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ÅÄÑÁ: ∆ήµος Μεθάνων Νοµού Αττικής

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2007 Ýùò 31 Äåêåìâñßïõ 2007
(δηµοσιευόµενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΛΠ)

KAΛΛΟΝΗ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούµε,εποµένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη
διεύθυνση διαδικτύου της, WWW.HELFISH.GR όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
εταιρείας. 2. O αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την
31.12.2007 & 31.12.2006 ανέρχονταν αντίστοιχα σε 11 & 10 άτοµα. 3. H Εταιρεία δεν έχει
ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2006 και 2007. 4. Οι οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ" µε έδρα την Ελλάδα και µε συµµετοχή στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας 100%. 5. H πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ για την εταιρεία είναι η
1.1.2007. 6. Η εταιρεία προέρχεται από µετατροπή της εταιρείας "ΚΑΛΛΟΝΗ ΕΠΕ" µε
βάση τις διατάξεις του 2166/93 και µε Ισολογισµό µετασχηµατισµού 31.12.2006 (ΦΕΚ
14520/28.12.07 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).  7. Συναλλαγές (1.1.2007 -- 31.12.2007) και υπόλοιπα
(31.12.2007) που προέκυψαν από συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα προς
αυτή µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24.

Συνδεδεµένες εταιρείες Μέλη ∆Σ
-- Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 664.294,34 0,00
-- Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 466.323,30 0,00
-- Απαιτήσεις 0,00 0,00 
-- Υποχρεώσεις 1.007.659,74 0,00
-- Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 0,00 0,00

Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου.

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Πλήρης Επωνυµία: "ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
∆ιεύθυνση Εδρας Εταιρείας: ∆ήµος Μεθάνων Νοµού Αττικής -- Αρµόδια Νοµαρχία: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Πειραιά
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 64969/02/B/07/109 -- Ηµεροµηνία σύστασης: 20.12.2007.
Η εταιρεία προήλθε από µετατροπή της εταιρείας "ΚΑΛΛΟΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" µε βάση τις διατάξεις
του Ν.2166/93 και µε Ισολογισµό µετασχηµατισµού 31.12.2006. -- ∆ιάρκεια Εταιρείας: 90 έτη 
Κύρια ∆ραστηριότητα: Ιχθυοκαλλιέργειες -- Ηµεροµηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσης: 31 ∆εκεµβρίου 2007 -- ∆ιάρκεια Χρήσεως: 12 µήνες
Τύπος των οικονοµικών καταστάσεων(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Ετήσιες 2007.
Ηµεροµηνία Εγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 20 Φεβρουαρίου 2008
Ελεγκτική Εταιρεία: ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. -- Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνος Σακκής -- Τύπος Εκθεσης Επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονοµικές Καταστάσεις: WWW.HELFISH.GR.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2007 31.12.2006

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 481.030,11 555.714,87
Αποθέµατα 2.331.512,25 1.288.527,18
Απαιτήσεις από Πελάτες 20.582,50 331.120,14
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 212.732,73 309.770,78−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.045.857,59 2.485.132,97============ ============

ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 77.842,40 100.756,97
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0,00 121.639,73
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.198.411,80 1.518.089,95−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 2.276.254,20 1.740.486,65−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Μετοχικό Κεφάλαιο 255.000,00 255.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας 514.603,39 489.646,32−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (β) 769.603,39 744.646,32
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (γ) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής θέσης (δ)=(β)+(γ) 769.603,39 744.646,32−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(δ) 3.045.857,59 2.485.132,97============ ============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως 
(01.01.2007 και 01.01.2006) 744.646,32 929.627,83
Κέρδη της χρήσεως µετά από φόρους 24.957,07 -184.981,51
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0,00 0,00
Λοιπές µεταβολές (απορρόφηση εταιρείας) 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Καθαρή θέση λήξης περιόδου
(31.12.2007 και 31.12.2006) 769.603,39 744.646,32============ ============

