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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 

Οι κάτωθι ορισμένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 27η Φεβρουαρίου 

2019, 

 

α) Γεώργιος Αντύπας, Πρόεδρος Δ.Σ., 

β) Χρήστος Μπουγιουκλής, Διευθύνων Σύμβουλος, 

γ) Αριστείδης Χρόνης, Μέλος Δ.Σ. 

 

δηλώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

 

1. οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της χρήσεως 

2018 της Εταιρείας, και 

2. η ετήσια συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, 

τις επιδόσεις και τη θέση του εκδότη, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

Ζευγολατιό, 27 Φεβρουαρίου 2019 

 

Οι βεβαιούντες 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
   

   
   

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. Χ 066415 Α.Δ.Τ. ΑΝ 969427 Α.Δ.Τ. ΑΖ 015710 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 
 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και την τροποποίησή του με 

τον Ν. 4374/2016,του άρθρου 2 της Απόφασης 7/448/2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

του Ν. 4403/2016, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 

1/1/2018 – 31/12/2018.  

 

Α. Γενικά πληροφοριακά στοιχεία 

Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση ιχθυοτροφών και κατέχει 

ηγετική θέση στον κλάδο.  

Από το 1994 μέχρι και σήμερα η Εταιρεία σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένες ιχθυοτροφές με την 

εμπορική επωνυμία ΙΧΘΥΣ καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες των ιχθυδίων σε όλα τα στάδια της 

ανάπτυξής τους.  

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 22.000 τ.μ. στο Ζευγολατιό 

Κορινθίας.  

Η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος είναι αδιαμφισβήτητη και εξασφαλίζεται από α) την επιλογή 

των κατάλληλων α’ υλών, τον εργαστηριακό έλεγχο και την πιστοποίηση βάσει αυστηρών 

προδιαγραφών κατά την παραλαβή τους, β) την παρασκευή ισορροπημένων μιγμάτων ανάλογα με το 

είδος του ψαριού και τη χρονική φάση εκτροφής του, καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο τις 

διαιτητικές ανάγκες και γ) την υψηλή ποιότητα παραγωγής που βασίζεται στην τεχνογνωσία, την 

τεχνολογία και τις διαδικασίες κατά ISO και GLOBAL GAP με τις οποίες έχει πιστοποιηθεί η Εταιρεία.  

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτουν επίσης τον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και 

πιο συγκεκριμένα την: 

• παραγωγή ιχθύων (κυρίως τσιπούρα – λαβράκι) με τη μέθοδο των πλωτών κλωβών στη 

θάλασσα 

• εμπορία – διάθεση ιχθύων  

Η Διοίκηση της Εταιρείας το 2007 προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη λειτουργία και κατ’ επέκταση 

απόδοση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας προχώρησε στην πώληση του υφιστάμενου 

ιχθυοπληθυσμού καθώς και στην παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσής τους έναντι ετήσιου 

μισθώματος στην εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. 

Ωστόσο, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 η Εταιρεία προέβη στην αγορά νέου ιχθυοπληθυσμού, την 

ανάπτυξη του οποίου έχει αναλάβει η εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. 

 

Β. Σημαντικά γεγονότα της κλειόμενης οικονομικής χρήσης 2018 

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2018 καθώς και η επίδρασή τους στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

Με την από 6 Μαρτίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κλήθηκαν σύμφωνα 

με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 

29η Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, 

Θέση Στανοτόπι, Δήμου Βόχας. 

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (πλήρες κείμενο πρόσκλησης σύγκλησης 

Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται 

κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφα που επρόκειτο να υποβληθούν στην Γενική 

Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων ή σχόλιο ΔΣ για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο διορισμού 

αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

www.perseusgroup.gr.  

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

 

Την 29η Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Παρέστησαν μέτοχοι 

που εκπροσωπούν 15.378.165 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 

89,20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 

αποφάσισαν τα παρακάτω:  

Αναλυτικά: 

1. Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 

31/12/2017, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των 

Ορκωτών Ελεγκτών.  

2. Ενέκριναν ομόφωνα τη Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017.  

3. Ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 

(1/1/2017 – 31/12/2017) και ενέκριναν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια 

εταιρική χρήση.  

4. Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 

την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2018 – 31/12/2018).  

5. Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON AE, με ΑΜ ΣΟΕΛ 

127, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και όρισαν την αμοιβή αυτής.  

6. Ενέκριναν ομόφωνα την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε 

διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση (συνδεδεμένων) 

εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.  

7. Ενέκριναν ομόφωνα τις Συμβάσεις και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του 
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άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σε συνέχεια ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 που διενεργήθηκε 

στην Εταιρεία από τους νόμιμους ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 65Α Ν.4174/2013 όπως ισχύει και 

εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

 

Γ. Εξέλιξη & επιδόσεις δραστηριοτήτων – Χρηματοοικονομικοί και μη δείκτες 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών της Εταιρείας στην κλειόμενη 

χρήση και στην αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 
% Δ  

(2018 / 2017) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 46.621.839,29 44.862.124,63 4% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 8.157.540,11 7.099.404,94 15% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 4.170.753,04 2.753.595,61 51% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2.934.349,67 1.847.073,03 59% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
(EBITDA) 

5.966.261,47 4.875.301,63 22% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 67.410.041,02 60.107.087,30 12% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 24.422.842,53 22.702.670,11 8% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 42.987.198,49 37.404.417,19 15% 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί αριθμοδείκτες για τις δύο τελευταίες χρήσεις: 

  31/12/2018 31/12/2017  

Περιθωρίων Κέρδους (%)    

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 17,50% 15,82%  

Περιθώριο κερδών προ φόρων 8,95% 6,14%  

    

Περιθώριο κερδών μετά φόρων  6,29% 4,12%  

Περιθώριο κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 
12,80% 10,87%  

Αποτελεσματικότητας    

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού (Πωλήσεις/Σύνολο 

Ενεργητικού) 
0,69 0,75  
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Κεφαλαιακής Δομής & Δανειακής Επιβάρυνσης (:1)   

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,76 1,65  

Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια 0,64 0,62  

Καθαρός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια  

(Σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα / Ι.Κ.) 
45,22% 89,35%  

Ρευστότητας    

Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφ.Ενεργ./Βραχ.Υποχρ.) 2,41 3,22  

Ειδική Ρευστότητα (Διαθέσιμα/Βραχ.Υποχρ.) 0,40 0,16  

Αποδοτικότητας προ φόρων (%)    

ROE (EBT / I.K.) 17,08% 12,13%  

 

Οι Συνολικές Πωλήσεις ανήλθαν σε € 46,62 εκ., αυξημένες κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση.  

 

Το Περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 17,50% από 15,82% της προηγούμενης χρήσης. 

 

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 4,17 εκ. από € 2,75 εκ. της προηγούμενης χρήσης, 

σημειώνοντας αύξηση 51%.  

 

Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 2,93 εκ. έναντι € 1,85 εκ. της προηγούμενης 

χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 59%. 

 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων ανήλθαν σε € 5,97 εκ. έναντι € 4,88 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας 

αύξηση 22%.  

 

Τα Αποθέματα διαμορφώθηκαν σε € 2,35 εκ. από € 2,32 εκ. την 31/12/2017 παραμένοντας στα ίδια 

περίπου επίπεδα. 

 

Τα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ταξινομηθεί σε μη κυκλοφορούντα αξίας € 285χιλ. και 

κυκλοφορούντα αξίας € 2,29 εκ. από € 1,34 εκ. την 31/12/2017, μεταβολή η οποία προέρχεται τόσο 

λόγω των αγορών και πωλήσεων εντός της χρήσης, όσο και λόγω της αποτίμησής τους στην εύλογη 

αξία κατά την 31/12/2018. 

 

Οι Απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με την 

31/12/2017 και διαμορφώθηκαν σε € 42,17 εκ.  

 

Τα Ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε € 9,27 εκ. έναντι € 2,38 εκ. την 31/12/2017, 
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σημαντικότατη αύξηση κατά € 6,89 εκ. 

 

Οι Συνολικές υποχρεώσεις παρουσίασαν αύξηση 15% και διαμορφώθηκαν σε € 42,99 εκ. από € 

37,40 εκ. την 31/12/2017.  

 

Τα Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε € 18,02 εκ. από € 20,71 εκ. την 

31/12/2017, μειωμένα κατά 13%, ενώ τα Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 

€ 2,3 εκ. από € 1,95 εκ. την 31/12/2017, αυξημένα κατά 18%, λόγω των συμβατικών δόσεων 

πληρωτέων που λήγουν την επόμενη χρήση. 

 

H Εταιρεία κατέχει στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 65.000 ίδιες μετοχές αξίας κτήσης € 106.147,10 

ενώ η εύλογη αξία τους την 31/12/2018 ανέρχεται σε € 60.775,00. 

 

Δ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους, όπως κίνδυνο μεταβολής τιμών Α΄& Β΄υλών, πιστωτικό κίνδυνο, 

κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο μεταβολών λόγω των επιτοκίων.  

 

Κίνδυνοι μεταβολής τιμών 

Α) Μεταβολές της αξίας εισηγμένων μετοχών που κατέχονται 

Σε περιόδους ανοδικής /καθοδικής πορείας των τιμών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

μετοχών επηρεάζεται θετικά /αρνητικά η αποτίμηση τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνονται 

/επιβαρύνονται τα αποτελέσματα από τα κέρδη /ζημιές που προκύπτουν από τη μεταβολή της 

εύλογης αξίας τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην παρούσα χρήση τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας 

μειώθηκαν κατά € 1,9 εκ. ευρώ λόγω ζημιών από μεταβολή της εύλογης αξίας των κατεχόμενων 

μετοχών. Με βάση τα κατεχόμενα την 31/12/2018 χρεόγραφα, μία αύξηση /(μείωση) των τιμών τους 

κατά 10% θα επέφερε αύξηση /(μείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης 2018 κατά € 110 χιλ. 

περίπου και αύξηση /(μείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης 2017 κατά € 301 χιλ. περίπου. 

 

Κίνδυνος μεταβολής τιμών A’ και B’ υλών 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους παραγωγής αποτελούν οι Α’ και Β’ ύλες. Ενδεχόμενη αύξηση 

των τιμών των Α’ και Β’ υλών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία συνεπάγεται και 

αντίστοιχη αύξηση του κόστους παραγωγής. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος διατηρείται σε χαμηλά 

επίπεδα καθώς πολιτική της Εταιρείας είναι να αναπροσαρμόζει την τιμή πώλησης του τελικού 

προϊόντος όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο προκειμένου να καλύπτεται η όποια επιβάρυνση από τυχόν 

αύξηση των τιμών των A’ και B’ υλών. Το κόστος αναλωθεισών A’ και B’ υλών και υλικών συσκευασίας 

για χρήση 2018 ανήλθε σε € 34,3 εκ. και για την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανήλθε στο ποσό των € 

33,2 εκ.  

Ενδεχόμενη ανατίμηση / (υποτίμηση) των βασικών A’ υλών κατά 10% θα επέφερε μείωση / αύξηση 

των κερδών της χρήσης 2018 κατά € 3,43 εκ. περίπου και μείωση / αύξηση των κερδών της χρήσης 
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2017 κατά € 3,32 εκ. περίπου.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας διέρχεται κρίση με τις τιμές των ιχθύων να είναι μειωμένες λόγω του 

μεγάλου ανταγωνισμού από την αυξημένη παραγωγή ιχθύων στην γειτονική Τουρκία. Επιλογή της 

Διοίκησης είναι οι πωλήσεις να πραγματοποιούνται σε πελάτες με πιστοληπτική αξιοπιστία και 

παράλληλα να επιδιώκει την μέγιστη δυνατή ασφάλιση των πωλήσεών της, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται σε μεγάλο ποσοστό οι απαιτήσεις και να περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός 

κίνδυνος. Οι πωλήσεις προς τον Όμιλο Σελόντα αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% των συνολικών 

πωλήσεων. H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.274.185,22 2.378.914,73 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 42.172.343,23 40.700.269,14 

Σύνολο 51.446.528,45 43.079.183,87 

 

Η ληκτότητα των εμπορικών απαιτήσεων (όπως αυτές αναλύονται στη σημείωση 7.6 κατωτέρω) που 

αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών απαιτήσεων της Εταιρείας κατά την 31/12/2018, 

αναλύεται ως εξής: 

 

Ενηλικίωση εμπορικών απαιτήσεων (μήνες) 

 0 έως 6 6 έως 9 9 έως 12 άνω των 12 Σύνολο 

Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες  36.445.941,02   746.720,29   115.984,20   7.420.466,44  44.729.111,95 

Απομειωμένες  0,00  0,00  0,00  (5.497.097,49) (5.497.097,49) 

Σύνολο 36.445.941,02 746.720,29 115.984,20 1.923.368,95 39.232.014,46 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Με δεδομένο ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας χαρακτηρίζονται ως εντάσεως κεφαλαίου, για τον 

περιορισμό του κινδύνου ρευστότητας διατηρούνται επαρκή εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από τις 

τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινομημένες με βάση τον 

ορίζοντα αποπληρωμής τους, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

31/12/2018 Έως 1 έτος  Μεταξύ 2 και 5 ετών 

Τραπεζικός δανεισμός 2.300.000,00 18.019.245,53 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19.203.996,43 0,00 

 21.503.996,43 18.019.245,53 

   

31/12/2017 Έως 1 έτος  Μεταξύ 2 και 5 ετών 

Τραπεζικός δανεισμός 1.950.074,74 20.713.301,48 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.580.993,02 0,00 

 14.531.067,76 20.713.301,48 

 

Η Εταιρεία ταξινομεί το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τις λοιπές υποχρεώσεις προς 
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τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία 

αξιολογεί τις μελλοντικές της ανάγκες και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την κάλυψη αυτών. 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών λόγω των επιτοκίων  

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών 

χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών 

στα επιτόκια της αγοράς. 

Επιδίωξη της Εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ του κόστους δανεισμού και 

των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές 

των επιτοκίων. Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τις 

χρηματοδοτικές της ανάγκες. Την 31/12/2018, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές του 

επιτοκίου όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου 

με βάση τις επίσημες τιμές Euribor. Μία ενδεχόμενη αύξηση /μείωση του δείκτη Euribor κατά 10% θα 

οδηγούσε σε μείωση των κερδών προ φόρων κατά € 101 χιλ. τη χρήση 2018 έναντι € 151 χιλ. τη 

χρήση 2017. Σημειώνεται ότι εντός της χρήσης 2018 η Εταιρεία προέβη με την Τράπεζα Πειραιώς σε 

συμφωνία μείωσης του περιθωρίου του ομολογιακού της δανείου. 

 

Ε. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, και με τα οποία η 

Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές είναι τα κάτωθι: 

1) Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ: Βασικός Μέτοχος της Εταιρείας κατά 41,34%.  

2) Οι συνδεδεμένες με την Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ εταιρείες. 

 

Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τα 

συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο 1/1/2018 – 31/12/2018 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών κατά την 31/12/2018 και την αντίστοιχη συγκριτική 

περίοδο: 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Α. Συνδεδεμένη επιχείρηση (Σελόντα)     

Πωλήσεις αγαθών 39.861.582,56 41.050.585,90 

Παροχή υπηρεσιών 38.194,06 43.957,07 

Έσοδα από τόκους 353.857,76 165.283,87 

Aγορές αγαθών (1.719.523,01) (1.355.228,13) 

Λήψη υπηρεσιών (341.730,54) (14.385,48) 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Α. Συνδεδεμένη επιχείρηση (Σελόντα)     

Απαιτήσεις 32.211.913,66 31.998.570,28 

Υποχρεώσεις 4.172.369,47 2.029.938,71 
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Β. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη     

Απαιτήσεις 462,82 462,82 

 

Οι συναλλαγές προς τον Όμιλο Σελόντα αφορούν σε πωλήσεις ιχθυοτροφών και ιχθύων, οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε όρους της αγοράς και σε λήψη υπηρεσιών για την ανάπτυξη των ιχθύων της 

Εταιρείας.  

 

Τέλος, οι συναλλαγές και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών 

στελεχών της Εταιρείας για το διάστημα 1/1/2018 – 31/12/2018, και την αντίστοιχη συγκριτική 

περίοδο αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

Παροχές στη Διοίκηση 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Μισθοί διευθυντικών στελεχών και αμοιβές ΔΣ 1.103.372,93 1.028.420,94 

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 112.286,55 109.329,70 

Λοιπές παροχές 48.966,15 31.309,13 

Σύνολο 1.264.625,63 1.169.059,77 
   

Αριθμός διευθυντικών στελεχών 4 4 
 

Στα ποσά του αφορούν στους Μισθούς διευθυντικών στελεχών και αμοιβών ΔΣ, συμπεριλαμβάνονται 

αμοιβές μη εκτελεστικών μελών ΔΣ ποσού € 138.050,76 για το 2018 και αντιστοίχων ποσού             

€ 132.178,52 για το 2017. 

 

Ε. Λοιπές πληροφορίες 

Δραστηριότητες σε R & D 

Η προσθήκη «νέων υλών» έχει ως αποτέλεσμα οι τροφές να παραμείνουν ανταγωνιστικές χωρίς την 

αλλοίωση των ποιοτικών θρεπτικών χαρακτηριστικών τους και της απόδοσής τους. 

 

Συστήματα ISO 

Μετά από τις επιθεωρήσεις και την επαναπιστοποίηση των συστημάτων ISO, η Εταιρεία έχει σε ισχύ 

τα συστήματα: 

1) ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 

2) ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

3) ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

4) OHSAS 18001:2007 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

 

Προσωπικό 

Κατά την 31/12/2018 η Εταιρεία απασχολούσε 71 άτομα, έναντι 66 ατόμων την 31/12/2017. 

 

ΣΤ. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για την χρήση 2019 

 

Οι προοπτικές της Εταιρείας είναι άμεσα συνυφασμένες με τις προοπτικές του κλάδου της 

ιχθυοκαλλιέργειας. 

Στην ετήσια έκθεση του 2018 του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών αναφέρονται τα 
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ακόλουθα: 

 

“Η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα 

Η εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων αποτελεί εδώ και 30 χρόνια τη βασική δραστηριότητα 

υδατοκαλλιέργειας της χώρας. Το 2017 αντιπροσώπευε το 82% του όγκου και το 98% της αξίας της 

συνολικής παραγωγής της χώρας. Τα κύρια είδη που εκτρέφονται είναι η τσιπούρα και το λαβράκι 

αποτελώντας περίπου το 97% των πωλήσεων, ενώ σε πολύ μικρότερη κλίμακα, περίπου 3% 

εκτρέφονται όλα τα υπόλοιπα είδη (μυτάκι, φαγκρί, λυθρίνι, κρανιός, συναγρίδα κ.α.). 

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ε.Ε. 

Το 2016 η υδατοκαλλιέργεια στην Ε.Ε. χαρακτηρίστηκε από αύξηση της εγχώριας παραγωγής των 

εισαγωγών αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, αλλά και της μέσης κατά κεφαλήν κατανάλωσης. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η παραγωγή στην Ε.Ε. αυξήθηκε ως προς τον όγκο 

κατά 2,2% (από 1,26 εκ.τόνους σε 1,29 εκ.τόνους) και ως προς την αξία κατά 6,64% (από 3,584 δις 

ευρώ σε 7,729 δις ευρώ). 

Η Ελλάδα θεωρείται από τις πλέον σημαντικές χώρες παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. καθώς 

καταλαμβάνει την 5η θέση ως προς τον όγκο παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και την 3η ως 

προς την αξία τους. Λαμβάνοντας υπόψη πως το 85% της ελληνικής παραγωγής είναι ψάρια, στη 

συγκεκριμένη κατηγορία η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση ως προς τον όγκο και την αξία παραγωγής 

ιχθυοκαλλιέργειας. 

Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο 

Το 2016 η παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας παγκοσμίως σημείωσε νέο ρεκόρ και 

ανήλθε σε περίπου 171 εκ.τόνους εκ των οποίων το 54,5% προήλθε από την υδατοκαλλιέργεια και το 

υπόλοιπο 45,5% από την αλιεία. Από τους 171 εκ.τόνους, περίπου το 88% (άνω των 151 εκ. τόνων) 

χρησιμοποιήθηκε για ανθρώπινη κατανάλωση καταγράφοντας για άλλο ένα έτος αυξημένη 

κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων. Το υπόλοιπο 12% (περίπου 20 εκ. τόνοι) χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως σε ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια. 

Η εκτροφή τσιπούρας και λαβρακίου καταγράφηκε το 2017 σε 20 χώρες, κυρίως από την ευρύτερη 

περιφέρεια της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την παραγωγή τους να κυμαίνεται από λίγα 

κιλά μέχρι 140.000 τόνους. 

