίνπ
Φσθίδαο.
Η εηαηξία είλαη ζπγαηξηθή θαηά πνζνζηφ 99,75%, απφ ηελ ίδξπζή ηεο, απφ ηελ εηαηξία ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ., ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ζηελ θαηεγνξία ηεο Μεζαίαο & Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ Α.Δ. κε ηνλ θσδηθφ ΟΑΗ «ΓΑΛΑΞ» θαη ISIN GRS442003000. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2007 πνπ θαηαξηίδεη ε
κεηξηθή εηαηξία ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ, νκφθσλα, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζηελ ζπλεδξίαζή
ηνπ ππ’ αξηζκ. 13 ζηηο 17.03.2008, θαη παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο.
Σν site ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο «ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ.» είλαη http://www.gmf-sa.gr

3.2. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνύληαη από ηελ Δηαηξία θαηά ηελ θαηάξηηζε ηωλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
3.2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαιχπηνπλ ηελ δσδεθάκελε πεξίνδν απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ
2007 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2007. Έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο, κε εμαίξεζε ηα γήπεδα θαη θηίξηα πνπ
έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο (going concern) θαη ηελ αξρή
απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. Οη εηήζηεο απηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.), ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (I.A.S.B.), θαζψο θαη ησλ δηεξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ
(I.F.R.I.C.) ηνπ I.A.S.B. θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Η θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηελ ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Σα ζέκαηα γηα ηα νπνία έρνπλ γίλεη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο αλαθέξνληαη θαησηέξσ.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξία, γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2007, είλαη νη
ίδηεο κε εθείλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2006, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε
θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ, ηα λέα πξφηππα θαη νη λέεο Γηεξκελείεο πνπ
εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε
εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ 1.1.2007:
Γ.Π.Υ.Π. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο»
Σν ΓΠΥΠ 7 απαηηεί επηπιένλ ηνπ ΓΛΠ 32 γλσζηνπνηήζεηο γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (εθηφο απηψλ πνπ
εκπίπηνπλ ζε άιια πξφηππα – π.ρ. ΓΛΠ 27, 28, 31). Σν ΓΠΥΠ 7 απαηηεί λα γλσζηνπνηείηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ απφδνζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Σν Γ.Π.Υ.Π.
7 δελ είρε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο αιιά επέθεξε νξηζκέλεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν γλσζηνπνηήζεσο
ησλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Σξνπνπνίεζε Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ - Γλωζηνπνηήζεηο Κεθαιαίωλ»
(Καλνληζκόο 108/2006)
Λφγσ ηεο έθδνζεο ηνπ ΓΠΥΠ 7 πξνζηέζεθαλ επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα
γλσζηνπνηεί ρξήζηκεο πξνο ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 1, επέθεξε νξηζκέλεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν γλσζηνπνηήζεσο
ησλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Γηεξκελεία 7 «Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζύκθωλα κε ην ΓΛΠ 29 πεξί
ππεξπιεζωξηζηηθώλ νηθνλνκηώλ» (Καλνληζκόο 708/2006).
Η Γηεξκελεία 7 απαηηεί φπσο ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ππεξπιεζσξηζκνχ
ζηελ νηθνλνκία ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, ρσξίο λα ππήξμε ππεξπιεζσξηζκφο ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, λα
εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 29 ζαλ λα ήηαλ πάληνηε νηθνλνκία ζε θαηάζηαζε ππεξπιεζσξηζκνχ. Η πηνζέηεζή ηεο
δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο κηαο θαη ην ΓΛΠ 29 πεξί ππεξπιεζσξηζηηθψλ νηθνλνκηψλ
δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ.
Γηεξκελεία 8 θαη 9 «Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 2» θαη «Δπαλεθηίκεζε ελζωκαηωκέλωλ παξαγώγωλ»
(Καλνληζκόο 1329/2006).
Η Γηεξκελεία 8 δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΠΥΠ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» εθαξκφδεηαη ζε
ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε παξαρσξεί ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαβηβάζεη
κεηξεηά ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηεο), φηαλ ην πξνζδηνξίζηκν αληάιιαγκα