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

(1.1.2007 ΚΑΙ 1.1.2006 ΜΕΤΑΞΥ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ∆.Π.Χ.Π) 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006

Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου 
(1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π) 767.345,09 764.508,96
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων:
Απόσβεση εξόδων που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν -0,03 -0,03
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων -48.378,39 -39.067,34
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού -8.000,00 -7.000,00
Προσαρµογή των πωληθέντων παγ'ιων -43,15 -5.340,71
Προσαρµογή των επιχορηγήσεων στα αποσβεσθέντα πάγια 0,00 -11.627,70
Μεταφορά των επιχ/σεων από τα ίδια κεφάλαια 
στα έσοδα εποµ.χρήσεων -129.990,65 -135.050,94
Προβλέψεις φόρων για τις ανέλεγκτες χρήσεις -72.898,92 -50.677,86
Επίδραση από την αποτίµηση ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων και την προσαρµογή αποσβέσεων 
ενσώµατων παγίων, από την υιοθέτηση συντελεστών 
απόσβεσης ανάλογους µε την ωφέλιµη ζωή τους 353.783,88 384.712,18
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων/υποχρεώσεων -19.858,05 -77.588,39
Προσαρµογή αποθεµάτων και αναµορφώσεων 
λόγω αποτίµησης σύµφωνα µε ∆ΛΠ 41 -97.313,46 106.759,66−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου,
(1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π) 744.646,32 929.627,83============ ============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006

Πωλήσεις εµπορευµάτων - υπηρεσιών - λοιπών 20.626,30 1.149,98
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 547.861,12 1.763.576,24−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κύκλος εργασιών 568.487,42 1.764.726,22
Μικτά κέρδη εµπορευµάτων - υπηρεσιών - λοιπών 1.986,82 1.149,98
Κέρδη από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία
των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 1.305.492,90 843.974,26
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 139.950,42 -82.764,53
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) 55.945,30 -130.362,30
Κέρδη προ φόρων 52.320,36 -214.583,04
Μείον φόροι 27.363,29 -29.601,53−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες(α) 24.957,07 -184.981,51
Κέρδη µετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες(β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Κέρδη µετά από φόρους (συνεχιζόµενες 
& διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β) 24.957,07 -184.981,51============ ============
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 24.957,07 -184.981,51
Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε ~ 2,50 -21,76
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή ~ 0,00 0,00

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Κέρδη προ φόρων 52.320,36 -214.583,04
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 100.363,50 100.908,73
Προβλέψεις 400,00 1.000,00
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -16.358,38 -21.984,99
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας -1.218,40 -5.297,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.624,94 47.597,77
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -1.042.985,07 795.122,39
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 267.180,06 478.623,47
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 671.729,32 -728.906,12
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -3.624,94 -47.597,77
Καταβεβληµένοι φόροι -25.726,95 -1.484,66−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από 
λειτουργικές δραστιριότητες (α) 5.704,44 403.398,78−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00
Αγορά ενσώµατων και αυλών παγίων 
περιουσιακών στοιχείων -25.960,34 -4.476,96
Εισπράξεις από επιχορ.-πωλήσεις 
ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων 1.500,00 0,00
∆ιαφορά εξαγοράς 0,00 0,00
Tόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από 
επενδυτικές δραστιριότητες (β) -24.460,34 -4.476,96−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων -121.639,73 -384.439,29
Εξoφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -121.639,73 -384.439,29−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα 
ταµειακά διαθέσιµα 
& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -140.395,63 14.482,53
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 143.593,18 129.110,65−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.197,55 143.593,18============ ============

Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ
Ðñüåäñïò & Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò Ιωάννης Κατσιβέλης
Αντιπρόεδρος Ä.Ó. Lewis Nigel
ÌÝëïò Αθανάσιος Πραχάλης

Μέθανα, 20 Φεβρουαρίου 2008
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