Οι δύο κύριοι παραγωγοί παραμένουν η Ελλάδα και η Τουρκία όπου και οι δύο μαζί αντιπροσωπεύουν 

το 64,4% της παραγωγής παγκοσμίως.” 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσιάζει εποχικότητα. Λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών 

του ψαριού, οι ποσοτικές ανάγκες διατροφής του μεταβάλλονται ανάλογα µε τη θερµοκρασία του 

νερού εκτροφής. Το στοιχείο αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υψηλή κατανάλωση ιχθυοτροφών κατά τη 
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διάρκεια της περιόδου (Ιουνίου – Οκτωβρίου). 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις συνθήκες του οικονομικού 

περιβάλλοντος, συνεχίζει να στοχεύει αφενός σε ενέργειες βελτίωσης των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων (αποθηκευτικοί χώροι) και συγκράτησης του κόστους παραγωγής και αφετέρου σε 

διεύρυνση των πωλήσεων σε πελάτες με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Ζ. Σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης μέχρι τη δημοσίευση 

Η Εταιρεία με στόχο τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων και των χρηματοοικονομικών της 

δαπανών καθώς επίσης και τη βελτίωση των σχετικών δεικτών, ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις 

της εκ των δανειακών της συμβάσεων, προέβη την 09/01/2019 σε πρόωρη αποπληρωμή μέρους του 

Ομολογιακού της δανείου και δη ποσού € 2.500.000, το οποίο λήγει στις 30/9/2021. Πλέον ο 

δανεισμός της εταιρείας ΠEΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ανέρχεται σε ποσό € 

17.819.246 (αρχικό ποσό δανείου € 29.000.000 την 30/09/2016). 

 

Η. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 
 
 
 
(α) Περιθωρίων  Κέρδους 
 

 

1. 
Περιθώριο Μικτού 
Κέρδους 

= 
Μικτά Κέρδη 

= 
8.157.540,11 

= 17,50% 
Σύνολο Πωλήσεων 46.621.839,29 

2. 
Περιθώριο Κερδών προ 

Φόρων 
= 

Κέρδη προ Φόρων 
= 

4.170.753,04 
= 8,95% 

Σύνολο Πωλήσεων 46.621.839,29 

3. 
Περιθώριο κερδών μετά 

φόρων  
= 

Κέρδη μετά Φόρων  
= 

2.934.349,67 
= 6,29% 

Σύνολο Πωλήσεων 46.621.839,29 

4. 

Περιθώριο Κερδών προ 
φόρων, 

χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων 

= 

Κέρδη προ Φόρων, 
αποτελεσμάτων & 

αποσβέσεων  
= 

5.966.261,47 

= 12,80% 

Σύνολο Πωλήσεων 46.621.839,29 

 

1. Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τη συγκρίσιμη χρήση 2017 κατά 0,11%. 

2. Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τη συγκρίσιμη χρήση 2017 κατά 2,98%. 

3. Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τη συγκρίσιμη χρήση 2017 κατά 2,29%. 

4. Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τη συγκρίσιμη χρήση 2017 κατά 2,17%. 
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(β) Αποτελεσματικότητας 

 
 

1. 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 

Ενεργητικού 

= 
Σύνολο Πωλήσεων 

= 
46.621.839,29 

= 0,69 

Σύνολο Ενεργητικού 67.410.041,02 

 

 Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη χρήση 2017 κατά 0,07. 

 
 
(γ) Κεφαλαιακής Δομής & Δανειακής Επιβάρυνσης 
 

1. Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια = 
Σύνολο υποχρεώσεων 

= 
42.987.198,49 

= 1,76 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 24.422.842,53 

2. 
Ξένα/ Συνολικά 
Κεφάλαια 

= 
Σύνολο υποχρεώσεων 

= 
42.987.198,49 

= 0,64 
Σύνολο Ενεργητικού 67.140.041,02 

 

1. Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τη συγκρίσιμη χρήση 2017 κατά 0,11. 
 

2. Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τη συγκρίσιμη χρήση 2017 κατά 0,02. 
 
 
(δ) Ρευστότητα 
 

1. 
Βαθμός Γενικής 

Ρευστότητας 
= 

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό  
= 

56.085.903,54 

= 2,41 
Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρ/σεις 
23.244.844,67 

2. 
Βαθμός Ειδικής 
Ρευστότητας 

= 

Διαθέσιμα 

= 

9.274.185,22 

= 0,40 Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρ/σεις 

23.244.844,67 

 

1.  Ο αριθμοδείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας δείχνει ότι η επιχείρηση καλύπτει επαρκώς το 

σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 2,41 φορές. 

 
2. Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τη συγκρίσιμη χρήση 2017 κατά 0,24. 
 

 
(ε) Αποδοτικότητα επιχείρησης προ φόρων 
 

1. 
Βαθμός Συνολικής 
Αποδοτικότητας ROE 

= 
Κέρδη προ φόρων 

= 
4.170.753,04 

= 17,08% 
Ίδια Κεφάλαια 24.422.842,53 

 

Οι δείκτες αποδοτικότητας απεικονίζουν την υγιή οικονομική θέση και κατάσταση της Εταιρείας. 

Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τη συγκρίσιμη χρήση 2017 κατά 5,08%. 
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Θ. Αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 ν. 3556/2007 

1) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 6.379.087,12 είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και 

διαιρείται σε 17.240.776 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,37 η κάθε μία. Οι μετοχές 

είναι άυλες και είναι όλες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών, στην κατηγορία 

Χαμηλής Διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΠΕΡΣ» και ISIN 

GRS299003004. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. 

 

2) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και ο Κανονισμός του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της. 

3) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 

9-11 του Ν.3556/2007. 

Η μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31/12/2018 είναι η εξής: 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

WISE MANAGEMENT SA 7.150.662 41,48 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 7.127.656 41,34 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1.034.447 6,00 

Λοιποί επενδυτές (1) 1.928.011 11,18 

ΣΥΝΟΛΟ 17.240.776 100,00 

 

Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 

5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

4) Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

5) Περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου 

Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 

6) Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας 

Μεταξύ των βασικών μετόχων της Εταιρείας, ήτοι της WISE MANAGEMENT SA, της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ και του κου Γ. Αντύπα έχει υπογραφεί η από 18.7.2007 συμφωνία μετόχων. Στην εν 

λόγω συμφωνία ορίζεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από επτά (7) 

μέλη, εκ των οποίων τρεις (3) θα υποδεικνύονται από την ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., τρεις (3) από την WISE και 

ένας (1) θα είναι ο κ. Γ. Αντύπας (ή άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής μεταξύ ΣΕΛΟΝΤΑ και WISE). 

Οποιοσδήποτε από τους μετόχους θα μπορεί να υποδεικνύει τα ίδια πρόσωπα για επανεκλογή στο 

Δ.Σ. όταν θα έχει λήξει η θητεία τους. Την θέση του Προέδρου θα την κατέχει ο κ. Αντύπας (ή άλλο 
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πρόσωπο κοινής αποδοχής μεταξύ ΣΕΛΟΝΤΑ και WISE), την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 

πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την ΣΕΛΟΝΤΑ και την θέση του Αντιπροέδρου πρόσωπο που θα 

υποδεικνύεται από την WISE. Την Εταιρεία θα δεσμεύουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.  

7) Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τροποποίηση καταστατικού 

Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 

8) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων 

μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920 

Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 

2190/1920. 

9) Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας 

πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής 

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία. 

10) Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή 

απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας 

δημόσιας πρότασης 

Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το 

προσωπικό της.  

 

Θ. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης  

Η παρούσα δήλωση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920 και αποτελεί 

μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας, περιέχει δε  όλα τα πληροφοριακά 

στοιχεία που ορίζονται από το νόμο. 

I. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.E (η «Εταιρεία» ή η «ΠΕΡΣΕΥΣ»), στο πλαίσιο της πολιτικής υιοθέτησης υψηλών 

προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, συνέταξε και υιοθέτησε τον δικό της κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης (Ο Κώδικας), δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

O Κώδικας έχει συνταχθεί με γνώμονα τις διατάξεις των  Νόμων  2190/1920,  3016/2002,  

3873/2010,  4403/2016  και  4449/2017,  την  απόφαση  5/204/14.11.2000  του  Διοικητικού   

Συμβουλίου  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς,  όπως  τροποποιηθείσα ισχύει  καθώς  και  τις   

υπόλοιπες  σχετικές  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Επιτροπής  

Κεφαλαιαγοράς, όπως  αυτές  έχουν  τροποποιηθεί  και  ισχύουν.   
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Ο Κώδικας αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που 

εφαρμόζει η Εταιρεία επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους μετόχους της και τη διαρκή 

βελτίωση του εταιρικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της και της ανταγωνιστικότητάς της. 

Περαιτέρω, ο Κώδικας στοχεύει στην καταγραφή του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας και στην 

καθιέρωση κανόνων και διαδικασιών διοίκησης που αφορούν στις σχέσεις ανάμεσα στη διοίκηση, το 

Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους της Εταιρείας και τα λοιπά πρόσωπα που συνδέονται και 

επηρεάζονται από τις πράξεις των οργάνων της. 

O Κώδικας είναι διαθέσιμος στο κοινό στη διαδικτυακή διεύθυνση της Εταιρείας www.perseusgroup.gr 

II. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του νόμου 

Η Εταιρεία, πέραν του Κώδικα και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της, τον οποίο έχει 

υιοθετήσει σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 3016/2002, εφαρμόζει παράλληλα και τον Κώδικα 

Δεοντολογίας και Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς. 

Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς 

Στόχος της εφαρμογής του Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας είναι, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση 

ενός πλαισίου επιχειρησιακής λειτουργίας σύμφωνα με αρχές και κανόνες ηθικής και διαφάνειας, η 

συμμόρφωση με το διεθνές εμπορικό δίκαιο και το εφαρμοστέο δίκαιο των κρατών στα οποία η 

Εταιρεία δραστηριοποιείται, η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, η 

βελτίωση της κερδοφορίας της, η ανάπτυξη ενός φιλικού προς το περιβάλλον λειτουργικού πλαισίου 

και η διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της παροχής ίσων δικαιωμάτων και αποφυγής 

διακριτικής μεταχείρισης όσων συνδέονται με την Εταιρεία. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς της Εταιρείας είναι διαθέσιμος στην 

ιστοσελίδα της www.perseusgroup.gr   

Κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») υιοθετεί διαδικασίες 

και εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες αποσκοπούν στην εγκατάσταση και διατήρηση συστημάτων που 

βελτιστοποιούν την αναγνώριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων τους 

οποίους δύναται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία, στην αποτελεσματική διαχείριση αυτών και συμβάλλουν 

στην αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο διενέργει περιοδικούς ελέγχους και ενημερώνεται τακτικά 

αναφορικά με την ύπαρξη οιωνδήποτε ζητημάτων τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές 

οικονομικές και επιχειρηματικές συνέπειες για την Εταιρεία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε επισκόπηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα: 

• Θέτοντας την επιχειρησιακή στρατηγική σε επίπεδο Εταιρείας και διευθύνσεων  και στο πλαίσιο της 

έγκρισης ενός ετήσιου προϋπολογισμού με μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις. Βασικό σημείο αυτής της 

άσκησης είναι η επισκόπηση των επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών και τα μέτρα που 

http://www.perseusgroup.gr/
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λαμβάνονται για τη διαχείρισή τους. 

• Επιθεωρώντας σε τακτική βάση τη λειτουργική και χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και τις 

τελευταίες εκτιμήσεις για την τρέχουσα περίοδο. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται σύγκριση του προϋπολογισμού με τα αποτελέσματα προηγουμένων 

ετών και υιοθέτηση σχεδίων δράσης με στόχο τη βέλτιστη λειτουργική και χρηματοοικονομική 

απόδοση. 

• Διατηρώντας την πρωταρχική ευθύνη για τις εξαγορές και τις εκποιήσεις και την παροχή εγκρίσεων 

για μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες, σημαντικά συμβόλαια και χρηματοδοτικές συμφωνίες. Πέραν 

του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχουν σαφώς καθορισμένες διοικητικές αρμοδιότητες για την 

έγκριση κεφαλαιουχικών δαπανών, σημαντικών συμβολαίων, εξαγορών, επενδύσεων και εκποιήσεων, 

οι οποίες συνδυάζονται με ένα προκαθορισμένο πλαίσιο αξιολόγησης τους, που περιλαμβάνει σχέδιο 

ανάλυσης κινδύνων και αξιολόγηση της εφαρμογής τους, καθώς και διαδικασία επισκόπησης εξαγορών 

όπου αυτή απαιτείται. 

• Πραγματοποιώντας, αναθεώρηση των προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας της 

Εταιρείας. 

Περαιτέρω, η Εταιρεία διαθέτει συστήματα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των 

κινδύνων όσον αφορά την υποβολή αναφορών και την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Τα ανωτέρω συστήματα και διαδικασίες περιλαμβάνουν: 

• Τη δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενιαίων λογιστικών εφαρμογών και διαδικασιών. 

• Την επισκόπηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόζονται και τη 

διασφάλιση ότι είναι ενημερωμένες και γνωστοποιούνται στο κατάλληλο προσωπικό. 

• Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

• Την ύπαρξη πολιτικών, τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα υπό-τμήματα, που να διέπουν τη 

διατήρηση των λογιστικών βιβλίων, την παρουσίαση των συναλλαγών καθώς και τις κύριες 

διαδικασίες χρηματοοικονομικού ελέγχου. 

• Την πραγματοποίηση συνεδριάσεων σε μηνιαία βάση οι οποίες περιλαμβάνουν επισκόπηση των 

εσωτερικών θεμάτων χρηματοοικονομικής αναφοράς και παρακολούθηση των διαδικασιών 

χρηματοοικονομικού ελέγχου. 

• Τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού. 

• Διαδικασίες κλεισίματος οι οποίες περιλαμβάνουν προθεσμίες υποβολής, αρμοδιότητες, ταξινόμηση 

λογαριασμών και ενημέρωση για απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 

• Την εφαρμογή μιας ενιαίας μορφής εταιρικής αναφοράς τόσο για σκοπούς χρηματοοικονομικής 

αναφοράς όσο και για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης. 

• Διαδικασίες περιορισμού της δυνατότητας πρόσβασης και μεταβολής του λογιστικού σχεδίου που 

χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητά του. 

• Την πραγματοποίηση διαγραφών και τον σχηματισμό αποθεματικών /προβλέψεων με σαφήνεια, 

συνέπεια και σύμφωνα με την πολιτική της  Εταιρείας. 
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• Τη διενέργεια, σε μηνιαία βάση, ανάλυσης των αποκλίσεων ανάμεσα στα πραγματικά αποτελέσματα, 

τα προϋπολογισμένα και τα συγκριτικά για να εντοπίζονται μη συνήθεις συναλλαγές και να 

διασφαλίζεται η ακρίβεια και η πληρότητα των αποτελεσμάτων. 

• Την ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για κάθε κύρια περιοχή όπως είναι οι σημαντικές συμφωνίες, 

οι διαδικασίες απογραφής των αποθεμάτων, οι διαδικασίες πληρωμών, οι διαδικασίες διαχωρισμού 

καθηκόντων κ.α. 

• Προϋπολογισμός για την επόμενη χρήση: καταρτίζεται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση ο 

ενοποιημένος αλλά και οι ατομικοί, ανά δραστηριότητα της Εταιρείας, προϋπολογισμοί για το επόμενο 

οικονομικό έτος, οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

• Εκτίμηση για την τρέχουσα χρήση: καταρτίζεται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση ο ενοποιημένος 

αλλά και οι ατομικοί, ανά δραστηριότητα της Εταιρείας, προϋπολογισμοί για την τρέχουσα χρήση 

επιχειρηματικού πλάνου. 

 

III. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης, των 

μετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των 

μετόχων και του τρόπου άσκησής τους 

 

Α. Τρόπος λειτουργίας και βασικές εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

Τα θέματα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως των 

μετόχων της εταιρείας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Συνέρχεται εκτάκτως , όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. 

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για 

κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να 

αποφασίζει για: 

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της, να προκαλέσουν τη σύγκλησή της. 

(β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται, όσες αφορούν την αύξηση, 

ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, την αλλαγή εθνικότητας, την 

παράταση της διάρκειάς της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάσπαση, μετατροπή και 

αναβίωση της Εταιρείας. 

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της 

αμοιβής τους. 

(δ) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που καταρτίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση καθαρών κερδών της Εταιρείας. 

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε 
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ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών, σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, 

που έχουν διενεργήσει. 

(ζ) Το διορισμό εκκαθαριστών, σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας. 

(η) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των 

καθηκόντων τους, που απορρέουν από το Νόμο και το καταστατικό της. 

 

Β. Δικαιώματα των μετόχων και τρόποι άσκησής τους 

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου, 

εφόσον είναι κύριος μίας, τουλάχιστον, μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή 

αντίληψη και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Τα έγγραφα 

εκπροσώπησης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από 

τον εκδότη τους. 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του 

φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας 

γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με 

απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου, εφόσον υφίσταται 

σχετική σύνδεση. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας 

πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η 

ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το 

αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα λοιπά δικαιώματα των 

μετόχων καθορίζονται στο καταστατικό της Εταιρείας και στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι πρόεδροι των επιτροπών του 

Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας είναι διαθέσιμοι 

για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μετόχων. 

 

IV. Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας 

 

Α. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από επτά (7) έως εννέα (9) Μέλη.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά Μέλη, καθώς και από μη εκτελεστικά Μέλη εκ 

των οποίων ορισμένα πρέπει να είναι και ανεξάρτητα. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών Μελών δεν 

πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού, ενώ αν προκύψει κλάσμα 

στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να 

υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα Μέλη.  

 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 - 31/12/2018 

 

 
 

- 24 - 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

και η θητεία τους είναι πενταετής δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική 

Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξη (6) έτη. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σέ σώμα 

εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα η δύο 

Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο τον αντικαθιστά ο Διευθύνων 

Σύμβουλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν 

να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται η 

αντιπροσωπεύονται σέ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 

παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. 

 

Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. 

Η εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου 

υποβάλλει εκ του νόμου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως που 

εξέλεξε τα Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως υποβάλλεται εντός της ίδιας 

προθεσμίας και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε 

Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εκτελεστικού, Μη Εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό 

Ανεξάρτητο Μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο 

κατέστη έκπτωτο. 

 

Η εμπειρία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει διαφορετικά επαγγελματικά 

υπόβαθρα, που εκπροσωπούν υψηλό επίπεδο επιχειρηματικών, διεθνών και οικονομικών γνώσεων 

συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχημένη λειτουργία της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και ειδικότερα η σχέση μεταξύ του αριθμού των ανεξάρτητων και μη ανεξάρτητων 

μελών, βρίσκεται σε πλήρη ισορροπία. Τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη είναι σε θέση να 

παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αμερόληπτες απόψεις και συμβουλές για τη λήψη των 

αποφάσεών του, να εξασφαλίσουν το συμφέρον της Εταιρείας, προστατεύοντας τους μετόχους και 

τους εργαζομένους, ενώ τα εκτελεστικά μέλη είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση της εφαρμογής των 

στρατηγικών και πολιτικών που εκάστοτε αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις  ημερομηνίες έναρξης και 

λήξης της θητείας τους, καθώς και τη συχνότητα συμμετοχής κάθε μέλους στις συνεδριάσεις που 

έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους 2018. 
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με τον Κώδικα Επιχειρησιακής 

Δεοντολογίας της Εταιρείας να αποφεύγουν πράξεις ή παραλείψεις από τις οποίες δύνανται να 

αποκομίσουν άμεσο ή έμμεσο όφελος που έρχεται σε σύγκρουση ή ενδεχομένως σε αντίθεση με το 

συμφέρον της Εταιρείας. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβή η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση 

της Εταιρείας σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Καταστατικό και στο Νόμο. 

Αρμοδιότητες του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, και του Εταιρικού Γραμματέα 

 

1)   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος: 

• Για τη διεύθυνση του Διοικητικού Συμβουλίου θέτοντας τα θέματα προς συζήτηση, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ζητήματα της Εταιρείας και τις εισηγήσεις των λοιπών μελών και εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο την αποτελεσματική λειτουργία του.  