πνπ έρεη ιεθζεί θαίλεηαη λα είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ παξαρσξνχληαη ή ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη.
Η Γηεξκελεία 9 απαηηεί φπσο κηα επηρείξεζε εθηηκά ην ελδερφκελν έλα ζπκβφιαην λα πεξηέρεη έλα ελζσκαησκέλν
παξάγσγν θαηά ηε ζηηγκή ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαγνξεχεη κεηαγελέζηεξε
επαλεθηίκεζε εθηφο εάλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ κεηαβάιινπλ νπζηαζηηθά ηηο ηακεηαθέο
ξνέο. Οη Γηεξκελείεο απηέο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ε πηνζέηεζή ηνπο δελ είρε
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γηεξκελεία 10 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη απνκείωζε» (Καλνληζκόο 610/2007)
Με ηελ πηνζέηεζε ηεο Γηεξκελείαο απηήο δελ επηηξέπεηαη ν αληηινγηζκφο δεκηψλ απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζε
πξνεγνχκελε ελδηάκεζε πεξίνδν θαη αθνξνχλ ππεξαμία θαζψο θαη επελδχζεηο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο. Γε ζπλέηξεμε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο
απηήο.
3.2.2 Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηακέλωλ πξνηύπωλ
Σν πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.), θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.)
έρνπλ εθδψζεη λέα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 ε
Ιαλνπαξίνπ 2008 ή κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή
απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ:
Γ.Π.Υ.Π. 8 «Σνκείο ιεηηνπξγίαο» Ιζρύεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009
Σν ΓΠΥΠ 8 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14 «Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα» θαη πηνζεηεί κηα δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε
αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαηά ηνκέα. Η πιεξνθφξεζε πνπ ζα παξέρεηαη ζα είλαη απηή
πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε εζσηεξηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ηελ θαηαλνκή
πφξσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Απηή ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ θαη θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα δψζνπλ επεμεγήζεηο θαη ζπκθσλίεο αλαθνξηθά κε
ηηο ελ ιφγσ δηαθνξέο. Η Δηαηξεία είλαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
θαηαζηάζεηο.
Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 23 «Κόζηνο δαλεηζκνύ» Ιζρύεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009
Σελ 29ε Μαξηίνπ 2007, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ ΓΛΠ
23, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ε άκεζε θαηαρψξεζε ζηα απνηειέζκαηα, ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ γηα ηα νπνία απαηηείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο κέρξη λα ηεζνχλ ζε παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία ή λα είλαη δηαζέζηκα λα πσιεζνχλ. Σν θφζηνο απηφ πιένλ ζα θεθαιαηνπνηείηαη θαη ζα απνηειεί κέξνο ηνπ
θφζηνπο θηήζεο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Η Δηαηξεία είλαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ
πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ» Ιζρύεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε από ηελ
1ε Ιαλνπαξίνπ 2009
Σελ 6ε επηεκβξίνπ 2007, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ
ΓΛΠ 1, κε ην νπνίν απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη
εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο.
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Η θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο ζπγθεληξψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ πνπ δελ αθνξνχλ δνζνιεςίεο κε ηνπο κεηφρνπο. Οη θηλήζεηο απηέο, δχλαληαη λα εκθαλίδνληαη είηε σο
ππνζχλνιν ηεο θαηαζηάζεσο ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο είηε ζε μερσξηζηή θαηάζηαζε. Η πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο
απηήο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηεο απφ ηελ Δηαηξεία, αλακέλεηαη λα επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 2 – «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ» Ιζρύεη γηα ρξήζεηο κε
έλαξμε από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009.
Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, πνπ εθδφζεθε ηελ 17ε Ιαλνπαξίνπ 2008, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο ησλ
ελ ιφγσ παξνρψλ, δηαθξίλνληαη ζε:
- Πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην αλ ε επηρείξεζε είλαη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαη νη νπνίεο
δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο πνπ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ
ρξφλνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζε πξνυπνζέζεηο πνπ ηαπηφρξνλα επηβάινπλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλεο απφδνζεο.
- Πξνυπνζέζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε ππεξεζηψλ απφ ηελ επηρείξεζε.
Δπηπιένλ, γηα θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, θαζνξίδνληαη δηαθξηηνί θαλφλεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο
ησλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζήο ηνπο θαζψο θαη ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο κε επίηεπμεο
ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.
Η πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηεο απφ ηελ Δηαηξεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη
επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γηεξκελεία 11 «Γ.Π.Υ.Π. 2 - πλαιιαγέο ζπκκεηνρηθώλ ηίηιωλ ηεο ηδίαο επηρείξεζεο ή επηρεηξήζεωλ ηνπ
ηδίνπ νκίινπ» Ιζρύεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε από ηελ 1ε Μαξηίνπ 2007.
Η Γηεξκελεία δίδεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην αλ κηα ζπκθσλία πιεξσκήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο
νληφηεηαο, ε νπνία ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο σο αληάιιαγκα γηα ηνπο δηθνχο ηεο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζα
ινγηζηηθνπνηεζεί ζαλ ζπλαιιαγή πνπ δηαθαλνλίδεηαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ή ζαλ ζπλαιιαγή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε
κεηξεηά. Η κειινληηθή πηνζέηεζε ηεο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Γηεξκελεία 12 «πκθωλία παξαρώξεζεο εθκεηαιιεύζεωο» Ιζρύεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε από ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2008
Η Γηεξκελεία 12 πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηαρεηξηζηέο ησλ παξαρσξήζεσλ ελφο δηθαηψκαηνο παξνρήο
ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΠ γηα λα θαηαρσξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηα
δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξαρσξνχληαη ζηηο ζπκθσλίεο γηα παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο. Η κειινληηθή πηνζέηεζε ηεο δελ
αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Γηεξκελεία 13 «Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηώλ» Ιζρύεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε από ηελ 1ε Ινπιίνπ
2008
Γηεξκελεία 14 «ΓΛΠ 19 – Όξην αλαγλώξηζεο ζηνηρείωλ Δλεξγεηηθνύ από πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλωλ
παξνρώλ, ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» Ιζρύεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε
από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008
Η Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Γηεξκελεηψλ, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
3.2.3 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ζεσξείηαη κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη
πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ
επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο ζεσξείηαη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα
θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο, κε δεδνκέλν φηη δηελεξγνχληαη θαηά 100% ζην εζσηεξηθφ θαη είλαη νκνγελνπνηεκέλεο,
παξαηίζεληαη, φπνπ απαηηείηαη, θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα.
3.2.4 πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα – Απνηίκεζε απαηηήζεωλ – ππνρξεώζεωλ ζε μέλν λόκηζκα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ηεο Δηαηξίαο θαηαρσξνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο ζπλαιιαγήο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ είζπξαμε ή απνηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε
μέλν λφκηζκα, θαζψο θαη εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εμφθιεζε ή απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα,
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
3.2.5 Δλζώκαηα πάγηα
Σα ελζψκαηα πάγηα θαη εηδηθφηεξα ηα κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα θαη ηα έπηπια απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεσο κείνλ
ηηο απνζβέζεηο. Η αμία θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ. Σα ινηπά ελζψκαηα πάγηα θαη εηδηθφηεξα ηα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, κείνλ
απνζβέζεηο γηα ηα θηίξηα. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ
παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί
λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη γελφκελεο επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζη’ απνηειέζκαηα.
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη, κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, κε βάζε
ηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
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-

