ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 19 Αυγούστου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006
(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής
θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να
ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:
Αρμόδια Αρχή:

31.12.2006

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Τ.Κ. 330 52
59120/15/Β/05/01
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (19.08.2005)
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους

Διεύθυνση διαδικτύου μητρικής Εταιρίας:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

http://www.gmf-sa.gr

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2006)

Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου (εκτελεστικό μέλος)
Σπυρίδων Απ. Γιαννουλάτος (μη εκτελεστικό μέλος)
Γεώργιος Κ. Ιακωβόπουλος (μη εκτελεστικό μέλος)
Κων/νος Γ. Μαρδάκης (μη εκτελεστικό μέλος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρία:
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007
Παναγιώτης Ι. Παυλόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11931)
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

31.12.2006

425.238,78
5.021,98
430.260,76

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

266.458,07
139.421,02
405.879,09
836.139,85

Σύνολο Ενεργητικού

200.000,00
110.359,25
310.359,25

ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale-leaseback)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη (ζημίες) εις νέον
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

19.08.2005 31.12.2006

155.306,68
19.381,16
1.252,03
(1.258,45)

(266.458,07)
259.340,66
(426,66)
167.137,35
(444.619,94)
1.685,11
(442.934,83)
200.000,00
215.218,50
415.218,50

200.000,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

139.421,02

110.359,25
310.359,25

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

0,00
139.421,02

310.359,25

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους κατά
την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

1.252,03
177.739,41

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Φόροι πληρωτέοι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

178.107,01
38.731,12
49.969,41
81.233,65
348.041,19
525.780,60
836.139,85

176.487,38

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας είναι η υπερδωδεκάμηνη χρήση 2006 (περίοδος 19.08.2005 - 31.12.2006).
2. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου (31.12.2006) είναι συνολικά 10
υπάλληλοι.
5. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών επί του συνόλου των μετοχών.
6. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2006 ανέρχονται σε Ευρώ 444.619,94 .
7. Η Εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις.
8. Η εταιρία πέραν των οικονομικών καταστάσεων της υπερδωδεκάμηνης χρήσης 2006 (περίοδος από 19.08.2005 έως 31.12.2006) έχει
καταρτίσει και δωδεκάμηνες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής
εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης (19 Αυγούστου 2005)
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της οικονομικής χρήσης (31 Δεκεμβρίου 2006), που έχουν
προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

19.08.2005 31.12.2006

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά κέρδη από παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων σύνολο
Πλέον / Μείον φόροι
Κέρδη μετά από φόρους σύνολο
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας

279.193,54
168.904,67
173.429,39
154.048,23
155.306,68
(44.947,43)
110.359,25
110.359,25

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ΕΥΡΩ)

5,52

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
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

279.193,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10. Θέμα έμφασης: Σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή: «Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως
προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.10 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των Οικονομικών
Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές
αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.»

Γαλαξίδι, 2 Μαρτίου 2007
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ
ΑΔΤ. Α028617

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΑΚΩΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. ΑΑ482065

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΔΤ. Χ989053