• Για την έγκαιρη παροχή εξακριβωμένων και σαφών πληροφοριών στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε 

συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εταιρικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Για την επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

μετόχων σε συνδυασμό με τη  διαβίβαση των απόψεων των σημαντικών επενδυτών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και κατ’ επέκταση την κατανόηση από το Διοικητικό Συμβούλιο των απόψεων αυτών.  

• Για την σωστή διαχείριση και τον καταμερισμό του χρόνου που διαθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο 

για τη διευθέτηση των σύνθετων ζητημάτων. 

• Σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, για 

τη διασφάλιση της έγκαιρης ενημέρωσης και την κατάρτιση των νέων μελών αναφορικά με τις 

αρμοδιότητές τους και τα θέματα διαχείρισης, μέσω ενός προγράμματος ένταξης των νέων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Να παροτρύνει και διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού 

Τίτλος Στοιχεία προσώπου 

Ιδιότητα 

Εκτελεστικού / 

Μη Εκτελεστικού 

Μέλους 

Ιδιότητα 

Ανεξάρτητου 

Μέλος 

Έναρξη 

Θητείας 

Λήξη 

Θητείας 

Αριθμός 

Συμμετοχών 

σε 

Συνεδριάσεις 

Δ.Σ. 

Πρόεδρος Γεώργιος Αντύπας             Εκτελεστικό  31/5/2017 30/5/2022 22/22 

Αντιπρόεδρος Σμυρνής Δημήτριος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο 31/5/2017 30/5/2022 22/22 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Χρήστος 

Μπουγιουκλής 
Εκτελεστικό  31/5/2017 30/5/2022 22/22 

Μέλος Αριστείδης Χρόνης  Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο 31/5/2017 30/5/2022 22/22 

Μέλος Μιχαήλ Παναγής Μη Εκτελεστικό  31/5/2017 30/5/2022 22/22 

Μέλος Σωτήριος Πάνου Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο 31/5/2017 30/5/2022 22/22 

Μέλος Αδαμαντίνη Λάζαρη Μη Εκτελεστικό  31/5/2017 30/5/2022 21/22 
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Συμβουλίου.  

 

2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος: 

• Για τη διεκπεραίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων της Εταιρείας μέσα στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

• Να διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεων και διαδικασιών εντός της 

Εταιρείας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

• Για τη διαχείριση και καθημερινή συνεργασία με την ανώτερη διοίκηση της Εταιρείας. 

• Για την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς την ομάδα διοίκησης, με απώτερο στόχο την 

κατάρτιση και ανάπτυξη στελεχών ικανών να επανδρώσουν διευθυντικές θέσεις στο μέλλον.  

• Για την παροχή επαρκούς πληροφόρησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να 

παραμένει διαρκώς ενήμερος αναφορικά με σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις που αφορούν την 

Εταιρεία. 

 

3) Ο Εταιρικός Γραμματέας: 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο Εταιρικό 

Γραμματέα, ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του. Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εταιρικού Γραμματέα ο οποίος δύναται να είναι είτε ανώτατος 

υπάλληλος της Εταιρείας είτε νομικός σύμβουλος. Ο ρόλος του είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη 

στον Πρόεδρο και τα άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη 

συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς 

νόμους και κανονισμούς.  

 

Υπό την εποπτεία του Προέδρου, οι αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα περιλαμβάνουν τη 

διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του, 

καθώς και μεταξύ της ανώτατης διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, ο Εταιρικός 

Γραμματέας διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση των συνελεύσεων των μετόχων και την εν 

γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων με το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα τη συμμόρφωση του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις νομικές και καταστατικές απαιτήσεις. 

 

Β. Βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Γεώργιος Αντύπας 

Πρόεδρος (Εκτελεστικό μέλος) 

O  κος Γεώργιος  Αντύπας συμμετέχει στο ΔΣ της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε ως Εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ 

από το 2005. 

Από το 1967 ασχολείται με επιχειρήσεις ως μέτοχος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων. Έχει 
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διατελέσει μέλος Δ.Σ. της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ T.V. Α.Ε. (2000-2011), της εταιρείας  ΒΑΡΔΑΣ 

Α.Ε.Β.Ε.Ε. (1996-2008) και της  Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (2014-2015). Σήμερα, είναι και 

Πρόεδρος της εταιρείας Audiotex S.A. . 

 

Δημήτριος Σμυρνής 

Αντιπρόεδρος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος) 

O κος Δημήτριος Σμυρνής διορίστηκε Αντιπρόεδρος -Μη εκτελεστικό μέλος της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε από 

το έτος 2016. 

Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και ειδικότερα το  δίκαιο των 

εταιρειών. 

Έχει εργαστεί ως Νομικός Σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες από το έτος 2001 και διατηρεί δικηγορικό 

γραφείο από το έτος 2009. 

Είναι μέλος της Ένωσης Εμπορικολόγων Ελλάδας και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Είναι πτυχιούχος του του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος  Δημόσιας 

Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου 

 

Χρήστος Μπουγιουκλής 

Διευθύνων Σύμβουλος(Εκτελεστικό Μέλος) 

O κος Χρήστος Μπουγιουκλής διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε το έτος 2016. 

Πριν ενταχθεί στη ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή και Εκτελεστικού μέλους 

ΔΣ στην εταιρεία Συμβούλων Ευρωσύμβουλοι ΑΕ, ενώ έχει εργαστεί σέ διάφορες διευθυντικές θέσεις 

στην Τράπεζα HSBC με τελευταία εκείνη του Διευθυντή Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη. 

Ξεκίνησε δε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως στέλεχος της διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας 

Arthur Andersen. 

Είναι ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλβανικής Τράπεζας 

Τίρανα μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς καί μέλος του ΔΣ της Θυγατρικής  της τράπεζας 

Πειραιώς στην Ουκρανία,  PIRAEUS BANK ICB. 

 

Κατέχει τέλος μεταπτυχιακό τίτλο (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της 

Γλασκώβης  Strathclyde Business School 

 

Αριστείδης Χρόνης 

(Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Ο κος Χρόνης Αριστείδης είναι μέλος του ΔΣ της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε από το έτος 2014 

Έχει τριακονταετή εμπειρία στον Χρηματοοικονομικό κλάδο, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του 

ως Deputy Treasurer της εταιρείας Πετρελαίων FINA SA, συνέχισε ως Finance and Treasury Manager 

στην εταιρεία πετρελαιοειδών BP και από το 1996 εως τον Οκτώβριο του 2018 ήταν στο δυναμικό 

του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ ως Group Treasurer έχοντας την ευθύνη των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

όλων των Εταιρειών του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
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Από τον Δεκέμβριο του 2018 έχει αναλάβει την Οικονομική Διεύθυνση του ομίλου Καραγιάννη-ΚΑΠΑ 

Studios 

Τέλος έχει αποφοιτήσει από το BP  School of International Management. 

 

Μιχαήλ Παναγής 

(μη εκτελεστικό μέλος) 

Ο κος Μιχαήλ Παναγής είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ  της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε από το έτος  2016. 

Είναι  μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, στο ΔΣ της εταιρείας «Geo 

Hellas», στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Θεοτόκος». Από τον Σεπτέμβριο του 2018 είναι μη 

εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ». 

Από το 1998 έως το 2004 υπήρξε Head of Business Strategy & Development – Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

– Group Sales and Marketing Director καθώς και Μέλος του Management Team στον Όμιλο Μαΐλλη. 

Από το 2005 έως και το 2015 κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του 

Δ.Σ. στον Όμιλο Eurodrip (Eurodrip Group). 

Είναι χημικός μηχανικός με πτυχίο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κάτοχος πτυχίου ΜΒΑ από 

το Imperial College London – University of London.  

 

Σωτήριος Πάνου 

(Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Ο κος Σωτήριος Πάνου, συνταξιούχος, είναι μέλος του ΔΣ της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. από το 2008. 

Ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του ως λογιστής στην Ανώνυμη Εταιρεία Αφοί Π. Λιανού 

ΑΕ.  

Εργάσθηκε για 23 περίπου έτη στον Όμιλο Αντέννα ως προϊστάμενος Λογιστηρίου αρχικά και 

αργότερα ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου.  

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών.  

 

Αδαμαντίνη Λάζαρη 

(Μη Εκτελεστικό μέλος) 

H κα Αδαμαντίνη Λάζαρη, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ως μέλος ΔΣ 

και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τον Νοέμβριο του 2016. 

Παράλληλα συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ΑΕ , της 

Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ και εταιρειών του Ομίλου γενικότερα. Στο παρελθόν,  διετέλεσε 

Υποδιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας ΑΕ και ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στην Εμπορική Τράπεζα. 

Συμμετείχε επίσης σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κατέχει δύο μεταπτυχιακά με 

ειδίκευση στις Βιομηχανικές Σχέσεις και στη Διοίκηση Προσωπικού και στα Multimedia and Audiovisual 

Business Administration. 
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V. Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών της 

Εταιρείας. 

 

Α. Επιτροπή Ελέγχου  

Σύμφωνα με το άρθρο  44 του Ν. 4449/2017 η Εταιρεία έχει συστήσει και διατηρεί επιτροπή ελέγχου 

(η «Επιτροπή Ελέγχου») η οποία είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την παρακολούθηση: 

•  της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

• της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνου, 

• της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, 

• θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας του νόμιμου 

ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην παροχή στην Εταιρεία άλλων 

υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 

Είναι δε υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και 

προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο αναφορικά με οιαδήποτε αλλαγή στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και το 

οργανόγραμμα της Εταιρείας. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας σύμφωνα με το ν. 4449/2017, είναι τα εξής: 

 

1) Σωτήριος Πάνου (Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) 

2) Αριστείδης Χρόνης(Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

3) Αδαμαντίνη Λάζαρη(Μη Εκτελεστικό μέλος) 

 

Τα παραπάνω μέλη διαθέτουν σημαντική επαγγελματική προϋπηρεσία από την απασχόληση τους, στο 

παρελθόν, ως στελέχη οικονομικών διευθύνσεων αλλά και από άλλες σχετικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Τέλος, ο κ. Σωτήριος Πάνου πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο 

αναφορικά με τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται όποτε κρίνεται αναγκαίο και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 

τέσσερις φορές το χρόνο. Επίσης, οφείλει να πραγματοποιεί δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις με τη 

συμμετοχή του τακτικού ελεγκτή της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης. Η 

Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται σε αυτήν τουλάχιστον δύο μέλη της εκ των 

οποίων το ένα θα είναι τουλάχιστον ο Πρόεδρός αυτής. Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 η Επιτροπή 

Ελέγχου συνεδρίασε συνολικά 14 φορές. Η Επιτροπή Ελέγχου προέβη στην εξέταση μιας σειράς 

θεμάτων σχετικών με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις 

του 2017, καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2018. Επίσης, 
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επανεξέτασε τις κυριότερες εκτιμήσεις και κρίσεις που επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά 

αποτελέσματα, τα κυριότερα θέματα γνωστοποίησης και παρουσίασης ώστε να διασφαλίσει την 

πληρότητα, σαφήνεια και επαρκή πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων, προ της υποβολής 

τους στο Δ.Σ. Επιπλέον, εξέτασε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο της Ecovis επί των 

Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση του 2017, καθώς και την επισκόπηση της Grant 

Thornton για το πρώτο εξάμηνο του 2018, η κατάρτιση των οποίων αποτελεί νομική υποχρέωση της 

Εταιρείας.  

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του έτους 2018, η Επιτροπή Ελέγχου επιθεώρησε:  

• τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από την διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου και 

εξέτασε την ανταπόκριση της Διοίκησης για τα ζητήματα που ανέδειξε, μεταξύ άλλων και την 

εφαρμογή τυχόν συστάσεων της,  

• ενέκρινε το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου για το 2019, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης 

προσέγγισης του ελέγχου, την κάλυψη και την κατανομή των πόρων,  

• την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Δ.Σ. και 

των ανώτερων διοικητικών στελεχών σε θέματα όπως είναι η ανεξαρτησία, η επάρκεια πόρων και 

επαγγελματικής κατάρτισης, η στρατηγική, ο προγραμματισμός και η μεθοδολογία του εσωτερικού 

ελέγχου.  

 

B.Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  

Στα βασικά καθήκοντα και στις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται: 

 • Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής και τήρησης του Καταστατικού της Εταιρείας, του 

Εσωτερικού Κανονισμού της και των οδηγιών καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που εφαρμόζεται. 

 • Η αναφορά, περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της Εταιρείας.  

• Η έγγραφη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, για τυχόν 

σημαντικά ευρήματα των διενεργηθέντων εσωτερικών ελέγχων.  

• Η παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.  

• Η συνεργασία με τις εποπτικές αρχές της πολιτείας και η διευκόλυνση του έργου τους.  

Ο εσωτερικός ελεγκτής λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση 

του Εσωτερικού Ελέγχου και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας και εποπτεύεται από την 

Επιτροπή Ελέγχου. 

 

VI. Επικοινωνία με τους Μετόχους  

 

Η ΠΕΡΣΕΥΣ αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής και έγκαιρης επικοινωνίας με τους μετόχους 

και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Η Εταιρεία διατηρεί ενεργή ιστοσελίδα www.perseusgroup.gr  

διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, στην οποία είναι διαθέσιμος ο Κώδικας, 

δημοσιοποιείται περιγραφή της εταιρικής διακυβέρνησης, της διοικητικής διάρθρωσης, το ιδιοκτησιακό 

http://www.perseusgroup.gr/
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καθεστώς και κάθε άλλη χρήσιμη και αναγκαία για τους μετόχους και επενδυτές πληροφορία. Τέλος, η 

ΠΕΡΣΕΥΣ επικοινωνεί, με την επενδυτική κοινότητα μέσω της συμμετοχής της σε μια σειρά από 

συνέδρια και συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα . 

 

Ι. Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
 

• Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας 

 

Η επιχειρηματική ηθική της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. εκφράζεται από την πάγια θέση της ενάντια σε ό,τι 

καταργεί τον ανταγωνισμό, παράγει αδιαφανείς διαδικασίες και θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το επιχειρείν. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας υπονομεύουν το ηθικό 

περιβάλλον κάθε επιχείρησης και ανάμεσα στις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν 

περιλαμβάνονται η παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον, η διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς και η παρεμπόδιση της οικονομικής 

ανάπτυξης.  

 

Διαχείριση: H αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας αποτελεί βασικό στοιχείο του Κώδικα 

Δεοντολογίας και Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

H σχετική πολιτική πρόληψης της Εταιρείας, χαρακτηρίζεται από δύο βασικά στάδια:  

- Το πρώτο στάδιο αφορά στην ανάλυση των συνθηκών και την αναγνώριση πιθανών κινδύνων που 

μπορεί να ενθαρρύνουν την ύπαρξη τέτοιων περιστατικών στο εταιρικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη 

πρακτική καλύπτει εταιρικές δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους για την εμφάνιση τέτοιων 

περιστατικών όπως οι χορηγίες, οι πληρωμές διευκόλυνσης, τα δώρα και η φιλοξενία με στόχο τη 

δημιουργία διαδικασιών πρόληψης, όπου δεν υφίστανται.  

- Το δεύτερο στάδιο αφορά στη διασφάλιση ότι όλες οι συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα για 

λογαριασμό της Εταιρείας, εκ μέρους των μετόχων, των εργαζομένων, των βασικών συνεργατών και 

προμηθευτών της, διέπονται από υψηλό βαθμό ακεραιότητας. Μέσω καθορισμένων διαδικασιών, που 

εφαρμόζονται κυρίως στα Τμήματα Αγορών-Προμηθειών για την επιλογή προμηθευτών και άλλων 

συνεργατών, ελέγχονται σε ετήσια βάση οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε 

συναλλαγή, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη αυτών που μπορεί να οδηγήσουν σε 

περιστατικά διαφθοράς.  

 

• Εργασιακά θέματα & Ανθρώπινα δικαιώματα  

 

Η ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε., βρίσκεται σε μια περίοδο εξέλιξης με μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, 

επιδιώκοντας υψηλότερους στόχους και επιδόσεις. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η επιτυχία της είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δεξιότητες, την εμπειρία και τη λήψη αποφάσεων από κάθε εργαζόμενο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλκυση και διατήρηση διαφορετικών και ταλαντούχων εργαζομένων, η 
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επένδυση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους και η ενθάρρυνσή τους να 

λειτουργούν στο μέγιστο εύρος των δυνατοτήτων τους αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την 

επίτευξη του στρατηγικού επιχειρησιακού οράματος. 

 

Παράλληλα, η διασφάλιση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η ανάπτυξη εργασιακών 

σχέσεων που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την αμφίδρομη επικοινωνία και 

την αναγνώριση, συμβάλουν στην ατομική βελτίωση αλλά και στην ενίσχυση της ικανοποίησης των 

εργαζομένων της Εταιρείας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

 

Η ολιστική προσέγγιση Διαχείρισης του Ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει η Εταιρεία έχει τους 

ακόλουθους βασικούς άξονες:  

• Την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Οι εργασιακές πρακτικές που 

εφαρμόζει η Εταιρεία συμμορφώνονται κατ' ελάχιστο με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας με 

σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία. 

• Την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες όπως η ακεραιότητα, η 

συνέπεια, η αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα. 

• Την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντων και πλάνων διαδοχής. 

• Την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων.  

• Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, μέσω διαδικασιών 

εντοπισμού των περιοχών επιμόρφωσης των εργαζομένων σε τομείς που συνάδουν με τους 

στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης της Εταιρείας και που τους επιτρέπουν να εκπληρώνουν τους 

επαγγελματικούς τους στόχους μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικοκοινωνικό 

περιβάλλον.  

• Την κατανόηση του Κώδικα Δεοντολογίας από το σύνολο του προσωπικού.  

• Τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και της υγείας & ασφάλειας στην εργασία για το 

σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών.  

• Την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για 

δημιουργικότητα, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου.  

• Την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο 

σε εξουσιοδοτημένα άτομα και μόνο όπου απαιτείται από το νόμο και για σκοπούς που σχετίζονται 

με τη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 

• Περιβαλλοντική πολιτική 

 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική, αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη, η εφαρμογή 

και η συνεχής βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον αποτελεί βασικό 

οδηγό για την εκτέλεση όλων των εργασιών που συνθέτουν τις υπηρεσίες που η Εταιρεία παρέχει. 
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Η βιώσιμη  ανάπτυξη  αποτελεί  προτεραιότητα  της  Εταιρείας. Η Περιβαλλοντική  δέσμευση στοχεύει 

στον μετριασμό και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της εταιρείας 

και την προσφορά μεγαλύτερου οφέλους με την ενεργό συμμετοχή σε αξιόλογες πρωτοβουλίες 

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η Εταιρεία στοχεύει στα εξής: 

• Συμμόρφωση με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς  κανονισμούς και νομοθεσία ως ελάχιστη 

δέσμευση 

• Συνεχής  βελτίωση  των  περιβαλλοντικών  επιδόσεων,  παρακολούθηση  και αξιολόγηση  της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και δράσεών της σε όλα τα επίπεδα 

• Αποτίμηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία των γραφείων και 

κάθε χώρου εργασίας και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος χώρου 

• Ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων για την αποδοτική χρήση ενέργειας και 

φυσικών πόρων και τον περιορισμό εκπομπών 

• Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων όταν είναι αυτό δυνατό και ανάπτυξη - προώθηση της 

ανακύκλωσης 

• Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και υπεύθυνης συμπεριφοράς από όλους τους 

εργαζομένους και  ενθάρρυνση των  προμηθευτών,  πελατών  και συνεργατών  στο  να  

υιοθετήσουν  παρόμοιες πρακτικές. 

 

Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Πτυχών  

Στα πλαίσια του σχεδιασμού του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, έχει αναπτυχθεί 

μεθοδολογία, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό των περιβαλλοντικών πτυχών. 

Ο όρος «περιβαλλοντική πτυχή» περιλαμβάνει κάθε στοιχείο δραστηριότητας, προϊόντος ή υπηρεσίας 

της Εταιρείας, το οποίο μπορεί να αλληλοεπιδράσει με το περιβάλλον. 

Η αναγνώριση των Περιβαλλοντικών Πτυχών γίνεται από τον Προϊστάμενο Διαχείρισης Ποιότητας & 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Παραγωγής. 

Για κάθε μια από τις Περιβαλλοντικές Πτυχές, οι οποίες αναγνωρίζονται ανά δραστηριότητα, 

ανιχνεύεται και η επίπτωση, η οποία μπορεί να υπάρξει στο περιβάλλον. 