Κηίξηα
Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
Πισηά κέζα - Ορήκαηα
Λνηπφο παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο
Λνγηζκηθφ

25 έσο 50 έηε
3 έσο 10 έηε
6 έσο 20 έηε
3 έσο 8 έηε
10 έηε

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία
θαηαξηίζεσο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε)
θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα.
Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο
αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζη' απνηειέζκαηα.
3.2.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

(α) Λνγηζκηθφ

Σν ινγηζκηθφ απνηηκάηαη ζηελ αμία θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία είλαη 10 έηε.

(β) Έξεπλα θαη αλάπηπμε

Οη εθάζηνηε γελφκελεο δαπάλεο έξεπλαο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
3.2.7 Απνκείωζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ.
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο
αμίαο ηνπο ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα
αλαθηεζεί. Η αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ
πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο
κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’
απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.
3.2.8 Απαηηήζεηο από πειάηεο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία,
αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) θαηαρσξνχληαη
φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε Δηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε
ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ
θαη ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.
3.2.9 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο
κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
3.2.10 Μεηνρηθό θεθάιαην
Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ
αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ή ηεο Γηαθνξάο ππέξ ην
άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία
θηήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.
Η αμία θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη
αθαηξεηηθψο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ
πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.
3.2.11 Γαλεηζκόο
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
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3.2.12. Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο
Οη ρξεµαηνδνηηθέο µηζζψζεηο πνπ µεηαθέξνπλ ζηελ Δηαηξεία νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ
ζρεηίδνληαη µε ην µηζζσµέλν πάγην, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο µίζζσζεο ζηελ εχινγε αμία ηνπ µηζζσµέλνπ
παγίνπ ή, αλ απηή είλαη ραµειφηεξε, ζηε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ µηζζσµάησλ. Οη πιεξσµέο γηα ρξεµαηνδνηηθέο
µηζζψζεηο επηµεξίδνληαη µεηαμχ ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ εμφδσλ θαη ηεο µείσζεο ηεο ρξεµαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο,
ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζην ελαπνµείλαλ ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σα ρξεµαηννηθνλνµηθά έμνδα
ρξεψλνληαη απ’ επζείαο ζηα απνηειέζµαηα.
Μηζζψζεηο φπνπ ν εθµηζζσηήο δηαηεξεί φια ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ θαηαρσξνχληαη σο
ιεηηνπξγηθέο. Οη πιεξσµέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ µηζζσµάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έλα έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζµάησλ
ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο µίζζσζεο.
3.2.13 Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ εθάζηνηε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχεη θαηά ην
ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή απαίηεζε.
3.2.14 Παξνρέο ζην πξνζωπηθό

(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο.

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Η ππνρξέσζε πνπ
θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ
θαζνξηζκέλε παξνρή. Η δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ
ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε
ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
3.2.15 Καηαρώξεζε εζόδωλ
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ θφξνπο,
εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Η θαηαρψξεζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:

(α) Πσιήζεηο αγαζψλ

Οη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ
απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.

(β) Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν
ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο.

(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο

Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.

(δ) Μεξίζκαηα

Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή φηαλ εγθξίλνληαη απφ ηηο
Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο Δηαηξίαο πνπ είλαη ην θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν λα ηα ρνξεγεί.
3.2.16 Γηαλνκή κεξηζκάηωλ
Η δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ
ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
3.2.17 πγθξηηηθά ζηνηρεία
Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνπκέλεο πεξηφδνπ, αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα θαιχςνπλ
αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξερνχζεο πεξηφδνπ.

3.3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
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(α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο

Η Δηαηξία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Η Δηαηξία αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πάρπλζεο θαη θχιαμεο ηρζπνπιεζπζκνχ (facon) γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο.

(β) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα. Απνθιεηζηηθφο πειάηεο ηεο εηαηξίαο είλαη ε κεηξηθή ε νπνία
ηαθηνπνηεί άκεζα ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηηο ππνγξαθείζεο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο.

(γ) Κίλδπλνο ηακηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ.

Η Δηαηξία δελ έρεη ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ
επηηνθίσλ.
Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Γάλεηα κε κεηαβιεηφ επηηφθην
εθζέηνπλ ηελ Δηαηξία ζε θίλδπλν ηακηαθψλ ξνψλ. Γάλεηα κε ζηαζεξφ επηηφθην εθζέηνπλ ηελ Δηαηξία ζε θίλδπλν
κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο. Πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δαλείσλ ηνπ ζε κεηαβιεηφ
επηηφθην.

