ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Αρ.Μ.Α.Ε.: 59120/15/Β/05/01
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 14005556000
ΕΔΡΑ: ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Τ.Κ: 330 52
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014
(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, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Συνιστούμε επομένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας (http://www.kirfis.eu) ή/και της μητρικής εταιρίας (http://www.gmf-sa.gr), όπου
αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31.12.2014

ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ
Αρμόδια Αρχή - Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

31.12.2013

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

http://www.kirfis.eu

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους
Διανεμηθέντα μερίσματα

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

Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
ετησίων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρία:
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Κώστας Ι. Ρούσσος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801)
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη

31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από Πελάτες
Προκαταβολές
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού

31.12.2013

221.067,47
0,00
221.067,47

300.100,93
0,00
300.100,93

474.203,90
0,00
189.556,11
28.255,47
692.015,48
913.082,95

371.287,71
485,91
57.908,25
16.580,93
446.262,80
746.363,73

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη (ζημίες) εις νέον
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

200.000,00
18.230,00
387.166,87
605.396,87
605.396,87

200.000,00
18.230,00
263.648,22
481.878,22
481.878,22

Μη ταμειακά έσοδα / έξοδα
Τόκοι και συναφή έσοδα / (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:
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

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

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις

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

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους κατά
την έξοδο από την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Φόροι πληρωτέοι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

14.395,49
7.000,00

17.151,52
7.000,00

11.739,91
14.522,45
47.657,85

8.868,29
0,00
33.019,81

124.576,18
0,00
51.693,96
83.758,09
260.028,23
307.686,08
913.082,95

158.510,90
0,00
10.273,65
62.681,15
231.465,70
264.485,51
746.363,73

1.1.2014 31.12.2014

ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

Σύνολο κύκλου εργασιών
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κόστος πωληθέντων Υπηρεσιών (μη βιολογικών στοιχείων)
Μικτά κέρδη από τις δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων σύνολο
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)

Μετόχους Εταιρίας
Διακαιώματα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)

Μετόχους Εταιρίας
Διακαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Ευρώ)

1.1.2013 31.12.2013

929.000,00
(887.151,72)
41.848,28

916.200,00
(876.919,44)
39.280,56

170.328,91
174.336,07
124.909,48
124.909,48
0,00
(1.390,83)
123.518,65
123.518,65
0,00
6,25
0,00

(13.214,85)
(13.699,85)
(19.825,89)
(19.825,89)
0,00
(164,95)
(19.990,84)
(19.990,84)
0,00
(0,99)
0,00

253.259,37

76.779,82

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

605.396,87
1.1.2014 31.12.2014

ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

481.878,22
123.518,65
0,00

501.869,06
(19.990,84)
0,00
481.878,22
1.1.2013 31.12.2013

174.336,07

(13.699,85)

82.930,46
992,13
(161.357,32)
0,00
(4.007,16)

89.994,67
6.258,43
0,00
0,00
485,00

(89.078,14)
(12.857,78)

169.129,33
(249.507,97)

0,00
(575,45)
(10.273,65)
(19.890,84)

0,00
(556,79)
(7.971,17)
(5.868,35)

(145.000,00)
(3.897,00)
4.582,61
(144.314,39)

0,00
(6.031,75)
71,79
(5.959,96)

0,00
0,00
0,00
175.879,77
175.879,77

0,00
(6.942,29)
0,00
0,00
(6.942,29)

11.674,54
16.580,93
28.255,47

(18.770,60)
35.351,53
16.580,93

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας είναι οι χρήσεις 2010, για τις χρήσεις αυτές η Εταιρία διενήργησε πρόβλεψη φόρου
συνολικά ποσό ευρώ 7.000 (Σημείωση 3.18 των Οικονομικών Καταστάσεων).
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 χρήσης (31.12.2014) είναι συνολικά 28 υπάλληλοι,
έναντι 22 υπαλλήλων στην προηγούμενη χρήση.
5. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών. Την 31.12.2014 η Εταιρία δεν κατείχε ίδιες μετοχές
ή/και μετοχές της μητρικής εταιρίας "ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.".
6. Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2014 ανέρχονται σε ευρώ 3,9 χιλ.
7. Η Εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις.
8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 31.12.2014 περιλαμβάνονται στην Ενοποιημένη Οικονομική Έκθεση τις 31.12.2014
της μητρικής εταιρίας "ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." με έδρα το Γαλαξίδι Φωκίδας.
9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης (01 Ιανουαρίου 2014)
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της οικονομικής χρήσης (31 Δεκεμβρίου 2014), που έχουν
προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
(Ποσά σε ευρώ)
929.000,00
22.850,00
474.203,90
13.722,02

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

0,00
0,00
0,00
145.000,00

10. Δεν υπήρξε αλλαγή στην οικονομική χρήση της Εταιρίας. Οι λογιστικές αρχές του 2014 δεν έχουν διαφοροποιηθεί από αυτές που
ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 18.03.2015 ενέκρινε τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
12. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 της Εταιρίας έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της: http://www.kirfis.eu καθώς και στην ιστοσελίδα της μητρικής εταιρίας http://www.gmf-sa.gr
13. Για τη χρήση 2013 η Εταιρία έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη του Νόμιμου – Ορκωτού Ελεγκτή –
Λογιστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013. Ομοίως, η Εταιρία για τη χρήση 2014 υπήχθη στο
φορολογικό έλεγχο του Νόμιμου – Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Όμως, ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014.
14. Τα λοιπά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους, στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύονται ως εξής :
Λοιπά συνολικά έσοδα που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
31.12.2014
Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
(1.879,49)
488,66
Αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος
Σύνολο:
(1.390,83)

31.12.2013
(222,91)
57,96
(164,95)

15. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Γαλαξίδι, 23 Μαρτίου 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΔΤ. ΑZ996994

ΑΔΤ. ΑΒ995644

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