Οι περιβαλλοντικές πτυχές, οι οποίες εμπίπτουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας, ανάλογα με τις 

αλλαγές, τις οποίες προκαλούν στο περιβάλλον, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

• Εκπομπές στην ατμόσφαιρα 

• Υγρά απόβλητα 

• Στερεά απόβλητα 

• Χρήση Φυσικών Πόρων 

• Ηχορύπανση και τοπικά θέματα. 

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών πτυχών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Ποσοτικά κριτήρια. 
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• Επιτρεπόμενες Μέγιστες Τιμές. 

• Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος στην γύρω περιοχή. 

• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιοχής. 

• Νομοθεσία. 

• Άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

• Αποτελέσματα από τα αρχεία επικοινωνίας. 

 

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών πτυχών γίνεται στα πλαίσια της 

Περιβαλλοντικής Ομάδας και η μέθοδος της  αξιολόγησης βασίζεται στην εκτίμηση του κινδύνου 

αυτών. 

Ο Προϊστάμενος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για την αναγνώριση των διατάξεων, οι οποίες 

αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Στα πλαίσια ανάπτυξης του Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης της Εταιρείας, μετά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών καθώς και τον 

καθορισμό του τρόπου δράσης της Εταιρείας με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, έχει 

αναπτυχθεί διαδικασία, στην οποία καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Εταιρείας. 

Κύριοι και μόνιμοι περιβαλλοντικοί στόχοι της Εταιρείας είναι η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη 

περιβαλλοντικών ατυχημάτων και η εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τέτοιων 

καταστάσεων. Οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι, οι οποίοι τίθενται εξασφαλίζουν τόσο την προστασία του 

περιβάλλοντος, μεριμνώντας παράλληλα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά, 

παρατίθενται διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει η Εταιρεία και οι οποίες συνδέονται με τους 

Περιβαλλοντικούς Στόχους: 

– Περιβαλλοντική Διαδικασία για τον έλεγχο των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων 

– Περιβαλλοντική Διαδικασία για την  Διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

– Περιβαλλοντική Διαδικασία για την Παρακολούθηση των φυσικών Πόρων 

– Περιβαλλοντική Διαδικασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που προκαλούν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 

Δείκτες Απόδοσης Ολικής Ποιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Η εταιρεία συλλέγει και αναλύει πληροφορίες για την σύνταξη των Δεικτών Απόδοσης Ολικής 

Ποιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας. 

Συγκεκριμένα: 

Δείκτες Περιβαλλοντικής Απόδοσης 

• Φορτία απορριμμάτων. 

• Κατανάλωση φυσικών πόρων  (κατανάλωση νερού, ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, προπάνιο). 

Οι Δείκτες παρακολουθούνται, ανασκοπούνται / επαναπροσδιορίζονται και αποτελούν εισερχόμενο της 

Ανασκόπησης της Διοίκησης.  
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• Διαδικασίες διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση της υγείας και της 

ασφάλειας στην εργασία. Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται αρχικά τα γενικά μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας που εφαρμόζει η Εταιρεία για την προστασία των εργαζομένων της κατά την καθημερινή 

τους δραστηριότητα, όπως αυτά προδιαγράφονται από τη νομοθεσία που ισχύει για θέματα ΥΑΕ.  

 

Επιπλέον, στις διαδικασίες που έχει θεσπίσει η Εταιρεία περιλαμβάνονται διαδικασίες εκτίμησης 

κινδύνου και τρόποι αντιμετώπισης αυτών, διαδικασίες διαχείρισης ατυχημάτων και εκτάκτων 

αναγκών καθώς και διαδικασίες μέτρησης βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας. 

 

 

 

 

 

Ζευγολατιό, 27 Φεβρουαρίου 2019 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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Γ. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.» 

Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, την 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 
παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου 

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, 
ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας 
χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο 
πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας 
επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά. 
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Σημαντικότερα θέματα ελέγχου 
Πώς αντιμετωπίστηκε το σημαντικότερο θέμα 
ελέγχου στον έλεγχό μας 

Επιμέτρηση εύλογης αξίας ενσώματων παγίων 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 η αξία των 
ενσώματων παγίων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 
9,7 εκ., εκ των οποίων ποσό ύψους € 9,6 εκ. 
αφορά στην αξία των οικοπέδων, κτιρίων, 
μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών 
μέσων που επιμετρώνται μετά την αρχική 
αναγνώριση σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 16.  

Κατά την 31.12.2018 η εύλογη αξία των εν λόγω 
κατηγοριών ενσώματων παγίων καθορίστηκε 
από τη διοίκηση με βάση τις εκτιμήσεις 
ανεξάρτητων επαγγελματιών εκτιμητών. Από την 
επανεκτίμηση της αξίας των εν λόγω ενσώματων 
παγίων, αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα της 
χρήσης ζημιές ποσού € 0,3 εκ. και απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων κέρδη ποσού € 0,7 εκ. 

Η υποκειμενικότητα και οι σημαντικές κρίσεις 
που ασκεί η διοίκηση και εμπεριέχεται στη 
διαδικασία εκτίμησης της εύλογης αξίας των εν 
λόγω ενσώματων παγίων, σε συνδυασμό με τη 
σημαντική αξία τους, καθιστούν την αποτίμησή 
τους ως ένα εκ των σημαντικότερων θεμάτων 
ελέγχου. 

Οι γνωστοποιήσεις της Εταιρείας σχετικά με τις 
λογιστικές αρχές, τις κρίσεις και εκτιμήσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η ανάλυση των εν 
λόγω στοιχείων περιλαμβάνονται στις 
σημειώσεις 3, 4.4 και 7.1 των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε, μεταξύ 
άλλων, τις ακόλουθες διαδικασίες: 

• Εξετάσαμε τις διαδικασίες της διοίκησης 

αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας των εν λόγω ενσώματων παγίων. 

• Αξιολογήσαμε την ανεξαρτησία, την 

αντικειμενικότητα και την εμπειρία και 

γνώση του εξωτερικού εκτιμητή ακινήτων, 

στον οποίο ανατέθηκε από τη διοίκηση ο 

προσδιορισμός της εύλογης αξίας. 

• Εξετάσαμε το εύλογο των παραδοχών και 

εκτιμήσεων της διοίκησης, που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό 

της εύλογης αξίας των εν λόγω ενσώματων 

παγίων. Παράλληλα, εξετάσαμε την 

καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων 

μεθόδων αποτίμησης. 

• Εξετάσαμε σε δειγματοληπτική βάση την 

πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που 

παρασχέθηκαν από τη διοίκηση στον 

ανεξάρτητο εξωτερικό εκτιμητή. 

• Στις ανωτέρω διαδικασίες, όπου αυτό 

κρίθηκε απαραίτητο, χρησιμοποιήσαμε 

τρίτο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. 

• Αξιολογήσαμε την επάρκεια των 

γνωστοποιήσεων στις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με το 

θέμα αυτό. 
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Αξιολόγηση ανακτησιμότητας εμπορικών απαιτήσεων 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρεία έχει 
αναγνωρίσει εμπορικές απαιτήσεις ποσού € 44,7 
εκ. έναντι των οποίων έχει σχηματισθεί 
σωρευμένη πρόβλεψη απομείωσης ποσού € 5,5 
εκ. 

Η διοίκηση αξιολογεί στη λήξη κάθε περιόδου 
αναφοράς την ανακτησιμότητα των εμπορικών 
απαιτήσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να 
απεικονίζονται στο ανακτήσιμο ποσό τους, 
αναγνωρίζοντας τις απαιτούμενες προβλέψεις 
απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, 
διαδικασία η οποία περιλαμβάνει σημαντικές 
κρίσεις και εκτιμήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, και σε 
συνδυασμό με τη σημαντικότητα του κονδυλίου 
στις οικονομικές καταστάσεις, αξιολογήσαμε την 
ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων ως 
ένα εκ των σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου. 

Οι γνωστοποιήσεις της Εταιρείας σχετικά με τις 
λογιστικές αρχές, τις κρίσεις και εκτιμήσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η ανάλυση των εν 
λόγω στοιχείων περιλαμβάνονται στις 
σημειώσεις 3, 4.7 και 7.6 των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε, μεταξύ 
άλλων, τις ακόλουθες διαδικασίες: 

• Αξιολογήσαμε τις διαδικασίες της διοίκησης 

αναφορικά με την παρακολούθηση των 

εμπορικών απαιτήσεων και την αξιολόγηση 

της ανακτησιμότητάς τους. 

• Λάβαμε επιστολές επιβεβαίωσης 

υπολοίπων για ένα σημαντικό δείγμα 

εμπορικών απαιτήσεων και 

πραγματοποιήσαμε διαδικασίες 

μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς 

των οικονομικών καταστάσεων για 

εισπράξεις έναντι των υπολοίπων λήξης 

της χρήσης. 

• Εξετάσαμε τις εκτιμήσεις της διοίκησης 

σχετικά με την ανακτησιμότητα των 

εμπορικών απαιτήσεων. Στη διαδικασία 

αυτή αξιολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι 

εκτιμήσεις των νομικών συμβούλων που 

χειρίζονται απαιτήσεις για τις οποίες έχουν 

ασκηθεί ένδικα μέσα. 

• Αξιολογήσαμε την επάρκεια των 

γνωστοποιήσεων στις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με το 

θέμα αυτό. 

Άλλο θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη την 5η Μαρτίου 2018 επί των οικονομικών 
καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης. 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 
“Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση 
ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε 
τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι 
ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο 
ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά 
με το θέμα αυτό. 
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Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των οικονομικών 

καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 
λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και αν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της, ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 Ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση 
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα 
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από 
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται 
ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος 

μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 

οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλείδων εσωτερικού 

ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας.  

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 

το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 
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ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη 

μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την 

ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 

ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο 
εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις 
σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις 
σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα 
σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση. 

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα 
θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση 
αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (μέρος Β), 
σημειώνουμε ότι: 

1. Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ 

του Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτιστεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α και της παραγράφου 1 

(περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2018. 

3. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου  

Η γνώμη μας επί των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική 
Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του 
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές 
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υπηρεσίες.  

4. Διορισμός Ελεγκτή 

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 29 Μαρτίου 
2018 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.  

 

 
 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Νικόλαος Ιωάννου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 - 31/12/2018 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2018 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώματα πάγια στοιχεία 7.1 9.724.069,99 9.915.549,99 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.1 55.443,94 41.307,44 

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω 
των λοιπών συνολικών εσόδων 

7.2 1.097.357,37 3.010.985,27 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.3 162.229,85 407.984,69 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - μη κυκλοφορούντα 7.4 285.036,33 0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  11.324.137,48 13.375.827,39 

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - κυκλοφορούντα 7.4 2.290.427,94 1.335.506,27 

Αποθέματα 7.5 2.348.947,15 2.316.569,77 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.6 42.172.343,23 40.700.269,14 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.7 9.274.185,22 2.378.914,73 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  56.085.903,54 46.731.259,91 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  67.410.041,02 60.107.087,30 
      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια Κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο 7.8 6.379.087,12 6.379.087,12 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 7.9 3.138.863,20 3.098.904,01 

Λοιπά αποθεματικά 7.10 12.348.951,34 12.227.878,15 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχικών τίτλων 7.10  (4.259.089,14)  (2.345.461,24) 

Αποτελέσματα εις νέον  6.921.177,11 3.448.409,17 

Ίδιες μετοχές 7.8  (106.147,10)  (106.147,10) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  24.422.842,53 22.702.670,11 
      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 7.11 18.019.245,53 20.713.301,48 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.12 1.465.564,29 1.786.797,95 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 7.13 257.544,00 239.298,00 

Λοιπές προβλέψεις 7.14 0,00 133.952,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  19.742.353,82 22.873.349,43 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.15 19.203.996,43 11.873.264,09 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.16 1.740.848,23 707.728,93 

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 7.11 2.300.000,00 1.950.074,74 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   23.244.844,67 14.531.067,76 

Σύνολο υποχρεώσεων   42.987.198,49 37.404.417,19 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   67.410.041,02 60.107.087,30 

 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 – 31/12/2018 

Ποσά σε € Σημ. 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

        

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 01.01   (1.335.506,27) 0,00 

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως   (876.029,73)  (1.335.506,27) 

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως  870.991,70 0,00 

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12  2.575.464,27 1.335.506,27 

Κέρδη/(ζημίες) από τη μεταβολή της εύλογης αξίας 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12 

 1.234.919,97 0,00 

        

Κύκλος εργασιών 7.17 45.750.847,59 44.862.124,63 

Κόστος πωλήσεων 7.18  (38.828.227,45)  (37.762.719,69) 

Μικτά κέρδη   8.157.540,11 7.099.404,94 

       

Άλλα έσοδα 7.19 458.553,03 65.042,95 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.20  (2.621.785,71)  (2.466.797,44) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7.20  (748.824,81)  (633.413,82) 

Άλλα έξοδα 7.21  (337.380,69)  (1.595,79) 

Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων   (267.609,67) 0,00 

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 7.22  (469.739,22)  (1.309.045,23) 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  4.170.753,04 2.753.595,61 

Φόρος εισοδήματος 7.23  (1.236.403,36)  (906.522,58) 

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)   2.934.349,67 1.847.073,03 

       

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους       

Κονδύλια που δεν θα μεταφερθούν στα 
αποτελέσματα χρήσης: 

      

Αποθεματικό από επανεκτίμηση αξίας παγίων    713.958,45  0,00 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)    (1.173,00) 0,00 

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω 
των λοιπών συνολικών εσόδων 

  (1.913.627,90)  (747.144,00) 

Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών 
εσόδων που δεν αναταξινομούνται 

   (13.319,73) 143.277,72 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)   (1.214.162,18)  (603.866,28) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β) 
 1.720.187,49 1.243.206,75 

    

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 7.24 0,1708 0,1075 

Αποσβέσεις 7.25 805.262,17 812.660,79 

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

 5.966.261,47 4.875.301,63 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 – 31/12/2018 

 

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 

συμμετοχικών 
τίτλων 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Ίδιες 
μετοχές 

Σύνολο 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2017 6.379.087,12  3.442.195,41  12.227.878,15   (1.598.317,24)  1.114.767,02  (106.147,10) 21.459.463,36  

Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/1-31/12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847.073,03 0,00 1.847.073,03 

Λοιπά συνολικά έσοδα:        

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας στα αποτελέσματα εις 
νέον 

0,00  (486.569,11) 0,00 0,00 486.569,11 0,00 0,00 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00 0,00  (747.144,00) 0,00 0,00  (747.144,00) 

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών 
συνολικών εσόδων 

0,00 143.277,72 0,00 0,00 0,00 0,00 143.277,72 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/2017 6.379.087,12  3.098.904,02  12.227.878,15   (2.345.461,24)  3.448.409,16  (106.147,10) 22.702.670,11  

         

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2018 6.379.087,12  3.098.904,02  12.227.878,15   (2.345.461,24)  3.448.409,16  (106.147,10) 22.702.670,11  

Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/1-31/12/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934.349,67 0,00 2.934.349,67 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 0,00 0,00 121.073,19 0,00 (121.073,19) 0,00 0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα:        

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) 0,00 0,00 0,00 0,00  (1.173,00) 0,00  (1.173,00) 

Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας στα αποτελέσματα εις 
νέον 

0,00  (660.679,52) 0,00 0,00 660.679,52 0,00 0,00 

Επανεκτίμηση παγίων  0,00  713.958,45  0,00 0,00 0,00 0,00 713.958,45 

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω 
των λοιπών συνολικών εσόδων 

0,00 0,00 0,00  (1.913.627,90) 0,00 0,00  (1.913.627,90) 

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών 
συνολικών εσόδων 

0,00  (13.319,73) 0,00 0,00 0,00 0,00  (13.319,73) 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/2018 6.379.087,12 3.138.863,22 12.348.951,34  (4.259.089,14) 6.921.177,10 (106.147,10) 24.422.842,54 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
 

 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 - 31/12/2018 - 45 - 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 – 31/12/2018 

 

Ποσά σε €   1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη προ φόρων  4.170.753,04 2.753.595,61 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις  805.262,17 812.660,79 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 
προσωπικού 

 17.073,00 0,00 

Προβλέψεις   (133.952,00)  (21.085,88) 

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  15.582,56 0,00 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00  (238.866,60) 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις   (18.281,87) 0,00 

(Κέρδη)/ Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων  267.609,67 0,00 

Ζημιά από απομείωση παγίων  252.957,57 0,00 

(Κέρδη)/ ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων  39.255,38 0,00 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα   (548.503,33) 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.030.562,59  1.547.911,83  

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

Μείωση / (αύξηση) βιολογικών και λοιπών αποθεμάτων   (1.311.590,76)  59.866,37  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   (739.002,84)  7.089.293,38  

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   6.600.095,34   267.583,82  

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα   (1.056.408,41)  (1.329.280,12) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.391.412,11 10.941.679,20 

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων   (458.265,42)  (22.550,70) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
στοιχείων 

  8.155,40  0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες   67.148,75  230.871,20 

Μερίσματα εισπραχθέντα   12.320,04  0,00 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (370.641,23)  208.320,50  

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  0,00  2.310.650,00  

Εξοφλήσεις δανείων   (2.125.500,40)  (15.609.272,26) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (2.125.500,40)  (13.298.622,26) 

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

 6.895.270,49  (2.148.622,56) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  2.378.914,73 4.527.537,29 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου   9.274.185,22 2.378.914,73 

 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η Εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ιδρύθηκε το έτος 1968 (ΦΕΚ 

1211/31.12.1968), εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Τ.Κ. 20001, τηλ. 27410-58300, 

όπου βρίσκεται και το εργοστάσιό της, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Μ. 1186/06/Β/86/28) και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 

115404337000). 

Η Εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προήλθε: 

(1) από την απορροφώσα ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. (πρώην ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.), η 

οποία ιδρύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1968 με την μετατροπή της προϋφιστάμενης ομόρρυθμης εταιρείας 

των φορέων της, που έφερε την επωνυμία Ι. Μοσχολιός Ο.Ε., η οποία ιδρύθηκε από τον κ. Ιωάννη 

Μοσχολιό την 1 Ιανουαρίου 1957, με σκοπό την εμπορία χημικών προϊόντων. 

(2) από την απορροφηθείσα εταιρεία ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1984 με τη μορφή 

Ομόρρυθμης Εταιρείας με έδρα το Βραχάτι Κορινθίας και το 1991 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με 

την ενίσχυση της μετοχικής σύνθεσης και των κεφαλαίων της από νέους μετόχους και νέα έδρα στο 

Ζευγολατιό Κορινθίας.  

(3) Από την απορροφηθείσα εταιρεία Ανώνυμη Γεωργική - Εμπορική Εταιρεία Υδατοκαλλιεργειών – δ.τ. 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. 

(4) Από την απορροφηθείσα εταιρεία ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. 

(5) Κατά την περίοδο 1/1/2015-30/6/2015 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 70483/30.6.2015 Απόφαση της 

Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 

εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» με 

απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη.  

Οι εταιρείες «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ήταν κατά 100% θυγατρικές της «ΠΕΡΣΕΥΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ως εκ τούτου η 

εν λόγω απορρόφηση ουδεμία επίπτωση είχε στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.  

Η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι www.perseusgroup.gr και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27η Φεβρουαρίου 

2019. 
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Σκοπός της Εταιρείας είναι:  

1. α) Η παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και τροφών για 

οικιακά ζώα (pet). 

    β) Η εμπορία (αγορές – πωλήσεις) παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισμού κτηνοτροφικών, 

πτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών μονάδων και μονάδων παραγωγής τροφών για οικιακά ζώα 

(petfood). 

    γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. 

    δ) Η εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων, εξοπλισμού αυτών καθώς και εκπόνηση μελετών για την δημιουργία 

ιχθυογεννητικών σταθμών και γενικώς ιχθυοκαλλιεργειών. 

   ε)  Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή υπηρεσία. 

2. Η συμμετοχή σε νέες ή υφιστάμενες εταιρείες οποιουδήποτε σκοπού και εταιρικού τύπου με σκοπό τη 

δημιουργία οικονομικών δεσμών διαρκείας και ιδίως τον έλεγχό τους από την Εταιρεία. 

3. Για την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας μπορεί: 

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εφόσον 

επιτρέπεται από τη νομοθεσία, με σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με το βιομηχανικό ή εμπορικό κλάδο 

της εταιρείας ή με οποιοδήποτε σκοπό όσον αφορά το συμμετοχικό κλάδο της εταιρείας. 

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. 

γ) Να ιδρύει, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της 

Συμβουλίου, εργοστάσια ή υποκαταστήματα ή πρακτορεία. 

δ) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες συμβούλων για τις ως άνω περιπτώσεις. 