(δ) Κίλδπλνο απνζεκάησλ

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ελδερφκελε δεκία, ιφγσ απψιεηαο ησλ απνζεκάησλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο,
ζλεζηκφηεηα, θινπέο θιπ, ε Δηαηξία ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία θαη θαηάιιεια κέηξα πρ αζθάιηζε, θχιαμε θιπ γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ.

3.4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεωο.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο
γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.

Η Δηαηξία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Γελ ππάξρνπλ
εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.
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3.5 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΟηθόπεδαΚηίξηα

Μεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Λνηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεη/ζεηο
Τπό
Δθηέιεζε

ύλνιν

1.1-31.12.2006
Τπφινηπν έλαξμεο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Πξνζζήθεο

0,00

171.710,41

0,00

29.505,00

243.404,53

444.619,94

Πσιήζεηο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεηαθνξέο

0,00

243.404,53

0,00

0,00

(243.404,53)

0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

0,00

(17.413,94)

0,00

(1.967,22)

0,00

(19.381,16)

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2006

0,00

397.701,00

0,00

27.537,78

0,00

425.238,78

Τπφινηπν έλαξμεο

0,00

397.701,00

0,00

27.537,78

0,00

425.238,78

Πξνζζήθεο

0,00

553.480,56

0,00

15.940,00

0,00

569.420,56

Πσιήζεηο

0,00

(250,00)

0,00

0,00

0,00

(250,00)

Μεηαθνξέο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

0,00

(106.600,35)

0,00

(8.837,24)

0,00

(115.437,59)

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2007

0,00

844.331,21

0,00

34.640,54

0,00

878.971,75

1.1-31.12.2007

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια βάξε επί ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πιελ ησλ παγίσλ ηα
νπνία απνθηήζεθαλ ππφ κνξθή leasing.

Η εηαηξία ΚΙΡΦΙ Α.Δ., έιαβε ζηηο 17.11.2005 άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο 77 ζηεξεκάησλ
ζαιάζζηνπ ρψξνπ ζηε ζέζε «Σξάρεινο» ηνπ Ν. Φσθίδαο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ηνλ Ινχιην 2006 ζηελ παξαγσγή –
πάρπλζε ηρζχσλ ιαπξαθηνχ θαη ηζηπνχξαο. Η ζρεηηθή επέλδπζε ε νπνία μεθίλεζε εληφο ηνπ 2006 χςνπο πεξίπνπ επξψ
1,2 εθαη. νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ 2008.

3.6 Απαηηήζεηο από πειάηεο
Πειάηεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Πειάηεο (εηζπξάμηκεο απαηηήζεηο)
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
ύλνιν

31.12.2007
138.270,00
0,00
138.270,00
0,00

31.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00

138.270,00

0,00

Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ ζπκπίπηνπλ πεξίπνπ κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο.

3.7 Λνηπέο απαηηήζεηο
31.12.2007
Απαηηήζεηο απφ ΔΓΝΑΣΙΑ leasing (sale-leaseback)
Διιεληθφ Γεκφζην πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο
Διιεληθφ Γεκφζην ινηπέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
ύλνιν

31.12.2006

0,00

256.110,03

26.940,91

0,00

135,21

0,00

11.687,26

10.348,04

38.763,38

266.458,07
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3.8 Πξνθαηαβνιέο
Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ
Πάγηεο πξνθαηαβνιέο
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο πξψησλ πιψλ
Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο παγίσλ
Λνηπέο πξνθαηαβνιέο
ύλνιν

31.12.2007
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.400,00

0,00

Οη εχινγεο αμίεο ησλ πξνθαηαβνιψλ ζπκπίπηνπλ πεξίπνπ κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο

3.9 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα
Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Γηαζέζηκα ζηηο ηξάπεδεο

