ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΗ ΥΡΗΗ
από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007
(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ λ.2190/1920, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα Γ.Λ.Π.)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΚΙΡΦΙ ΑΔ -ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή - Λνγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη
ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ., όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ
πνζά εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ

Γηεύζπλζε έδξαο Δηαηξίαο:
Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ:
Αξκόδηα Αξρή:

ΘΔΗ ΑΝΔΜΟΚΑΜΠΙ, ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΦΩΚΙΓΑ, Σ.Κ. 330 52
59120/15/Β/05/01
ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣ/Η ΦΩΚΙΓΑ, ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ κεηξηθήο Δηαηξίαο:
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:
Πξόεδξνο & Γ/λνπζα ύκβνπινο
Αληηπξόεδξνο
Μέινο
Μέινο

http://www.gmf-sa.gr

31.12.2007

Καζαξή ζέζε έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2007 θαη 19.08.2005 αληίζηνηρα)
Κέξδε ρξήζεσο κεηά από θόξνπο
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Καζαξή ζέζε ιήμεο ρξήζεωο (31.12.2007 θαη 31.12.2006 αληίζηνηρα)

Αζαλαζία π. Παληειεεκνλίηνπ (εθηειεζηηθό κέινο)
ππξίδωλ Απ. Γηαλλνπιάηνο (κε εθηειεζηηθό κέινο)
Γεώξγηνο Κ. Ιαθωβόπνπινο (κε εθηειεζηηθό κέινο)
Κωλ/λνο Γ. Μαξδάθεο (κε εθηειεζηηθό κέινο)

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
(από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία):
Οξθσηόο Διεγθηήο - Λνγηζηήο:
Διεγθηηθή Δηαηξία:
Σύπνο Έθζεζεο Δπηζθόπεζεο:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ
πνζά εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ

17 ΜΑΡΣΙΟΤ 2008
Παλαγηώηεο Ι. Παπιόπνπινο (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11931)
πλεξγαδόκελνη Οξθωηνί Λνγηζηέο Α.Δ.
Με ζύκθωλε γλώκε - ζέκα έκθαζεο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ
πνζά εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζώκαηα πάγηα
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

31.12.2007

878.971,75
3.563,13
882.534,88

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απαηηήζεηο από Πειάηεο
Πξνθαηαβνιέο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

31.12.2006

425.238,78
5.021,98
430.260,76

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θόξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Με ηακεηαθά έζνδα / έμνδα
Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα / (έμνδα)
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ
πνζά εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ

200.000,00
110.359,25
0,00
310.359,25
19.08.2005 31.12.2006

196.820,62

155.306,68

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

19.381,16
1.252,03
0,00
(1.258,45)

87.024,69
(165.792,02)

(266.458,07)
259.340,66

(20.219,29)
(55.263,40)
176.330,89

(426,66)
0,00
167.137,35

(149.010,56)
1.362,92
(147.647,64)

(444.619,94)
1.685,11
(442.934,83)

0,00
(81.932,53)
(60.000,00)
0,00
(141.932,53)

200.000,00
0,00
0,00
215.218,50
415.218,50

(113.249,28)
139.421,02
26.171,74

139.421,02
0,00
139.421,02

0,00
0,00
266.458,07
139.421,02
405.879,09
836.139,85

200.000,00
5.500,00
187.180,72
392.680,72

200.000,00
0,00
110.359,25
310.359,25

392.680,72

310.359,25

439.572,06

176.487,38

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

2.406,24
441.978,30

1.252,03
177.739,41

33.832,06
113.873,91
47.746,31
58.028,70
253.480,98
695.459,28
1.088.140,00

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

1. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο είλαη ε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε 2006 (πεξίνδνο 19.08.2005 - 31.12.2006) θαη ε ρξήζε
2007.
2. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ή άιινπ ηύπνπ δεζκεύζεηο πιελ ησλ παγίσλ ηα νπνία απνθηήζεθαλ ππό
κνξθή leasing.
3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο.
4. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξίαο ζην ηέινο ηεο ππό αλαθνξά πεξηόδνπ (31.12.2007) είλαη ζπλνιηθά 14
ππάιιεινη.
5. Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό κεηνρώλ.
6. Οη επελδύζεηο γηα αγνξά παγίσλ ζηνηρείσλ ζηε ρξήζε 2007 αλέξρνληαη ζε Δπξώ 569.420,56.
7. Η Δηαηξία δελ έρεη ιεμηπξόζεζκεο δαλεηαθέο ή άιιεο ππνρξεώζεηο.
8. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ηεο 31.12.2007 πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο
31.12.2007 ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ΓΑΛΑΞΙΓΙ ΘΑΛΑΙΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Δ κε έδξα ην Γαιαμίδη Φσθίδαο.
9. Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ (αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο (01 Ιαλνπαξίνπ 2007)
θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο (31 Γεθεκβξίνπ 2007), πνπ έρνπλ
πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεώζεηο από ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά
ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
ύλνιν καθξνπξόζεζκωλ ππνρξεώζεωλ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεώζεηο πξνο πξνκεζεπηέο
Τπνρξεώζεηο από ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Φόξνη πιεξσηένη
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν βξαρππξόζεζκωλ ππνρξεώζεωλ
ύλνιν Τπνρξεώζεωλ
ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ & Τπνρξεώζεωλ

392.680,72
01.01.2007
31.12.2007

31.12.2006

138.270,00
2.400,00
38.763,38
26.171,74
205.605,12
1.088.140,00

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Απνζεκαηηθά
Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ
Καζαξή Θέζε κεηόρσλ Δηαηξίαο
ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ

01.01.2007
31.12.2007

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Δηζπξάμεηο από ζύκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (sale-leaseback)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

19.08.2005 31.12.2006

ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε από παξαγωγηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα
Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ
Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ
Κέξδε πξν θόξωλ ζύλνιν
Πιένλ / Μείνλ θόξνη

718.264,37
250.033,86

279.193,54
168.904,67

331.114,58

173.429,39

215.676,99
196.820,62
(54.499,15)

154.048,23
155.306,68
(44.947,43)

Κέξδε κεηά από θόξνπο ζύλνιν
Καηαλέκνληαη ζε:
Μεηόρνπο Δηαηξίαο

142.321,47

110.359,25

142.321,47

110.359,25

7,12

5,52

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε ΔΤΡΩ)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο

310.359,25
142.321,47
(60.000,00)

α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεώζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

670.234,37
73.920,77
81.150,00
19.829,75
0,00
0,00
0,00

10. Θέκα έκθαζεο: ύκθωλα κε ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή - Λνγηζηή: «Υσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε σο
πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 3.13 πνπ παξαηίζεηαη ζην Πξνζάξηεκα ησλ
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλόο όηη νη θνξνινγηθέο δειώζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2006 θαη 2007 ηεο
εηαηξίαο δελ έρνπλ ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερόκελν επηβνιήο πξόζζεησλ θόξσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξόλν πνπ ζα ειεγρζνύλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ. Η έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα
πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα
απηό.»

Γαιαμίδη, 17 Μαξηίνπ 2008
Η ΠΡΟΔΓΡΟ & Γ/ΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΑΘΑΝΑΙΑ Π. ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΙΣΟΤ
ΑΓΣ. Α028617

ΠΤΡΙΓΩΝ ΑΠ. ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ
ΑΓΣ. ΑΒ995644

ΛΑΜΠΡΟ ΔΤΘ. ΘΔΟΥΑΡΗ
ΑΓΣ. Υ989053
Aξ.Aδ. O.E.E. 12528/Α' Σάμεσο