ε) Να αναλαμβάνει αντιπροσωπείες οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, συναφών με τον 

σκοπό της εταιρείας. 

στ) Να μεταφέρει είδη με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα. 

ζ) Να εισάγει και εξάγει ίδια και συναφή προϊόντα και πρώτες ύλες. 

η)  Να οργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις με θέματα σχετικά με τον σκοπό της εταιρείας. 

 

1.2  ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων διατροφής ψαριών 

(ιχθυοτροφών). 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προϊόντα διατροφής ψαριών, από το 1994 μέχρι και σήμερα η Εταιρεία 

σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένες ιχθυοτροφές με την εμπορική επωνυμία ΙΧΘΥΣ. Με τη βαθμιαία 

εξάπλωση των προϊόντων σε όλη σχεδόν τη γεωγραφική επικράτεια και σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο 

πελατολόγιο, η Εταιρεία είναι ο κύριος προμηθευτής του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών σε ιχθυοτροφές. 
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Η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας με τεχνολογία εξώθησης (extrusion) από τον Ιούλιο 2000, επέτρεψε 

στην Εταιρεία να αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητά της στον τομέα των ιχθυοτροφών. Η γραμμή 

παραγωγής χρησιμοποιείται για την παραγωγή υγροθερμικά επεξεργασμένων ιχθυοτροφών ανώτερης 

ποιότητας με συγκεκριμένη εμπορική επωνυμία. 

Η Εταιρεία υπήρξε εξ΄ αρχής προσανατολισμένη στην εξειδίκευση της διατροφής κάθε είδους εκτρεφόμενου 

ψαριού, σχεδιάζοντας και παράγοντας διαφορετικά προϊόντα, τα οποία την διαφοροποίησαν από τον 

ανταγωνισμό. 

Η Εταιρεία αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις νέες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς που συνδέονται με την 

κατανάλωση νωπών παραδοσιακών τροφίμων υψηλής ποιότητας και υγιεινής διασφάλισης, έχει προχωρήσει 

στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων που εναρμονίζονται με τη φυσική διατροφή του ψαριού και 

αναδεικνύουν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά τις ζωοτροφές, η Εταιρεία αποφάσισε τη διακοπή παραγωγής τους από τον Σεπτέμβριο του 

2002, δίνοντας έμφαση (core business) στην παραγωγή ιχθυοτροφών. 

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτουν επίσης τον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και πιο 

συγκεκριμένα την: 

• παραγωγή ιχθύων (κυρίως τσιπούρα – λαβράκι) με τη μέθοδο των πλωτών κλωβών στη θάλασσα 

• εμπορία – διάθεση ιχθύων  

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας το 2007 προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη λειτουργία και κατ’ επέκταση 

απόδοση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας προχώρησε στην πώληση του υφιστάμενου ιχθυοπληθυσμού 

καθώς και στην παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσής τους έναντι ετήσιου μισθώματος στην 

εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. 

Ωστόσο, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 η Εταιρεία προέβη στην αγορά νέου ιχθυοπληθυσμού, την 

ανάπτυξη του οποίου έχει αναλάβει η εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ την 31η Δεκεμβρίου 2018, 

που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, έχουν συνταχθεί µε 

βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες, την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και των διερμηνειών τους, 

όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων (I.F.R.I.C.) του IASB. Οι 

ακολουθούμενες λογιστικές αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται στη συνέχεια, έχουν εφαρμοστεί με 

συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους, εκτός από την υιοθέτηση των νέων Προτύπων και 
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Διερμηνειών που εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1/1/2018, και αναλύονται στη 

συνέχεια. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την 

άσκηση κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση, ενώ τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από 

τους λογιστικούς υπολογισμούς, καθώς οι παραδοχές και εκτιμήσεις αυτές αφορούν στο μέλλον. Σημαντικές 

εκτιμήσεις και παραδοχές από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας 

αναλύονται στη σημείωση 3 κατωτέρω. 

Το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων είναι το ευρώ και όλα τα ποσά εμφανίζονται σε 

ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Στις οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα, 

Διερμηνείες και αναθεωρήσεις Προτύπων που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ, όπως αναλύονται στις ακόλουθες 

παραγράφους 2.1.1 και 2.1.2. 

2.1.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους 

είναι υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 

Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα 

ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά 

αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν είχε 

επίδραση στα ίδια κεφάλαια έναρξης της χρήσης 2018. Οι νέες λογιστικές αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του Προτύπου παρουσιάζονται στη σημείωση 4 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. 

• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο 

είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις 

αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι 

βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας 

πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας 

ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ 
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κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό 

χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», 

το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η 

υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι νέες λογιστικές αρχές 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου παρουσιάζονται στη σημείωση 4 των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 

ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 

εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία 

δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα 

ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να 

αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η υιοθέτηση του νέου 

Προτύπου και της εν λόγω τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής 

βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. 

Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό 

συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η 

τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους 

που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε 

συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για 

υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας 

πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από 

διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η εν λόγω τροποποίηση δεν 

έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε 

συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της 

διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση 

Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 

επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να 
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αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους 

τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις 

ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του 

νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-

2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο 

αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι 

εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα 

ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 

κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε 

ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη 

χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα 

κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις.  

• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω 

Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει 

ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  
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2.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του 

έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής 

(«ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 

πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο Πρότυπο από την 01/01/2019 με τη σωρευτική επίδραση της αρχικής 

εφαρμογής να αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία αρχικής 

εφαρμογής. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει επιλέξει να αναγνωρίσει το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του 

ενεργητικού κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου σε ποσό ίσο με την υποχρέωση 

μίσθωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. C8(b)(ii) του Προτύπου. Βάσει των ανωτέρω, η Εταιρεία 

πραγματοποίησε εντός του 2018 αξιολόγηση του λογιστικού χειρισμού και της αναμενόμενης επίπτωσης 

στις οικονομικές καταστάσεις από την εφαρμογή του νέου Προτύπου, η οποία δεν αναμένεται να είναι 

σημαντική κυρίως λόγω του μικρού πλήθους των συμβάσεων μίσθωσης που έχει και της χαμηλής αξίας 

αυτών για τα μεγέθη της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, λόγω της ως άνω επιλογής που θα ακολουθήσει δεν 

αναμένεται επίδραση στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων, ενώ το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του 

ενεργητικού και η αντίστοιχη υποχρέωση μίσθωσης που θα αναγνωριστεί για τις συμβάσεις μίσθωσης την 

01/01/2019 δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις € 200 χιλ.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. 

Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και 

τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 

προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος 

ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. 
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Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 

έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 

«Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά 

δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων 

εισοδήματος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και 

Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. 

Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των 

μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 

καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-

2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο 

αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών 

σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού 

επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 

Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές 

παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την 

εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος 

καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των 

οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν 

καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες 

καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει 

ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, 

συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης 

επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 

καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 

καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την 

αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε 

σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την 

επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 

περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 

αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
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Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 

προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να 

προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. 

Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες 

στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, 

χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της 

τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική 

καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το 

ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα 

πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 

8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, 

συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά 

ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου 

βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων 

ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 

ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 

17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 

κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν 

και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών, οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις για 

ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, καθώς και τα έσοδα και έξοδα κατά τις 

παρουσιαζόμενες περιόδους. Τα μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις αντίστοιχες 

εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των κονδυλίων των οικονομικών 

καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και 

βασίζονται σε εμπειρικά ιστορικά δεδομένα και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 

προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Οι σημαντικές 

λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 

αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν ουσιαστικό 

κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης είναι οι ακόλουθες: 

• Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία απαιτούν την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε διαφορετικές 

κατηγορίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 9. Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού 

μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και 

τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος, 

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, και 

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και 

- Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος. 

• Ωφέλιμη ζωή ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων και των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση σε κάθε ετήσια περίοδο αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη 

τυχόν νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Την 31η Δεκεμβρίου 2018 η Διοίκηση της 

Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω 

στοιχείων του ενεργητικού.  
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• Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Η επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε σημαντικές εκτιμήσεις και κρίσεις της 

Διοίκησης, οι οποίες αφορούν: 

- Όγκος Βιομάζας: Ο καθορισμός του όγκου της βιομάζας των ιχθυδίων που έχει στην κυριότητά 

της η Εταιρεία προκύπτει βάσει εκτιμήσεων λόγω της φύσης των αποθεμάτων. Ο υπολογισμός της 

βιομάζας των ιχθυδίων που βρίσκεται στους κλωβούς εκτιμάται με βάση τον αριθμό του γόνου που 

τοποθετήθηκε προς ανάπτυξη στους κλωβούς, την αναμενόμενη ανάπτυξη από τη στιγμή της 

τοποθέτησης, την ακρίβεια του παραγωγικού μοντέλου της Εταιρείας, την εκτιμώμενη θνησιμότητα 

βάσει των στατιστικών μοντέλων καθώς και την παρατηρούμενη θνησιμότητα σε εκάστη περιοχή.  

- Ταξινόμηση ιχθυδίων βάσει μεγέθους και επιμέτρηση εύλογης αξίας: Τα βιολογικά 

περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το στάδιο ωριμότητάς τους. Η 

Εταιρεία κατανέμει τον ιχθυοπληθυσμό σε ώριμα ή ανώριμα, ανάλογα με το αν ο ιχθυοπληθυσμός 

σε έναν κλωβό πληροί τα κριτήρια της Εταιρείας προς πώλησή τους. 

• Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 αφορά στα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν 

στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την 

πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που είναι πιθανό να προκύψουν ως αποτέλεσμα του ελέγχου από 

τις φορολογικές αρχές. Η πρόβλεψη του φόρου εισοδήματος της Εταιρείας ενδέχεται να διαφέρει από τον 

τελικό φόρο εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον 

τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Στην 

περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί 

από τα ποσά που είχαν αρχικά εκτιμηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν τον φόρο εισοδήματος της 

χρήσης κατά την οποία ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες 

καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η 

Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές των Νομικών 

Συμβούλων σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις των υποθέσεων που χειρίζονται. Από την 1/1/2018, οπότε και 

ξεκίνησε η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και των σχετικών απαιτήσεων απομείωσης, η ως άνω διαδικασία κατέστη 

ακόμα πιο σύνθετη, απαιτώντας επιπλέον κρίσεις και εκτιμήσεις προκειμένου να αναγνωρίζονται οι 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας. Οι 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και των 

ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει, και η διαφορά αυτή προεξοφλείται με τη χρήση μίας 

εκτίμησης του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου.  
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• Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη, η διενέργεια της 

οποίας απαιτεί την εκτίμηση παραμέτρων όπως το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό μελλοντικής 

αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, το μελλοντικό ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων και 

λοιπούς παράγοντες όπως ο δείκτης πληθωρισμού. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν 

σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. 

• Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής νομικής υπόθεσης στην οποία 

εμπλέκεται σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενη και στην άποψη των Νομικών 

Συμβούλων που τις χειρίζονται. Στην περίπτωση κατά την οποία πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί η εκροή 

οικονομικών πόρων για τον διακανονισμό μίας υποχρέωσης και το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα, η Διοίκηση προβαίνει στον σχηματισμό των απαιτούμενων προβλέψεων. Ο προσδιορισμός του 

ποσού που θα απαιτηθεί για τον διακανονισμό μίας υποχρέωσης βασίζεται σε εκτιμήσεις της Διοίκησης και 

σε μία σειρά παραγόντων που απαιτούν την άσκηση κρίσης. Μεταβολές στις κρίσεις ή εκτιμήσεις είναι 

πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μείωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 

• Ταξινόμηση μισθώσεων 

Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 17 αναφορικά με την ταξινόμηση των μισθώσεων, υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου η Διοίκηση θα πρέπει να κάνει χρήση εκτιμήσεων προκειμένου να προσδιορίσει αν μία 

μίσθωση μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας από τον μισθωτή στον 

εκμισθωτή. 

 

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία, είναι οι ακόλουθες: 

4.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων του ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. 

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 

και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Ο πρωτεύων τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση ιχθυοτροφών και 

δευτερεύων οι ιχθυοκαλλιέργειες.  

Γεωγραφικά η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια. 
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4.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα ζωντανά αποθέματα προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας που 

βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία σε εξέλιξη. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13, σε συνάρτηση και με τα όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 

41.  

Μία επιχείρηση αναγνωρίζει ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνο όταν: 

1. Η επιχείρηση ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, 

2. Πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση, και 

3. Η εύλογη αξία ή το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. 

Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να επιμετράται κατά την αρχική αναγνώριση και κατά τη λήξη 

κάθε περιόδου αναφοράς στην εύλογη αξία του, µείον τα εκτιµώµενα μέχρι την πώλησή του κόστη, εκτός 

από την περίπτωση που η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13, εύλογη αξία είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός στοιχείου 

του ενεργητικού ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μίας υποχρέωσης σε μία κανονική 

συναλλαγή στην κύρια (ή στην πιο συμφέρουσα) αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης υπό τις 

τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, ανεξάρτητα από το εάν η τιμή αυτή είναι άμεσα παρατηρήσιμη ή εκτιμάται 

με τη χρήση άλλης τεχνικής αποτίμησης. Η Εταιρεία σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 13 θα πρέπει να έχει πρόσβαση 

στην κύρια αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 

Βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει η Εταιρεία με αντισυμβαλλόμενο μέρος, τα ιχθύδια που βρίσκονται στην 

κυριότητά της προς ανάπτυξη θα πωληθούν στον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο έναντι συγκεκριμένου 

τιμήματος. Λόγω της συμφωνίας αυτής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 13, κατά την επιμέτρηση 

της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός 

αυτός. 

Η Εταιρεία μετά την αρχική αναγνώριση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα επιμετρά σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα µέχρι την πώλησή τους κόστη. Κέρδος ή ζημιά 

που μπορεί να προκύψει κατά την αρχική αναγνώριση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου και την 

μεταγενέστερη επιμέτρησή του (µείον τα εκτιµώµενα κόστη πώλησης και στις δύο περιπτώσεις), 

καταχωρούνται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος μπορεί να προκύπτει 

ακόμη και κατά την αρχική αναγνώριση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου.  

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριμότητας, ώστε 

να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να ενημερωθούν για τον χρόνο των μελλοντικών 

ταμειακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων. 

Η ταξινόμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το μέσο βάρος των αποθεμάτων ιχθύων 

στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης σε ανώριμα ή ώριμα πραγματοποιείται ως εξής: 

- τα κάτω των 340gr ιχθύδια που αναμένεται να έχουν φτάσει τα 340gr σε περίοδο μετά από ένα 

έτος από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και ο γόνος προς 
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ιδιόχρηση ταξινομούνται στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού, και 

- τα κάτω των 340gr ιχθύδια που αναμένεται να έχουν φτάσει τα 340gr σε περίοδο έως ένα έτος από 

την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα άνω των 340gr ψάρια 

ταξινομούνται σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Η επιλογή του μέσου βάρους των 340gr ως σημείο διαχωρισμού πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόθεση 

της Εταιρείας να εξαλιεύονται ιχθύδια βάρους άνω των 340gr.  

4.3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα 

παρουσίασης της Εταιρείας. «Λειτουργικό» είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος 

στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιμιών που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, καταχωρούνται 

στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 

διαφορές της εύλογης αξίας. 

4.4 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία μειωμένη με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 16. Οι αναπροσαρμογές πραγματοποιούνται με επαρκή συχνότητα, προκειμένου 

να διασφαλίζεται ότι η λογιστική αξία του παγίου δεν διαφέρει ουσιωδώς από αυτή την εύλογη αξία του 

κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

Οι κατηγορίες επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση απεικονίζονται στις αξίες 

κτήσης ή στο κόστος μειωμένο κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Το κόστος 

κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο, μόνο εάν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και 

το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσματα ως έξοδο, όταν πραγματοποιείται. 

Το αποθεματικό αναπροσαρμογής το οποίο προκύπτει από τις εκτιμήσεις των ενσώματων παγίων που 

παρακολουθούνται με βάση το υπόδειγμα της αναπροσαρμογής, καταχωρείται στα λοιπά συνολικά έσοδα 

της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και πιστώνεται με την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων 

στα ίδια κεφάλαια. Στον βαθμό όμως που το κέρδος από την αναπροσαρμογή αυτή αναστρέφει μία ζημία ή 

απομείωση από επανεκτίμηση του ιδίου στοιχείου η οποία προηγουμένως είχε αναγνωριστεί στα 
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αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης, τότε το κέρδος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Αντίθετα, 

η ζημία αναπροσαρμογής απεικονίζεται στα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης. Στην περίπτωση όμως 

που έχει ήδη σχηματιστεί αποθεματικό από την αναπροσαρμογή, τότε μειώνεται πρώτα το αποθεματικό και 

το υπόλοιπο ποσό που υπερβαίνει το ύψος του αποθεματικού επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. 

Μία ετήσια μεταφορά από το αποθεματικό αναπροσαρμογής στα αποτελέσματα εις νέον γίνεται για τη 

διαφορά μεταξύ της απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του ενσώματου 

παγίου και της απόσβεσης που βασίζεται στην αρχική αξία του παγίου. Κατά την πώληση, το τυχόν 

αποθεματικό αναπροσαρμογής που σχετίζεται με το συγκεκριμένο ενσώματο πάγιο που πωλήθηκε 

μεταφέρεται στα αποτελέσματα εις νέον. 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε τη 

σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια (ιδιόκτητα) 66 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έως 35 έτη 

Μεταφορικά μέσα 6,67-25 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία αναφοράς. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία 

τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

4.5 ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται κατά βάση λογισµικά προγράµµατα. Οι άδειες λογισµικού 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη 

σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυµαίνεται από 1 έως 5 

έτη. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα 

στα αποτελέσματα τη χρήση κατά την οποία προκύπτουν. 

4.6 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν είναι ανακτήσιμη. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο 

ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας μείον το κόστος διάθεσης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης 

της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της 

Μονάδας Δηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία τους. 

Κατά την εκτίμηση της αξίας λόγω χρήσης οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην 

παρούσα αξία τους κάνοντας χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τρέχουσες 
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αξιολογήσεις της αξίας του χρήματος στον χρόνο και στους συγκεκριμένους κινδύνους των εν λόγω 

στοιχείων του ενεργητικού. Κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον το κόστος διάθεσης, 

λαμβάνονται υπόψη πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα 

στα αποτελέσματα χρήσης όταν προκύπτουν.  

4.7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 

ενεργητικού για μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για μία 

άλλη επιχείρηση. 

Από την 1/1/2018 η Εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα» χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίδραση της 

αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία αυτή (1/1/2018). 

Η αρχική εφαρμογή του εν λόγω Προτύπου δεν είχε επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 

1/1/2018, ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν αναπροσαρμογές στα υπόλοιπα έναρξης της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης της 31/12/2018. 

Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται 

στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η εταιρεία καθίσταται ένα εκ των συμβαλλομένων 

μερών του χρηματοοικονομικού μέσου.  

Αρχική επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 

Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και 

επιμετρώνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΔΠΧΑ 15, ήτοι στην τιμή συναλλαγής τους, τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται αρχικά 

στην εύλογη αξία τους, αυξημένη (ή μειωμένη στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) με 

το σχετικό κόστος της συναλλαγής. Τα σχετικά κόστη δεν προστίθενται στην περίπτωση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (αφαιρούνται στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων) που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιμή της 

συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη σύμφωνα με τους 

ορισμούς του ΔΠΧΑ 13. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η εύλογη αξία του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την αρχική 

αναγνώριση, να διαφέρει από την τιμή της συναλλαγής. Στην περίπτωση που μέρος του ανταλλάγματος που 

καταβλήθηκε ή ελήφθη αφορά σε κάποιο άλλο στοιχείο πέραν του χρηματοοικονομικού μέσου, η εταιρεία 

θα πρέπει να επιμετρά την εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού μέσου.  

Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων 

Οι δύο παράγοντες βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 

του ενεργητικού είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των 
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χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών 

του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και 

αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος: 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος αν 

ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες: 

(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου ο 

στόχος είναι η διακράτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να 

εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους, και 

(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 

καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 

τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών συνολικών εσόδων: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται 

στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω 

συνθήκες: 

(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου ο 

στόχος είναι τόσο η είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών όσο και η πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και 

(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 

καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 

τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στην περίπτωση που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω δύο 

περιπτώσεις. Μία εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση να προσδιορίσει χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του ενεργητικού ως επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εάν αυτό 

εξαλείφει ή μειώνει σημαντικά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή στην αναγνώριση («λογιστική 

ανακολουθία»), η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιμέτρηση στοιχείων 

του ενεργητικού ή υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των κερδών και ζημιών επί αυτών σε 

διαφορετικές βάσεις. 