31.12.2007
818,41
25.353,33

31.12.2006
0,00
139.421,02

26.171,74

139.421,02

ύλνιν

3.10 Μεηνρηθό θεθάιαην
Μεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο
Tν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε ΔΤΡΩ 200.000,00 είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε
20.000 Ολνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ΔΤΡΩ 10,00 ε θάζε κηα.
Η κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ιήμε ηεο ππφ αλαθνξά πεξηφδνπ (31.12.2007) έρεη σο θάησζη:
Μέηνρνο
Αξηζκόο κεηνρώλ
Πνζνζηό Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ (%)
ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ.
19.950
99,75
Άιινο Μέηνρνο
50
0,25
ύλνιν:
20.000
100,0

3.11 Απνζεκαηηθά (δηάθνξα)
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Έθηαθηα απνζεκαηηθά
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ΓΛΠ 16

31.12.2007
5.500,00
0,00
0,00
0,00

31.12.2006
0,00
0,00
0,00
0,00

5.500,00

0,00

χλνιν

3.12 Τπνρξεώζεηο πξνο πξνκεζεπηέο
Πξνκεζεπηέο (εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ)
Δπηηαγέο πιεξσηέεο

31.12.2007
25.940,46
7.891,60

31.12.2006
7.224,98
170.882,03

33.832,06

178.107,01

χλνιν

3.13 Φόξνη πιεξωηένη
Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο

31.12.2007
47.746,31

31.12.2006
49.969,41

47.746,31

49.969,41

χλνιν

Η εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, εθθξεκνχλ δειαδή πξνο έιεγρν ε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε πνπ
έθιεηζε ζηηο 31.12.2006 θαη ε ρξήζε 2007, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ.
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3.14 Λνηπέο ππνρξεώζεηο
31.12.2007

31.12.2006

Οθεηιφκελεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ

16.981,79

12.316,00

Αζθαιηζηηθά ηακεία

14.130,91

7.472,52

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Λνηπνί Φφξνη – Σέιε πιελ εηζνδήκαηνο
Λνηπά
χλνιν

6.751,55

8.439,43

14.331,51

52.660,45

5.832,94

345,25

58.028,70

81.233,65

3.15 Γάλεηα
31.12.2007

31.12.2006

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ

439.572,06

176.487,38

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
ύλνιν δαλείωλ

113.873,91

38.731,12

553.445,97

215.218,50

Η ιήμε ησλ καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ έρεη σο εμήο:
• Μεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ
• Μεηαμχ 3 θαη 6 εηψλ

31.12.2007
188.009,19
251.562,87

31.12.2006
40.776,51
135.710,87

439.572,06

176.487,38

3.16 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθφζνλ
ππάξρεη δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη αθνξνχλ θαη ηα δχν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.
Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά έρνπλ σο εμήο:
31.12.2007
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Με αλαγλψξηζε εμφδσλ εγθαηάζηαζεο
Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγνπ εμφδνπ
Γηαθνξά θνξνινγηθψλ - ινγηζηηθψλ
απνζβέζεσλ
Λνηπά

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεώζεηο
πκβάζεηο LEASING
Λνηπά

31.12.2006

6.552,93

5.021,98

(2.989,80)

0,00

3.563,13

5.021,98

1.531,96
363,09

Υξεώζεηο –
Πηζηώζεηο
Απνηειεζκάηωλ
0,00
288,55

Υξεώζεηο –
Πηζηώζεηο ζηα
Ίδηα Κεθάιαηα
0,00
0,00

679,50
2.447,43
5.021,98

1.242,40
0,00
1.530,95

0,00
0,00
0,00

Υξεώζεηο –
Πηζηώζεηο
Απνηειεζκάηωλ
2.567,83
421,97
2.989,80

Υξεώζεηο –
Πηζηώζεηο ζηα
Ίδηα Κεθάιαηα
0,00
0,00
0,00

Τπόινηπν
31.12.2006

Τπόινηπν
31.12.2006
0,00
0,00
0,00

Τπόινηπν
31.12.2007
1.531,96
651,64
1.921,90
2.447,43
6.552,93
Τπόινηπν
31.12.2007
2.567,83
421,97
2.989,80
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3.17 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζωπηθνύ (Ν 2112/20)
Η Δηαηξία αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ηελ παξνχζα αμία ηεο
λνκηθήο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκηψζεσο ζην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ιφγσ
ζπληαμηνδνηήζεσο. Η ζρεηηθή ππνρξέσζε ππνινγίζηεθε θαηφπηλ αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Η ζρεηηθή ππνρξέσζε ηνπ
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχεηαη σο εμήο:
Τπόινηπν ππνρξέωζεο ηελ 31.12.2005
Κφζηνο απαζρφιεζεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2006
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2006
Απνζβέζεηο αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ πεξηφδνπ 1.1-31.12.2006
Πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2006
Τπόινηπν ππνρξέωζεο ηελ 31.12.2006
Κφζηνο απαζρφιεζεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2007
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2007
Απνζβέζεηο αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ πεξηφδνπ 1.1-31.12.2007
Πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2007
Τπόινηπν ππνρξέωζεο ηελ 31.12.2007

0,00
1.252,03
0,00
0,00
0,00
1.252,03
1.100,38
53,83
0,00
0,00
2.406,24

3.18 Κύθινο εξγαζηώλ (πωιήζεηο)
Πιεξνθφξεζε θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα
31.12.2007
718.264,37
718.264,37

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ
ύλνιν:

31.12.2006
279.193,54
279.193,54

3.19 Άιια έζνδα / (έμνδα) – θαζαξά
31.12.2007
Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο
• Λνηπά έζνδα
Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο
• Πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο
• Λνηπά έμνδα
ύλνιν:

31.12.2006

1.687,88

18,31

(3.129,70)
(1.414,21)
(2.856,03)

0,00
(308,28)
(289,97)

3.20 Έμνδα θαη’ είδνο
31.12.2007
Μεηαθνξηθά

31.12.2006

3.786,48

880,09

Δλνίθηα

23.442,62

12.755,45

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

97.113,78

8.765,83

Αζθάιηζηξα

25.737,12

0,00

Δπηζθεπέο & πληεξήζεηο

565,17

0,00

Τιηθά άκεζεο αλάισζεο

1.053,36

474,00

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ

3.421,36

289,72

Λνηπά έμνδα

1.716,81

1.825,02

156.836,70

24.990,11

ύλνιν:

Οη απνζβέζεηο πνπ βάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηφδσλ 1.1 - 31.12.2007 θαη 1.1 - 31.12.2006 αλαιχνληαη σο
αθνινχζσο:
31.12.2007
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ ελζψκαησλ παγίσλ
ύλνιν:

31.12.2006

115.437,59

19.381,16

115.437,59

19.381,16
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3.21 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
31.12.2007

31.12.2006

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα

178.623,20

58.436,12

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
Πξφβιεςε απνδεκίσζεο
πξνζσπηθνχ

33.091,23

11.206,30

1.154,21

1.252,03

Λνηπέο παξνρέο
ύλνιν:

8.057,81

3.089,52

220.926,45

73.983,97

3.22 Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο – θαζαξό
31.12.2007
• Λνηπά ζπλαθή κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο έμνδα
• Σφθνη απφ ππνρξεψζεηο leasing

(426,66)

(19.776,08)

0,00

1.362,92

1.352,11

(18.856,37)

925,45

• Πηζησηηθνί ηφθνη
ύλνιν:

31.12.2006

(443,21)

3.23 Φόξνο εηζνδήκαηνο
31.12.2007
• Σξέρσλ θφξνο πεξηφδνπ
• Γηαθνξά θφξνπ πξνεγ. ρξήζεο
• Αλαβαιιφκελνο θφξνο
ύλνιν:

31.12.2006

47.746,31

49.969,41

5.293,99

0,00

1.458,85

(3.490,02)

54.499,15

46.479,39

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο, επί ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ ηεο Δηαηξίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ πνζνζηφ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ζηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο.