Μία εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση, να κάνει μία αμετάκλητη επιλογή να παρουσιάζει στα 

λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μίας επένδυσης σε συμμετοχικό 

τίτλο που δεν διακρατείται προς εμπορία, ούτε αποτελεί ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από τον 

αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που μία εταιρεία εφαρμόσει την ανωτέρω 

επιλογή, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει στα αποτελέσματα της χρήσης (και όχι στα λοιπά συνολικά έσοδα), 

τα μερίσματα από την επένδυση αυτή. Κατά την 1/1/2018, η Εταιρεία ταξινόμησε ως συμμετοχικούς τίτλους 
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επιμετρώμενους στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, τις μετοχές σε εισηγμένους τίτλους 

που κατέχει και τις οποίες είχε ταξινομημένες ως επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση βάσει του ΔΛΠ 39. 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 

1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος. 

2. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η 

ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 

1. στο επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή 

εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη 

συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και  

2. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται 

αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 

Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

του ενεργητικού, όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν 

διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο 

κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από 

την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται. 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και 

αναταξινομούνται στα αποτελέσματα κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία 

αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με 

αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά. 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, εκτός από τις ακόλουθες 

εξαιρέσεις: 

1. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

2. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός χρηματοοικονομικού 

στοιχείου του ενεργητικού δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για αποαναγνώριση ή αναγνωρίζεται σύμφωνα με 

την προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης στη διαχείριση του μεταβιβαζόμενου στοιχείου του 

ενεργητικού. 

3. συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης. 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 - 31/12/2018 - 66 - 

4. δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκιο χαμηλότερο από το τρέχον επιτόκιο της αγοράς. 

5. το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που αναγνωρίζεται από έναν αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων για 

την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3. 

Τα κέρδη και οι ζημιές από την μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 

έχουν ταξινομηθεί στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται στα αποτελέσματα της 

χρήσης, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων που αποτελούν τμήμα μίας σχέσης αντιστάθμισης και της 

μεταβολής στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολή του 

πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης (η οποία παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα). 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή όταν η εταιρεία 

μεταβιβάσει το στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας επί αυτού.  

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης όταν, και μόνο όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 

εκπνέει. Συνεπώς, μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) εξαλείφεται, όταν ο οφειλέτης είτε 

απαλλάσσεται της υποχρέωσης (ή μέρους αυτής) εξοφλώντας τον πιστωτή είτε απαλλάσσεται νομίμως από 

την πρωταρχική ευθύνη της υποχρέωσης (είτε μέσω νομικής διαδικασίας είτε από τον πιστωτή). 

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει 

αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή 

εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο 

ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. 

Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ: 

• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά 

μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία 

αναφοράς (Στάδιο 1), 

• των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά 

την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και  

• των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά 

την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το 

Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 
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Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και 

των ταμειακών ροών που η εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία 

εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 

4.8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους 

κτήσεως ή παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.  

Το κόστος των αποθεµάτων περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς, µετατροπής καθώς και τις δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση. 

Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασµούς και άλλους φόρους (εκτός 

εκείνων που η επιχείρηση µπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και 

µεταφορικά, έξοδα παράδοσης και τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εµπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και 

άλλα παρόµοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς. 

Το κόστος µετατροπής των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε τις µονάδες 

παραγωγής, όπως είναι τα άµεσα εργατικά. Επίσης, περιλαµβάνει ένα συστηµατικό επιµερισµό των 

σταθερών και µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγµατοποιούνται κατά τη µετατροπή των 

υλών σε έτοιµα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που 

παραµένουν σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση 

εργοστασιακών κτιρίων και εξοπλισµού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. 

Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα η 

σχεδόν άµεσα, ανάλογα µε τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και η έµµεση εργασία. Ο 

επιµερισµός των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος µεταποίησης βασίζεται στην κανονική 

δυναµικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναµικότητα είναι η αναµενόµενη να 

επιτευχθεί παραγωγή κατά µέσο όρο στην διάρκεια ενός αριθµού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές 

συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών δυναµικότητας λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης. 

Το πραγµατικό επίπεδο παραγωγής µπορεί να χρησιµοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική 

δυναµικότητα. 

Οι λοιπές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνο στην έκταση που 

πραγµατοποιούνται για να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού. 

Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων σχηματίζονται εφόσον κρίνεται απαραίτητο και 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

4.9 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα επιμετρώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μειωμένο κατά τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. 
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4.10 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως, καταθέσεις προθεσμίας και 

μετρητά στο ταμείο, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες υπόκεινται σε μη σημαντικό 

κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους και έχουν αρχική λήξη τριών μηνών ή λιγότερο. 

4.11 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε κυκλοφορία. 

Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

Οι ίδιες μετοχές αντιπροσωπεύουν μετοχές οι οποίες αποκτήθηκαν και κατέχονται από την Εταιρεία. Οι ίδιες 

μετοχές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως, αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, 

έκδοση ή ακύρωση των ιδίων μετοχών δεν αναγνωρίζεται κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα χρήσης. Το 

τίμημα πώλησης ή αγοράς και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες από την εκκαθάριση αναγνωρίζονται απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια. 

4.12 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Τα δάνεια επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος µε τη 

χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Η ταξινόμηση σε βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα πραγματοποιείται 

σύμφωνα µε τις ισχύουσες συµβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωµή μέρους ή του συνόλου στους 

επόµενους δώδεκα µήνες ή αργότερα, αντίστοιχα. 

 

4.13 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες 

φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στη χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα 

καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.  

Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά 

συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται 

απευθείας, κατ’ ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τις 

δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

χρήσης και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενοι στο 

φορολογητέο κέρδος για το έτος.  
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Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιμετρώνται µε βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή 

η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς 

προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός 

συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας αναφοράς χρήση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως 

ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στα αποτελέσματα της χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίµηση της αξίας των ενσώματων παγίων, έχουν 

ως αποτέλεσµα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να 

χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασµού των ιδίων κεφαλαίων. 

4.14 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζόµενους (εκτός από παροχές 

λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που 

ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η Εταιρεία αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 

στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει 

σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης 

περιλαµβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές που παρέχει η Εταιρεία µετά τη λήξη της απασχόλησης, ως 

αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων.  

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την 

καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (εάν 

υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος 

της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit 

method). Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η 

ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι 

προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθοντικό κόστος υπηρεσίας, το σχετικό 
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χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές (τα οποία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

έσοδα) και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

4.15 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες δεσμεύσεις ως 

αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής οικονομικών πόρων και 

η εκτίµηση του ποσού της δέσμευσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την 

παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός 

αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Τα ενδεχόμενα 

στοιχεία του ενεργητικού δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον 

η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

4.16 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Η Εταιρεία ως μισθωτής: 

Οι μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 

μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. 

Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης 

αξίας του ενσώματου παγίου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται 

μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, 

καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοοικονομικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοοικονομική μίσθωση 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 

μίσθωσής τους. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης ως μισθωτής, οι οποίες ταξινομούνται ως 

χρηματοοικονομικές μισθώσεις. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 

για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και οφέλη της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για 

λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής: 

Στην περίπτωση εκμίσθωσης με λειτουργική μίσθωση ενσώματων παγίων, τα πάγια αυτά περιλαμβάνονται 

στα ενσώματα πάγια της Εταιρείας. Τα έσοδα των ενοικίων αναγνωρίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη 

διάρκεια της μίσθωσης. 
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Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοοικονομική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων 

καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της 

απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. Η Εταιρεία δεν έχει 

συνάψει συμβάσεις μίσθωσης ως εκμισθωτής, οι οποίες ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές μισθώσεις. 

4.17 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

Από την 1/1/2018 η Εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις 

με Πελάτες» χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας την σωρευτική 

επίδραση της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία αυτή 

(1/1/2018).  

Η εφαρμογή του νέου Προτύπου δεν είχε επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 1/1/2018, ως 

εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν αναπροσαρμογές στα υπόλοιπα έναρξης της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης της 31/12/2018. 

Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, το νέο 

Πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα ακόλουθα στάδια: 

1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη. 

2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 

4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται. 

Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρεία αναμένει να 

έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν πελάτη, 

εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι 

επί των πωλήσεων). 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν πελάτη) είτε με 

την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν 

πελάτη). 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες (προπληρωμές) 

τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης και όταν διατηρεί 

δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των 

δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική 

υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το έσοδο αναγνωριστεί στα 

αποτελέσματα. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ όρων δικαίωμα να λάβει το τίμημα 

για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, αναγνωρίζει ένα 

στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης πριν ο πελάτης 
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πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 

μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 

Η αναγνώριση των εσόδων της Εταιρείας πραγματοποιείται ως εξής:  

• Πωλήσεις αγαθών (ιχθυοτροφών και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας): Το έσοδο από την 

πώληση αγαθών αναγνωρίζεται κατά τη χρονική στιγμή που o αγοραστής αποκτά τον έλεγχο των 

αγαθών, συνήθως με την παράδοση των αγαθών. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει 

επίδραση στην αναγνώριση των εσόδων αυτών. 

• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο 

παροχής της υπηρεσίας με βάση τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν από τους πελάτες. Ως εκ 

τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στην αναγνώριση των εσόδων αυτών. 

• Έσοδα από τόκους και μερίσματα: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια 

μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του 

χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία 

του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Τα έσοδα από τα μερίσματα 

αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους. Η υιοθέτηση του 

ΔΠΧΑ 15 για την αναγνώριση εσόδων από τόκους και μερίσματα δεν έχει επίδραση στη λογιστική 

πολιτική της Εταιρείας.  

 

4.18 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα χρήσης ως έξοδα, κατά τον 

χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

4.19 ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

4.20 ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 

Τα ΔΠΧΑ δεν ορίζουν το περιεχόμενο του κονδυλίου «Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων» (EBITDA). Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την φύση των 

εργασιών της, καθώς και την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και τη σχετική Εγκύκλιο υπ’ αρ. 34/24.1.2008 ορίζει το EBITDA ως τα «Κέρδη /(ζημιές) προ 

φόρων» όπως απεικονίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων προσαρμοσμένα με τα ποσά που 

αντιστοιχούν στις αποσβέσεις χρήσης (βλ. σχετική προσαρμογή στις ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών), στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έσοδα /(έξοδα)» της 
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Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, στο κονδύλι «Ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων» της Κατάστασης 

Συνολικών Εσόδων και στις ζημιές απομείωσης ενσώματων παγίων (βλ. σχετική προσαρμογή στις ταμειακές 

ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών). 

 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους, όπως κίνδυνο μεταβολής τιμών, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο μεταβολών λόγω των επιτοκίων.  

 

Κίνδυνοι μεταβολής τιμών 

Α) Μεταβολές της αξίας εισηγμένων μετοχών που κατέχονται 

Σε περιόδους ανοδικής /καθοδικής πορείας των τιμών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών 

επηρεάζεται θετικά /αρνητικά η αποτίμηση τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνονται /επιβαρύνονται 

τα αποτελέσματα από τα κέρδη /ζημιές που προκύπτουν από τη μεταβολή της εύλογης αξίας τους. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην παρούσα χρήση τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας μειώθηκαν κατά € 1,9 εκ. 

ευρώ λόγω ζημιών από μεταβολή της εύλογης αξίας των κατεχόμενων μετοχών. Με βάση τα κατεχόμενα 

την 31/12/2018 χρεόγραφα, μία αύξηση /(μείωση) των τιμών τους κατά 10% θα επέφερε αύξηση /(μείωση) 

των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης 2018 κατά € 110 χιλ. περίπου και αύξηση /(μείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων 

της χρήσης 2017 κατά € 301 χιλ. περίπου. 

Β) Κίνδυνος μεταβολής τιμών A’ και B’ υλών 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους παραγωγής αποτελούν οι Α’ και Β’ ύλες. Ενδεχόμενη αύξηση των 

τιμών των Α’ και Β’ υλών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία συνεπάγεται και 

αντίστοιχη αύξηση του κόστους παραγωγής. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα 

καθώς πολιτική της Εταιρείας είναι να αναπροσαρμόζει την τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος όποτε αυτό 

κριθεί αναγκαίο προκειμένου να καλύπτεται η όποια επιβάρυνση από τυχόν αύξηση των τιμών των A’ και B’ 

υλών. Το κόστος αναλωθεισών A’ και B’ υλών και υλικών συσκευασίας για χρήση 2018 ανήλθε σε € 34,3 εκ. 

και για την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανήλθε στο ποσό των € 33,2 εκ.  

Ενδεχόμενη ανατίμηση / (υποτίμηση) των βασικών A’ υλών κατά 10% θα επέφερε μείωση / αύξηση των 

κερδών της χρήσης 2018 κατά € 3,43 εκ. περίπου και μείωση / αύξηση των κερδών της 2017 κατά € 3,32 

εκ. περίπου.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας διέρχεται κρίση, με τις τιμές των ιχθύων να είναι μειωμένες λόγω του 

μεγάλου ανταγωνισμού από την αυξημένη παραγωγή ιχθύων στην γειτονική Τουρκία. Επιλογή της Διοίκησης 

είναι οι πωλήσεις να πραγματοποιούνται σε πελάτες με πιστοληπτική αξιοπιστία και κυρίως προς εταιρείες 

του Ομίλου Σελόντα όπου τα συμφέροντα είναι κοινά (κατέχει το 41,34% των μετοχών της Εταιρείας), 

προκειμένου να εξασφαλίζονται σε μεγάλο ποσοστό οι απαιτήσεις και να περιορίζεται σημαντικά ο 

πιστωτικός κίνδυνος. Οι πωλήσεις προς τον Όμιλο Σελόντα αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% των 

συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας.  
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H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται 

ως εξής: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.274.185,22 2.378.914,73 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 42.172.343,23 40.700.269,14 

Σύνολο 51.446.528,45 43.079.183,87 

 

Η ληκτότητα των εμπορικών απαιτήσεων (όπως αυτές αναλύονται στη σημείωση 7.6 κατωτέρω) που 

αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών απαιτήσεων της Εταιρείας κατά την 31/12/2018, 

αναλύεται ως εξής: 

Ενηλικίωση εμπορικών απαιτήσεων (μήνες) 

 0 έως 6 6 έως 9 9 έως 12 άνω των 12 Σύνολο 
Πελάτες και επιταγές 
εισπρακτέες 

 36.445.941,02   746.720,29   115.984,20   7.420.466,44  44.729.111,95 

Απομειωμένες  0,00  0,00  0,00  (5.497.097,49) (5.497.097,49) 

Σύνολο 36.445.941,02 746.720,29 115.984,20 1.923.368,95 39.232.014,46 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Με δεδομένο ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας χαρακτηρίζονται ως εντάσεως κεφαλαίου, για τον 

περιορισμό του κινδύνου ρευστότητας διατηρούνται επαρκή εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από τις τράπεζες 

με τις οποίες συνεργάζεται. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινομημένες με βάση τον ορίζοντα 

αποπληρωμής τους, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

31/12/2018 Έως 1 έτος  Μεταξύ 2 και 5 ετών 

Τραπεζικός δανεισμός 2.300.000,00 18.019.245,53 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19.203.996,43 0,00 

 21.503.996,43 18.019.245,53 

   

31/12/2017 Έως 1 έτος  Μεταξύ 2 και 5 ετών 

Τραπεζικός δανεισμός 1.950.074,74 20.713.301,48 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.580.993,02 0,00 

 14.531.067,76 20.713.301,48 

 

Η Εταιρεία ταξινομεί το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τις λοιπές υποχρεώσεις προς τις 

φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία αξιολογεί τις 

μελλοντικές της ανάγκες και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την κάλυψη αυτών. 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών λόγω των επιτοκίων  

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών 

χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα 

επιτόκια της αγοράς. 
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Επιδίωξη της Εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ του κόστους δανεισμού και των 

τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των 

επιτοκίων. Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τις χρηματοδοτικές της 

ανάγκες. Την 31/12/2018, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές του επιτοκίου όσον αφορά στον 

τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου με βάση τις επίσημες τιμές 

Euribor. 

Η επίδραση στην ενδεχόμενη αύξηση /μείωση του δείκτη Euribor κατά 10% στα κέρδη προ φόρων 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

 +10% -10% +10% -10% 

Αποτελέσματα χρήσης (προ φόρων)  (100.570,99) 100.570,99  (150.731,56) 150.731,56 

 

Σημειώνεται ότι εντός της χρήσης 2018 η Εταιρεία προέβη με την Τράπεζα Πειραιώς σε συμφωνία μείωσης 

του περιθωρίου του ομολογιακού της δανείου (βλ. σημείωση 7.11 κατωτέρω).  

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

6.1  ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Κατά την 31/12/2018 και 31/12/2017 η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους εξής επιχειρηματικούς τομείς: 

- παραγωγή και πώληση ιχθυοτροφών 

- ιχθυοκαλλιέργεια 

 

Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, καθώς και την αντίστοιχη 

συγκρίσιμη περίοδο έχουν ως εξής: 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης - Επιχειρηματικοί τομείς 

Αποτελέσματα τομέα την 31/12/2018 Ιχθυοτροφές Ιχθυοκαλλιέργεια Σύνολο 

Πωλήσεις 45.750.847,59 870.991,70 46.621.839,29 

Καθαρές πωλήσεις 45.750.847,59 870.991,70 46.621.839,29 

     

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες) 4.902.189,74 (261.697,48) 4.640.492,26 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (469.739,22) 0,00 (469.739,22) 

Κέρδη/(Ζημίες) Προ Φόρων 4.432.450,52 (261.697,48) 4.170.753,04 

Φόρος Εισοδήματος (1.299.167,36) 62.764,00 (1.236.403,36) 

Κέρδη/(Ζημίες) Μετά Φόρων 3.133.283,16 (198.933,49) 2.934.349,68 
    

    
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 
31/12/2018 

Ιχθυοτροφές Ιχθυοκαλλιέργεια Σύνολο 

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 63.248.358,53 4.161.682,49 67.410.041,02 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 63.248.358,53 4.161.682,49 67.410.041,02 

     
Υποχρεώσεις τομέα 35.666.962,03 4.156.431,80 39.823.393,83 

Σύνολο υποχρεώσεων 35.666.962,03 4.156.431,80 39.823.393,83 
    

Σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 458.265,42 0,00 458.265,42 

Κεφαλαιουχική δαπάνη την  31/12/2018 458.265,42 0,00 458.265,42 
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Αποσβέσεις ενσώµατων και αύλων 
περιουσιακών στοιχείων 805.262,17 110.858,44 916.120,61 

 

 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης - Επιχειρηματικοί τομείς 

Αποτελέσματα τομέα την 31/12/2017 Ιχθυοτροφές Ιχθυοκαλλιέργεια Σύνολο 

Πωλήσεις 44.862.124,63 0,00 44.862.124,63 

Καθαρές πωλήσεις 44.862.124,63 0,00 44.862.124,63 

     

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες) 4.062.640,84 0,00  4.062.640,84 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (1.309.045,23) 0,00 (1.309.045,23) 

Κέρδη/(Ζημίες) Προ Φόρων 2.753.595,61 0,00  2.753.595,61 

Φόρος Εισοδήματος (906.522,58) 0,00 (906.522,58) 

Κέρδη/(Ζημίες) Μετά Φόρων 1.847.073,03 0,00  1.847.073,03 
    

    
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 
31/12/2017 

Ιχθυοτροφές Ιχθυοκαλλιέργεια Σύνολο 

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 58.771.581,03 1.335.506,27 60.107.087,30 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 58.771.581,03 1.335.506,27 60.107.087,30 

     
Υποχρεώσεις τομέα 35.692.328,04 1.712.089,15 37.404.417,19 

Σύνολο υποχρεώσεων 35.692.328,04 1.712.089,15 37.404.417,19 
    

Σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 22.550,70 0,00 22.550,70 

Κεφαλαιουχική δαπάνη την 31/12/2017 22.550,70 0,00 22.550,70 
     
Αποσβέσεις ενσώµατων και αύλων περιουσιακών 
στοιχείων 700.783,80 111.876,99 812.660,79 

 

 

6.2  ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Γεωγραφικά η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια. 