3.24 Κέξδε θαηά κεηνρή

Βαζηθά

Σα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο, κε ηνλ
ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ
αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο).
Κέξδε / (δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο
ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ
Βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή

31.12.2007

31.12.2006

142.321,47

113.794,39

20.000

20.000

7,12

5,69

3.25 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Γελ αλακέλνληαη πξφζζεηεο
πιεξσκέο, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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3.26 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ (αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο
ρξήζεο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο
(1.1 – 31.12.2007), πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη
απφ ην ΓΛΠ 24.
Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ηε κεηξηθή εηαηξία.
i)

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Αγνξέο πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ
Αγνξέο ινηπψλ ππεξεζηψλ

ii)

0,00
73.920,77
73.920,77

Πωιήζεηο αγαζώλ θαη παξνρή ππεξεζηώλ
Πσιήζεηο πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο ινηπψλ ππεξεζηψλ

Οη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο.

iii)

0,00
670.234,37
670.234,37

Απαηηήζεηο από κεηξηθή εηαηξία
• Γαιαμίδη Θαιάζζηεο Καιιηέξγεηεο Α.Δ.

iv)

81.150,00
81.150,00

Τπνρξεώζεηο πξνο κεηξηθή εηαηξία
• Γαιαμίδη Θαιάζζηεο Καιιηέξγεηεο Α.Δ.

19.829,75
19.829,75

Οη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα έρνπλ απαιεηθζεί απφ ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ.

v)

Απνδεκίωζε δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε απνηεινχληαη απφ εξγαδφκελνπο σο βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο.

(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)

Ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην)
Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
ύλνιν ακνηβώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ Γ..

01.01 - 31.12.2007
0,00
0,00
0,00

01.01 - 31.12.2007
0,00
0,00
0,00

Γελ πθίζηαληαη ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ κε ηα σο άλσ ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ζε επίπεδν Δηαηξίαο ηελ
31.12.2007.

3.27 Αλαιπηηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο
Η δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνζδηνξίδεη ηηο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο ζρεηηθέο απνζβέζεηο επί ησλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ.

Γελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο σθέιηκεο δσέο ιφγσ ηνπ είδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο.
Η δηνίθεζε πξνηίζεηαη λα απμήζεη ηηο απνζβέζεηο φηαλ νη σθέιηκεο δσέο θαηαζηνχλ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε
ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ή λα κεηψζεη ηηο αμίεο ησλ παγίσλ πνπ έρνπλ απαμησζεί ηερλνινγηθά ή ησλ
παγίσλ πνπ δελ είλαη πιένλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη εγθαηαιείπνληαη ή πξφθεηηαη λα πσιεζνχλ.
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3.28 Ύπαξμε ιεμηπξόζεζκωλ ππνρξεώζεωλ.
Η εηαηξία ζην ηέινο ηεο ππφ αλαθνξά πεξηφδνπ (31.12.2007) δελ είρε ιεμηπξφζεζκεο δαλεηαθέο ή άιιεο
ππνρξεψζεηο.
3.29 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζωπηθνύ
Καηά ηελ 31.12.2007 ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Δηαηξία ήηαλ 14 ππάιιεινη. ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί αλαιχεηαη ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ αλά θαηεγνξία ζην ηέινο ηεο ππφ αλαθνξά πεξηφδνπ 31.12.2007 θαη
ζην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, σο εμήο:
31.12.2007

31.12.2006

• Μηζζσηνί

4

2

• Ηκεξνκίζζηνη

10

8

ύλνιν πξνζωπηθνύ

14

10

3.30 εκαληηθά γεγνλόηα
Η πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηηο 16 Μαΐνπ 2007, κεηαμχ άιισλ, απνθάζηζε απφ ηηο 17.05.2007 λα
μεθηλήζεη ε θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο πξψηεο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31.12.2006
πνζφ Δπξψ 3,00 αλά κεηνρή.
3.31 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2007 γεγνλφηα, πνπ λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξία, ηα
νπνία ζα έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ
δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθηφο ηνπ παξαθάησ ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ζηελ ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 17.03.2008 απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνο έγθξηζε, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2007 κε ζθνπφ ηελ θάιπςε
απφ απηά κέξνπο ησλ επελδπηηθψλ ηεο ζρεδίσλ.
ΓΑΛΑΞΙΓΙ, 17 Μαξηίνπ 2008
Η ΠΡΟΔΓΡΟ & Γ/ΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
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