Γεωγραφικός τομέας 

Πωλήσεις 1/1- 31/12/2018 1/1- 31/12/2017 

Ελλάδα 46.621.839,29 44.862.124,63 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 0,00 0,00 

Λοιπές Χώρες 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 46.621.839,29 44.862.124,63 

 
Ποσοστό 85% των εσόδων της Εταιρείας προέρχεται από έναν πελάτη που αποτελεί και συνδεδεμένο μέρος. 
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7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

7.1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Γήπεδα 

Οικόπεδα

Κτίρια & Κτιριακές 

εγκ/σεις

Μηχανήματα & 

μηχ/κος εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσει

ς υπό εκτέλεση

Άυλα Περιουσιακά 

Στοιχεία
ΣΥΝΟΛΑ

1/1-31/12/2017

Αξίες κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 2.128.199,00 7.359.361,31 17.700.724,48 1.062.252,76 1.617.178,48 122.302,12 243.211,82 30.233.229,97

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 17.225,00 0,00 4.187,72 0,00 1.137,97 22.550,69

Υπόλοιπο 31/12/2017 2.128.199,00 7.359.361,31 17.717.949,48 1.062.252,76 1.621.366,20 122.302,12 244.349,79 30.255.780,66

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 0,00  (2.908.107,66)  (13.961.414,29)  (836.857,94)  (1.582.659,02) 0,00  (197.223,56)  (19.486.262,47)

Αποσβέσεις περιόδου 0,00  (170.396,17)  (586.899,25)  (35.017,48)  (14.529,09) 0,00  (5.818,80)  (812.660,79)

Υπόλοιπο 31/12/2017 0,00  (3.078.503,83)  (14.548.313,54)  (871.875,42)  (1.597.188,11) 0,00  (203.042,36)  (20.298.923,26)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2017 2.128.199,00 4.280.857,48 3.169.635,94 190.377,34 24.178,09 122.302,12 41.307,43 9.956.857,40

1/1-31/12/2018

Αξίες κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 2.128.199,00 7.359.361,31 17.717.949,48 1.062.252,76 1.621.366,20 122.302,12 244.349,79 30.255.780,66

Προσθήκες περιόδου 0,00 20.694,50 242.590,17 18.350,00 43.391,52 86.426,75 46.812,48 458.265,42

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας 20.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.833,00

Πωλήσεις/ Μεταφορές / Διαγραφές 0,00 0,00 0,00  (171.348,07) 0,00 0,00 0,00  (171.348,07)

Απομείωση παγίων 0,00 0,00  (2.347.721,11)  (381.769,18)  (637.300,79) -122.302,12 -28.543,24  (3.517.636,44)

Υπόλοιπο 31/12/2018 2.149.032,00 7.380.055,81 15.612.818,54 527.485,51 1.027.456,93 86.426,75 262.619,03 27.045.894,57

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 0,00  (3.078.503,83)  (14.548.313,54)  (871.875,42)  (1.597.188,11) 0,00  (203.042,36)  (20.298.923,26)

Αποσβέσεις περιόδου 0,00  (117.831,05)  (602.897,66)  (62.211,44)  (16.155,67) 0,00  (6.166,35)  (805.262,17)

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας 0,00  (67.385,93)  432.243,53  59.323,83 0,00 0,00 0,00  424.181,43 

Πωλήσεις/ Μεταφορές / Διαγραφές 0,00 0,00 0,00  146.033,01 0,00 0,00 0,00  146.033,01 

Απομείωση παγίων 0,00 0,00  2.256.450,80  353.443,33  655.662,58 0,00  2.033,61  3.267.590,32 

Υπόλοιπο 31/12/2018 0,00  (3.263.720,81)  (12.462.516,87)  (375.286,69)  (957.681,20) 0,00  (207.175,10)  (17.266.380,67)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018 2.149.032,00 4.116.335,00 3.150.301,67 152.198,82 69.775,73 86.426,75 55.443,93 9.779.513,90  
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Η Εταιρεία την 31/12/2014 προέβη σε αλλαγή του τρόπου αναγνώρισης των Ενσώματων παγίων που 

εμπίπτουν στις κατηγορίες των οικοπέδων, των κτιρίων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των 

μεταφορικών μέσων, παρακολουθώντας τα πλέον σύμφωνα με το υπόδειγμα αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 16, 

με σκοπό την πιο αξιόπιστη και σχετική πληροφόρηση για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 

Συνεπεία της αλλαγής αυτής, προχώρησε σε εκτίμηση της εύλογης αξίας τους κατά την ως άνω ημερομηνία. 

Κατά την 31/12/2018 προχώρησε σε νέα επανεκτίμηση των εν λόγω ενσώματων παγίων, των οποίων η 

εύλογη αξία προσδιορίστηκε με τη χρήση ανεξάρτητου αναγνωρισμένου εκτιμητικού οίκου. 

Η εκτίμηση έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές των εκτιμητικών προτύπων που έχουν θεσπιστεί 

από το Royal Institution of Chartered Surveyors (valuation standards and UK, Red Book January 2014 

Edition), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και την κείμενη Νομοθεσία.  

Οι σωρευμένες αποσβέσεις κατά την ημερομηνία της επανεκτίμησης προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να 

ισούνται με τη διαφορά μεταξύ της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του ενσώματου παγίου και της 

λογιστικής αξίας αφού ληφθούν υπόψη σωρευμένες ζημιές λόγω απομείωσης. Η αύξηση που προέκυψε από 

την αναπροσαρμογή της αξίας των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα της 

Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά στο κονδύλι «Αποθεματικά Εύλογης Αξίας» των Ιδίων 

Κεφαλαίων. Ο λογιστικός χειρισμός που ακολουθείται από την Εταιρεία αναλύεται περαιτέρω στη σημείωση 

4.4 ανωτέρω. 

Αναλυτικά ανά κατηγορία παγίου, η επίδραση από την επανεκτίμηση της εύλογης αξίας τους την 

31/12/2018 έχει ως εξής: 

  
Λογιστική 

αξία 

31/12/2018 

Λοιπά 
συνολικά 

έσοδα 

Αποτελέσματα 
Αναπροσαρμοσμένη 

αξία 

Οικόπεδα 2.128.199,00 71.543,00  (50.710,00) 2.149.032,00 

Κτίρια 4.183.720,93 74.339,81  (141.725,74) 4.116.335,00 

Μηχανολ. εξοπλισμός 2.718.058,15 493.455,11  (61.211,58) 3.150.301,67 

Μεταφορικά μέσα 91.540,64  74.620,53   (13.962,35) 152.198,82 

Έπιπλά και λοιπός εξοπλισμός 69.775,73 0,00 0,00 69.775,73 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 86.426,77 0,00 0,00 86.426,77 

Σύνολο 9.277.721,22   713.958,45   (267.609,67)  9.724.069,99  

 

Επί των ενσώματων παγίων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη, τα οποία αναλύονται στη σημείωση 

12 κατωτέρω. 

7.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Το εν λόγω κονδύλι περιλαμβάνει μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ οι οποίες ήταν ταξινομημένες σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο ΔΛΠ 39 ως «Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση». Από την έναρξη εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 

από 1/1/2018 οι εν λόγω επενδύσεις αναταξινομήθηκαν στην κατηγορία «Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι 

στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων».  

Η αξία των μετοχών κατά την 31/12/2018 μετά την αποτίμησή τους στην εύλογη αξία ανήλθε στο ποσό 

των € 1.097.357,37, ενώ την 31/12/2017 στο ποσό των € 3.010.985,27. Οι ζημιές από την αποτίμηση των 
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εν λόγω χρηματοοικονομικών στοιχείων καταχωρήθηκαν στο «Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχικών 

τίτλων». 

7.3 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017, έχουν ως εξής: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (πρώην 

όμιλος Sea Farm Ionian) 
138.088,00 384.503,01 

Δοσμένες εγγυήσεις 24.141,85 23.481,68 

Σύνολα 162.229,85 407.984,69 

 
Η απαίτηση από τη «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.» (πρώην Όμιλος Sea Farm Ionian) προέρχεται από 

πώληση ιχθυοτροφών η οποία είχε ρυθμιστεί σε προηγούμενη χρήση και η οποία εξυπηρετείται κανονικά. 

7.4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία αφορούν σε προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας των οποίων η παραγωγική 

διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους. Πρόκειται για αποθέματα ιχθύων που 

βρίσκονται στις εγκαταστάσεις προς ανάπτυξη. 

Τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας ώστε 

να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να ενημερωθούν για τον χρόνο των μελλοντικών 

ταμειακών ροών τις οποίες η Εταιρεία προσδοκά να έχει από την εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων. Στη 

σημείωση 4.2 ανωτέρω αναλύονται οι λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρεία αναφορικά με την 

αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων. 

Κατά την 31/12/2018 τα Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας εμπίπτουν στις κατηγορίες ιχθυδίων 

με μέσο βάρος 0-340gr και άνω των 340gr. Η κατηγορία 0-340gr αφορά στα Βιολογικά Περιουσιακά 

Στοιχεία που εισάγονται αρχικά στους κλωβούς προκειμένου να αναπτυχθούν. Σύμφωνα με τη Διοίκηση, τα 

εν λόγω ιχθύδια δεν έχουν φτάσει στο εμπορεύσιμο βάρος τους για την πώλησή τους. Συνεπώς, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 13, για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των ιχθυδίων της εν λόγω κατηγορίας, 

έχει επιλεχθεί η τεχνική αποτίμησης που μετατρέπει τις μελλοντικές ταμειακές εισροές και εκροές σε ένα 

τρέχον ποσό (προεξόφληση των μελλοντικών ροών που θα προκύψουν έως τη στιγμή που θα φθάσουν σε 

εμπορεύσιμο βάρος). 

Βάσει ειδικής συμφωνίας που έχει συνάψει η Εταιρεία με αντισυμβαλλόμενο μέρος, τα ιχθύδια που 

βρίσκονται στην κυριότητά της προς ανάπτυξη θα πωληθούν στον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο έναντι 

συγκεκριμένου τιμήματος. Λόγω της συμφωνίας αυτής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 13, κατά 

την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ελήφθη υπόψη ο περιορισμός 

αυτός. 
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Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017, έχουν ως εξής: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης 

περιόδου 
(1.335.506,27) 0,00 

Αγορές Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (876.029,73) (1.335.506,27) 

Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της περιόδου 870.991,70 0,00 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης 

περιόδου 
2.575.464,27 1.335.506,27 

Κέρδη/(Ζημιές) από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  
1.234.919,97 0,00 

 

Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της 

κατηγορίας 0-340gr κατά την 31/12/2018 είναι οι εξής: 

• τα στοιχεία για την ανάπτυξη της βιομάζας, έχουν προκύψει σύμφωνα με τις παραδοχές της Εταιρείας 

για την αναλωθείσα τροφή και τον συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής σε βιομάζα, τις 

επικρατούσες θερμοκρασίες, τις θνησιμότητες και το είδος των ιχθυδίων. 

• ως προεξοφλητικό επιτόκιο χρησιμοποιήθηκε το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 8,46%. 

• η τιμή πώλησης των ειδών λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό που αναφέρθηκε ανωτέρω, όταν αυτά 

θα φτάσουν στο εμπορεύσιμο βάρος (340gr). 

• το μέσο κόστος για την ανάπτυξή τους μέχρις ότου φτάσουν στο εμπορεύσιμο βάρος. 

Η παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζει πόσο θα επηρεαζόταν η αξία των ιχθυδίων της κατηγορίας 

0-340gr στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και ισόποσα τα αποτελέσματα προ φόρων, αν οι βασικές 

παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση τους ήταν διαφορετικές κατά +/- 10%. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας ΒΠΣ 0-340gr   

   

Σημαντική παραδοχή στηριζόμενη σε μη παρατηρήσιμα 
δεδομένα 

+10% -10% 

Μεταβολή στο επιτόκιο προεξόφλησης (WACC)  (8.176,50)  8.363,34  

Μεταβολή στο εκτιμώμενο κόστος έως την εξαλίευση  146.759,11   (146.759,11) 

 

7.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017, έχουν ως εξής: 

 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Προϊόντα 689.791,07 910.056,59 

Α’ και Β’ ύλες – υλικά συσκευασίας 1.659.156,08 1.406.513,18 

Σύνολα 2.348.947,15 2.316.569,77 

(Μείον): Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων 0,00 0,00 

Σύνολα 2.348.947,15 2.316.569,77 
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7.6 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017, έχουν ως εξής: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πελάτες 16.268.388,59 5.961.794,30 

Επιταγές εισπ. και στις τράπεζες για εγγύηση 26.416.976,32 35.024.210,82 

Επιταγές σε καθυστέρηση 2.043.747,04 2.043.747,04 

Μείον : Προβλέψεις εμπορικών απαιτήσεων  (5.497.097,49)  (5.515.379,36) 

Δεσμευμένοι λογ. καταθέσεων 22.452,03 32.919,06 

Χρεώστες διάφοροι 6.435.698,50 6.683.664,99 

Μείον : Προβλέψεις χρεωστών   (3.565.938,97)  (3.565.938,97) 

Λογ. διαχειρίσεων προκ. & πιστώσεων 48.117,21 35.251,26 

Σύνολα 42.172.343,23 40.700.269,14 

 
Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει τόσο στην τρέχουσα όσο και στη συγκριτική περίοδο σε μεγαλύτερη 

ανάλυση τα επιμέρους στοιχεία που διαμορφώνουν τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας.  

 

Η συνολική κίνηση των λογαριασμών «Προβλέψεις εμπορικών απαιτήσεων» και «Προβλέψεις χρεωστών» 

στην τρέχουσα και τη συγκριτική περίοδο αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Υπόλοιπο προβλέψεων 1/1  9.081.318,33   9.081.318,33  

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  (18.281,87) 0,00 

Υπόλοιπο προβλέψεων 31/12 9.063.036,46 9.081.318,33 

 

Το κονδύλι «Χρεώστες διάφοροι» αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Προκαταβολή /παρακρ. φόροι εισοδήματος 999.477,78 0,00 

Ελληνικό δημόσιο - λοιπές απαιτήσεις 17.907,25 7.492,75 

Αγορές υπό παραλαβή 310.680,00 335.131,94 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 162.854,47 10.603,46 

Έξοδα επομένων χρήσεων 17.328,24 21.636,18 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 197,02 

Λοιποί χρεώστες 4.927.450,76 6.308.603,64 

Σύνολα 6.435.698,50 6.683.664,99 

 

Η ενηλικίωση των υπολοίπων των «Απαιτήσεων από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες» αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Ενηλικίωση εμπορικών απαιτήσεων (μήνες) 

 0 έως 6 6 έως 9 9 έως 12 άνω των 12 Σύνολο 

Πελάτες και επιταγές 
εισπρακτέες 

 36.445.941,02   746.720,29   115.984,20   7.420.466,44  44.729.111,95 

Απομειωμένες  0,00  0,00  0,00  (5.497.097,49) (5.497.097,49) 

Σύνολο 36.445.941,02 746.720,29 115.984,20 1.923.368,95 39.232.014,46 
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7.7 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2018 31/12/2017 

Διαθέσιμα στο ταμείο 80,64 2.915,17 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 9.274.104,58 2.375.999,56 

Σύνολα 9.274.185,22 2.378.914,73 

 

 

7.8 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύεται ως εξής: 

 

 

Αρ. 
Μετοχών 

Κοινές 
Μετοχές 

Εκδοθέν 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο  

Ίδιες 
Μετοχές 

31η Δεκεμβρίου 2017 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 (106.147,10) 

31η Δεκεμβρίου 2018 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 (106.147,10) 

 

 

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 17.240.776 μετοχές, με ονομαστική αξία 

Ευρώ 0,37 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.  

Tο σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία ανέρχεται σε 65.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 

0,38% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.  

7.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Το αποθεματικό εύλογης αξίας κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Υπόλοιπο 1/1 3.098.904,01 3.442.195,40 

Κέρδη από επανεκτίμηση ακινήτων 713.958,45 0,00 

Μείον: Αναβαλλόμενος φόρος επί των κερδών 
επανεκτίμησης 

 (178.489,61) 
0,00 

Μείον: Απόσβεση αποθεματικού εύλογης αξίας  (660.679,52)  (486.569,11) 

Πλέον: Αναβαλλόμενος φόρος απόσβεσης αποθεματικού 
εύλογης αξίας 

165.169,88 143.277,72 

Υπόλοιπο 31/12 3.138.863,21 3.098.904,01 

 

7.10 ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τα λοιπά αποθεματικά κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 
 

• ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Τακτικό 

αποθεματικό

Ειδικό 

αποθεματικό

Έκτακτα 

αποθεματικό

Αφορολόγητα 

Αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων 

νόμων

Αποθεματικά από 

Απαλλασσόμενα της 

φορολογίας Έσοδα

Αποθεματικά 

φορολογηθέντα 

κατ ειδικό τρόπο

Σύνολο

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016 522.670,23 0,00 0,00 2.150.188,21 223.085,99 9.331.933,72 12.227.878,15

Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1 - 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017 522.670,23 0,00 0,00 2.150.188,21 223.085,99 9.331.933,72 12.227.878,15

Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1 - 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 121.073,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.073,19

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018 643.743,42 0,00 0,00 2.150.188,21 223.085,99 9.331.933,72 12.348.951,34  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νομοθεσίας (Ν. 2190/20), η δημιουργία Τακτικού 

Αποθεματικού, με την κατά έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετησίων μετά από φόρους κερδών, 

είναι υποχρεωτική μέχρι το ύψος του τακτικού αποθεματικού να φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού 

κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα αποθεματικά (αφορολόγητα αποθεματικά) αφορούν σωρευμένα κέρδη για τα οποία 

παρέχεται απαλλαγή από την φορολογία ή φορολόγηση με μικρότερο συντελεστή φόρου, εφόσον δεν 

διανέμονται. Σε περίπτωση διανομής τους οφείλεται φόρος εισοδήματος με τον ισχύοντα κατά το χρόνο της 

διανομής φορολογικό συντελεστή. Η διανομή των αποθεματικών αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση 

των μετόχων. 

 

• ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ  

O κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τη μεταβολή στο «Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχικών τίτλων» 

λόγω της αποτίμησης των συμμετοχικών τίτλων στην εύλογη αξία κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς:  

  

Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχικών τίτλων   

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016  (1.598.317,24) 

Ζημία από αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων  (747.144,00) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017  (2.345.461,24) 

Ζημία από αποτίμηση συμμετοχικών τίτλων επιμετρώμενων στην εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών συνολικών εσόδων 
 (1.913.627,90) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018  (4.259.089,14) 

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά το αποτέλεσμα από την μείωση της αξίας των κατεχόμενων μετοχών σε 

εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες (βλ. παρ. 7.2 ανωτέρω). 

7.11 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Τα τραπεζικά δάνεια κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2018 31/12/2017 

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός   

Ομολογιακό/τραπεζικό δάνειο 18.019.245,53 20.713.301,48 

Σύνολο μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού 18.019.245,53 20.713.301,48 

   
Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός   
Τραπεζικός δανεισμός  0,00 74,74 

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα εντός ενός έτους 2.300.000,00 1.950.000,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού 2.300.000,00 1.950.074,74 

Σύνολο δανείων 20.319.245,53 22.663.376,22 
 

Ο χρόνος εξόφλησης του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού έχει ως εξής: 

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός την 31/12/2018  Μακροπρόθεσμες 

Ποσά σε €   2 έτη έως 5 

έτη 

Άνω των 

5 ετών 

Τραπεζικός δανεισμός  18.019.245,53 0,00 

Σύνολο  18.019.245,53 0,00 
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Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός την 31/12/2017  Μακροπρόθεσμες 

Ποσά σε €   2 έτη έως 5 

έτη 

Άνω των 

5 ετών 

Τραπεζικός δανεισμός  20.713.301,48 0,00 

Σύνολο  20.713.301,48 0,00 

 
 

  
Κατά τη χρήση 2016 αναδιαρθρώθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας με την υπογραφή 

σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς πενταετούς ομολογιακού δανείου εξοφλητέου το έτος 2021 με 

εξασφαλίσεις οι οποίες αναλύονται στη σημείωση 12 κατωτέρω. Το επιτόκιο δανεισμού για τη χρήση 2017 

και έως και τον Σεπτέμβριο του 2018 ανήλθε σε Euribor 3M + 4,5%, ενώ από τον Οκτώβριο του 2018 το 

επιτόκιο μειώθηκε σε Euribor 3M + 4,25%. 

7.12 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

όταν υπάρχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική 

αρχή. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 

διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) 

Υπόλοιπο 
1/1/2018 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα ίδια κεφάλαια 

Υπόλοιπο 
31/12/2018 

Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά 
στοιχεία 

 (1.897.121,08)  345.044,60   (13.319,73)  (1.565.396,21) 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0,00   6.368,14  0,00   6.368,14  

Απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 

 15.541,16   (15.541,16) 
0,00  

0,00   

Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόμενους 

 69.396,42   (5.010,42) 
0,00  

 64.386,00  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  25.385,55   3.692,23  0,00   29.077,78  

Σύνολο (1.786.797,95)  334.553,39   (13.319,73) (1.465.564,29) 

     

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) 

Υπόλοιπο 
1/1/2017 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα αποτελέσματα 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα ίδια κεφάλαια 

Υπόλοιπο 
31/12/2017 

Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά 
στοιχεία 

 (1.891.675,10)  (148.723,70)  143.277,72   (1.897.121,08) 

Απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 

 (176.557,40)  192.098,56  0,00   15.541,16  

Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόμενους 

 75.392,17   (5.995,75)  0,00   69.396,42  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  (39.832,25)  65.217,80   0,00   25.385,55  

Σύνολο (2.032.672,58)  102.596,91   143.277,72  (1.786.797,95) 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2018 ανήλθε σε 29% χωρίς μεταβολή από την 

προηγούμενη χρήση 2017. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4579/2018, αποφασίσθηκε η 

σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των 

νομικών προσώπων κατά 1% ετησίως, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2019. Αναλυτικότερα, η 

σταδιακή μείωση έχει ως εξής: 
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Φορολογικό έτος Συντελεστής φόρου 

2018 29% 

2019 28% 

2020 27% 

2021 26% 

2022 και εφεξής 25% 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 12 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα 

πρέπει να επιμετρώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην 

περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους 

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι 

και την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Με βάση τα ανωτέρω, η επιμέτρηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31/12/2018 θα πρέπει να αντανακλά 

τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία 

αναμένει κατά την ημερομηνία αναφοράς να ανακτήσει ή να εξοφλήσει τη λογιστική αξία των απαιτήσεων 

και υποχρεώσεών της.  

Η επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης από τη μεταβολή του φορολογικού συντελεστή βάσει των 

ανωτέρω, ανήλθε σε έσοδο € 237 χιλ. 

 

7.13 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Η Εταιρεία έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ αποζημίωσης κατά την 

ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.  

Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής: 

 
  31/12/2018   31/12/2017 

  
Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών   

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών  

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών  257.544,00   239.298,00 

  257.544,00   239.298,00 

Ταξινομημένη ως :      
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση  257.544,00   239.298,00 

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση 0,00   0,00 

       
       

Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών έχει ως εξής: 

       

  31/12/2018   31/12/2017 

  

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών    

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών  

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η 

Ιανουαρίου 
239.298,00 

  260.384,00 

Τρέχον κόστος απασχόλησης 17.022,00   7.071,00 

Έξοδο τόκων 3.094,00   1.285,00 
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Αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) στην υποχρέωση 1.173,00    (7.875,00) 

Παροχές πληρωθείσες  (3.043,00)    (93.251,00) 

Ζημιές/(κέρδη) από περικοπές και τακτοποιήσεις 0,00   71.684,00 

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η 
Δεκεμβρίου 257.544,00   239.298,00 

 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είναι: 

 

  31/12/2018  31/12/2017 

  

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών 
 

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 17.022,00  7.071,00 

Kαθαρός τόκος  πάνω στην υποχρέωση παροχών 3.094,00  1.285,00 

Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 

20.116,00 
 

26.016,15 

 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είναι: 

 

  31/12/2018   31/12/2017 

  

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών   

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών  

Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε 
χρηματοοικονομικές παραδοχές  

(1.173,00) 
  

0,00 

Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά 
συνολικά έσοδα 

(1.173,00) 
  

 0,00 

 

 
Οι σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση είναι οι ακόλουθες: 

 

  31/12/2018  31/12/2017 

Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 1,65%  1,30% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,50%  1,50% 

Πληθωρισμός 1,50%  1,50% 

Μέση υπολειπόμενη εργασιακή ζωή 15,97  16,28 

 

 
Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές είναι: 

 

  Προεξοφλητικό επιτόκιο 31/12/2018 Προεξοφλητικό επιτόκιο 31/12/2017 

  +0,5% -0,5% 0,5% -0,5% 

Αύξηση / (μείωση) στην 
υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών  

(18.410,00) 20.260,00 (18.099,00) 20.005,00 

  -7% 8% -8% 9% 

 

7.14 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Στο κονδύλι «Λοιπές προβλέψεις», η Εταιρεία κατά την 31/12/2017 είχε σχηματισμένη πρόβλεψη για 

ανέλεγκτες χρήσεις 2009 και 2010 συνολικού ύψους € 134 χιλ. Για τις χρήσεις αυτές βάσει του άρθρου 84 
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του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, Α’ 151) και της υπ’ αρ. 1738/2017 απόφασης του ΣτΕ, 

το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου έχει παραγραφεί. Η Εταιρεία εντός της χρήσης 2018 

ανέστρεψε τη σχηματισμένη πρόβλεψη. 

 

7.15 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Προμηθευτές 15.704.777,16 10.009.530,92 

Επιταγές πληρωτέες 1.462.095,06 0,00 

Προκαταβολές πελατών 725.749,64 324.993,90 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 135.532,88 131.087,25 

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 258.916,39 243.417,53 

Πιστωτές Διάφοροι 916.925,30 1.164.234,49 

Σύνολα 19.203.996,43 11.873.264,09 

 

7.16 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

ΦΜΥ, Φόροι αμοιβών τρίτων κ.λπ. 154.985,05 135.746,48 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 1.585.863,18 571.982,45 

Σύνολα 1.740.848,23 707.728,93 

 

7.17 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Ο κύκλος εργασιών κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύεται ως εξής: 

 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 

Πωλήσεις προϊόντων 45.728.259,04 44.846.109,33 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & υπηρεσιών 22.588,55 16.015,30 

Σύνολα 45.750.847,59 44.862.124,63 

 
Πέραν των ως άνω πωλήσεων, οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων εντός της χρήσης 2018 ανήλθαν σε € 

870.991,70 έναντι € 0,00 τη χρήση 2017. 

7.18 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Το κόστος πωλήσεων κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύεται ως εξής: 
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Κόστος αποθεμάτων 35.024.572,55 35.143.390,43 

Κόστος αναλώσεων ανάπτυξης ιχθύων 1.204.946,00 0,00 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.441.542,67 1.217.381,19 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 22.161,99 32.447,40 

Παροχές τρίτων 601.048,61 768.758,33 

Φόροι τέλη 4.853,40 5.299,00 

Διάφορα Έξοδα 166.691,37 122.210,93 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 362.410,85 473.232,41 

Σύνολα 38.828.227,45 37.762.719,69 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΧΘΥΩΝ  

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Κόστος τροφών 863.215,46 0,00 

Κόστη διαχείρισης 341.730,54 0,00 

Σύνολα 1.204.946,00 0,00 

 

7.19 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 

Τα άλλα έσοδα κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 38.272,16 43.957,07 

Διαγραφές υποχρεώσεων 263.329,51 0,00 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 152.233,87 21.085,88 

Κέρδη από εκποίηση παγίων 3.200,23 0,00 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.517,26 0,00 

Σύνολα 458.553,03 65.042,95 

 
Κατά την 31/12/2018 η Εταιρεία ανέστρεψε τη σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις (βλ. 

σημείωση 7.14 ανωτέρω).  

7.20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Τα κόστη διοίκησης και διάθεσης κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 

 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 792.615,68 923.268,51 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.117.783,48 987.307,11 

Παροχές τρίτων 165.907,85 121.736,89 

Φόροι - τέλη 57.357,08 52.855,60 

Διάφορα έξοδα 68.266,53 54.824,64 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 419.855,10 326.804,69 

Σύνολα 2.621.785,71 2.466.797,44 
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ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 182.533,89 111.443,38 

Παροχές τρίτων 27.082,43 29.938,97 

Φόροι - τέλη 2.260,00 2.260,00 

Διάφορα έξοδα 513.952,27 477.147,78 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 22.996,22 12.623,69 

Σύνολα 748.824,81 633.413,82 

 

7.21 ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα άλλα έξοδα κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 9.241,40 624,67 

Απομειώσεις παγίων 252.897,37 0,00 

Ζημιές από εκποίηση παγίων 18.782,79 0,00 

Έκτακτες ζημίες 41.609,39 0,00 

Έξοδα προηγούμενης χρήσης 14.849,74 971,12 

Σύνολα 337.380,69 1.595,79 

 
Οι έκτακτες ζημίες περιλαμβάνουν ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων. 

 

7.22 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 548.503,33 238.866,60 

Έσοδα συμμετοχών 12.320,04 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  (1.030.562,59)  (1.547.911,83) 

Σύνολα  (469.739,22)  (1.309.045,23) 

 
Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από τόκους πελατών ποσού € 412 χιλ. και € 

206 χιλ. την 31/12/2018 και την 31/12/2017, αντίστοιχα. 

 

7.23 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ο φόρος εισοδήματος κατά την τρέχουσα και τη συγκριτική περίοδο αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  

1/1-
31/12/2018 

1/1-
31/12/2017 

Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος 1.570.956,76 1.001.680,51 

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων (334.553,40) (95.157,93) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος 1.236.403,36 906.522,58 

    
Κέρδη προ Φόρων 4.170.753,04 2.753.595,61 

Συντελεστής Φόρου 29% 29% 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 1.209.518,38 798.542,73 
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Προσαρμογές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία   
- Μόνιμες φορολογικές διαφορές (121.182,06) (193.423,51) 

Προσαρμογές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  
 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 384.831,59 301.403,36 

 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή (236.764,55) 0,00 

Σύνολο φόρου 1.236.403,36 906.522,58 

 

7.24 ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά κέρδη /(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/(ζημιάς), με τον σταθμισμένο 

μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών 

που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου. 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 2.934.349,67 1.847.073,03    
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 17.175.776,00 17.175.776,00 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους                                  

ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,1708 0,1075 

 

7.25 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Οι αποσβέσεις κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις 117.831,05 170.396,17 

Μηχανήματα & μηχανολογικός εξοπλισμός 602.897,66 586.899,25 

Μεταφορικά μέσα 62.211,44 35.017,48 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 16.155,67 14.529,09 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.166,35 5.818,80 

Σύνολο αποσβέσεων ενσώματων παγίων & 
άυλων περιουσιακών στοιχείων 

805.262,17 812.660,79 

  

 

8. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 

θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν 

ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  

• Εγγυήσεις 

 31/12/2018 31/12/2017 

Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 84,02 84,02 

Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 0,00 3.380,96 

Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 14.509,06 17.890,02 

Επιταγές εισπρακτέες για εξασφάλιση απαιτήσεων 418.799,51 418.799,51 

Λοιπά 427.734,76 427.736,76 
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Σύνολο εγγυήσεων 861.127,35 867.891,27 

 

• Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 31/12/2018 31/12/2017 

Έως 1 έτος 46.338,74 36.241,30 

Από 1 έως 5 έτη 118.227,32 94.088,12 

Άνω των 5 ετών 51.959,06 33.777,47 

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 216.525,12 164.106,89 

 

• Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των πρώην θυγατρικών της έχουν ως εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2009-2010

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2010

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2010  

Για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που ενδεχομένως προκύψουν για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

(2009-2010), είχε σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 133.952,00 για τη μητρική Εταιρεία, η οποία 

αναστράφηκε εντός της τρέχουσας χρήσης, καθώς βάσει του άρθρου 84 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, Α’ 151) και της υπ’ αρ. 1738/2017 απόφασης του ΣτΕ, το δικαίωμα του 

Δημοσίου για επιβολή φόρου έχει παραγραφεί. Για τις πρώην θυγατρικές εταιρείες δεν απαιτήθηκε 

σχηματισμός πρόβλεψης λόγω ύπαρξης σωρευμένων φορολογικών ζημιών.  

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014 η Εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. και για τις χρήσεις 2011 και 2012 οι 

απορροφηθείσες εταιρείες (Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού Α.Ε. και Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου 

Α.Γ.Ε.Ε.) έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις 2014 έως και 2017 η Εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ 

Α.Β.Ε.Ε. έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 

65α Ν.4174/2013, και εκδόθηκαν αντίστοιχα εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς 

επιφύλαξη.  

Για τη χρήση 2013 εκδόθηκαν για τις απορροφηθείσες εταιρείες (Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού 

Α.Ε. και Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου Α.Γ.Ε.Ε.) εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα 

με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 για τον φορολογικό έλεγχο της περιόδου έως 

31/7/2013 (ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού), ενώ για τη χρήση 2018 η Εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ 

Α.Β.Ε.Ε. έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 65α 

Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται 

να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018. Αν μέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές 

δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  
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9. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση σε επίπεδα των χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας που επιμετρώνται σε εύλογες αξίες σε 

επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017: 

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς 31/12/2018 

     

  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Ενσώματα Πάγια     

- Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 2.149.032,00 2.149.032,00 

- Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις 0,00 0,00 4.116.335,00 4.116.335,00 

- Μηχανήματα και μηχ/κός εξοπλισμός 0,00 0,00 3.150.301,76 3.150.301,67 

- Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 152.198,82 152.198,82 
Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων     

- Εισηγμένες στο ΧΑ μετοχές 1.097.357,37 0,00 0,00 1.097.357,37 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία     

- Ιχθύδια ώριμα (>340gr) 0,00 1.107.008,57 0,00 1.107.008,57 

- Ιχθύδια ανώριμα (0-340gr) 0,00 0,00 1.468.455,70 1.468.455,70 

Σύνολο 1.097.357,37 1.107.008,57 11.036.323,28 13.240.689,13 

     

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς 31/12/2017 

     

  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Ενσώματα Πάγια     

- Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 2.128.199,00 2.128.199,00 

- Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις 0,00 0,00 4.280.857,48 4.280.857,48 

- Μηχανήματα και μηχ/κός εξοπλισμός 0,00 0,00 3.169.635,94 3.169.635,94 

- Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 190.377,34 190.377,34 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση     

- Εισηγμένες στο ΧΑ μετοχές 3.010.985,27 0,00 0,00 3.010.985,27 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία     

- Ιχθύδια ανώριμα (0-340gr) 0,00 0,00 1.335.506,27 1.335.506,27 

Σύνολο 3.010.985,27 0,00 11.104.576,03 14.115.561,30 

  

Η εύλογη αξία των ενσώματων παγίων κατά την 31/12/2018 προσδιορίστηκε βάσει μελέτης ανεξάρτητου 

Ορκωτού Εκτιμητή. 

Για τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, η 

Εταιρεία σε τακτική βάση καθορίζει αν έχουν επέλθει μετακινήσεις μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας με 

την εκ νέου αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση. Εντός της τρέχουσας χρήσης δεν υπήρξαν μετακινήσεις 

μεταξύ των επιπέδων. 

10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται 

από το ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών την 31/12/2018 και τη συγκριτική περίοδο έχουν ως εξής: 
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• ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

  1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Α. Συνδεδεμένη επιχείρηση (Σελόντα)     

Πωλήσεις αγαθών 39.861.582,56 41.050.585,90 

Παροχή υπηρεσιών 38.194,06 43.957,07 

Έσοδα από τόκους 353.857,76 165.283,87 

Aγορές αγαθών (1.719.523,01) (1.355.228,13) 

Λήψη υπηρεσιών (341.730,54) (14.385,48) 

 
 

• ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

  31/12/2018 31/12/2017 

Α. Συνδεδεμένη επιχείρηση (Σελόντα)     

Απαιτήσεις 32.211.913,66 31.998.570,28 

Υποχρεώσεις 4.172.369,47 2.029.938,71 

      

Β. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη     

Απαιτήσεις 462,82 462,82 

 

• ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

• Παροχές στη Διοίκηση 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Μισθοί διευθυντικών στελεχών και αμοιβές ΔΣ 1.103.372,93 1.028.420,94 

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 112.286,55 109.329,70 

Λοιπές παροχές 48.966,15 31.309,13 

Σύνολο 1.264.625,63 1.169.059,77 
   

Αριθμός διευθυντικών στελεχών 4 4 
 

Στα ποσά του αφορούν στους Μισθούς διευθυντικών στελεχών και αμοιβών ΔΣ, συμπεριλαμβάνονται 

αμοιβές μη εκτελεστικών μελών ΔΣ ποσού € 138.050,76 για το 2018 και αντιστοίχων ποσού € 132.178,52 

για το 2017. 

11. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το κόστος μισθοδοσίας κατά την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύονται ως εξής: 
 

Κόστους μισθοδοσίας 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

Μισθοί 1.521.946,13 1.388.420,92 

Ημερομίσθια και ωρομίσθια 354.166,57 337.474,41 

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 461.098,64 406.881,48 

Αποζημιώσεις απολυόμενων 17.022,25 84.250,60 

Λοιπές παροχές προσωπικού 62.458,90 35.065,67 

Σύνολο  2.416.692,49 2.252.093,08 

 

Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού την 31/12/2018 και την 31/12/2017 αναλύεται ως εξής: 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 31/12/2018 31/12/2017 

Ημερομίσθιοι 21 20 

Μισθωτοί 50 46 

Σύνολο 71 66 
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12. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 

Επί των ενσώματων παγίων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού € 34,8 εκ. 

συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, και τόκων κατ' άρθρο 1289 ΑΚ  υπέρ της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για 

εξασφάλιση Κοινού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με την 784Σ/2017 Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

Επιπλέον, για το εν λόγω δάνειο υφίστανται ενέχυρα επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των εν λόγω 

ακινήτων, καθώς και ενέχυρα επί απαιτήσεων και τραπεζικών καταθέσεων, η αξία των οποίων κατά την 

31/12/2018 και την 31/12/2017 έχει ως ακολούθως: 

Αξία ενεχύρων δανείου κατά την: 31/12/2018 31/12/2017 

Απαιτήσεις 32.071.022,16 31.899.001,15 

Δεσμευμένες καταθέσεις 22.452,03 32.919,06 

 32.093.474,19 31.931.920,21 

13. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Με την από 24/7/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία αποφάσισε τη δικαστική 

διεκδίκηση σε βάρος της «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ» ποσών οφειλόμενων για: α) συμβατικούς τόκους 

υπερημερίας αναφορικά με υπερβάσεις του συμφωνηθέντος χρόνου πίστωσης όσον αφορά πωλήσεις 

εμπορευμάτων κατά το διάστημα 2008-2016 και β) ληξιπρόθεσμα μισθώματα πλέον των νομίμων επ’ αυτών 

τόκων υπερημερίας, αναφορικά με τις συμβάσεις παραχώρησης των 4 μονάδων στον Νότιο Ευβοϊκό για τα 

έτη 2011 έως 2017. Την 28/12/2018 ασκήθηκε αγωγή σε βάρος της «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ» ενώπιον 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τις ως άνω απαιτήσεις συνολικού ποσού € 6.214.521,25 και 

αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης. 

14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ με έδρα Λ. Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι Αττικής, και 

ποσοστό συμμετοχής 41,34 % με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

15. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσιάζει εποχικότητα. Λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών του 

ψαριού, οι ποσοτικές ανάγκες διατροφής του μεταβάλλονται ανάλογα µε τη θερµοκρασία του νερού 

εκτροφής. Το στοιχείο αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υψηλή κατανάλωση ιχθυοτροφών κατά τη διάρκεια της 

θερινής περιόδου (Ιούνιος-Οκτώβριος), κατά την οποία πραγµατοποιείται το 60% περίπου των πωλήσεων 

του έτους, για την εσωτερική αγορά. Πιο συγκεκριμένα κατά το διάστημα 1/1-30/6 πραγματοποιείται το 

35% περίπου των συνολικών πωλήσεων ιχθυοτροφών της χρήσης. Ειδικότερα το γ΄τρίμηνο (Ιούλιος – 

Σεπτέμβριος) κάθε έτους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πραγματοποιούνται πωλήσεις που ανέρχονται 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 - 31/12/2018 - 95 - 

στο 38,5 – 40% των ετησίων πωλήσεων. Ως εκ τούτου το γ΄ τρίμηνο αποτελεί το κρίσιμο τρίμηνο που 

καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό τις συνολικές πωλήσεις της χρήσης. 

16. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2018 – 31/12/2018 

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2018 καθώς και η επίδρασή τους στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

Με την από 6 Μαρτίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κλήθηκαν σύμφωνα με το 

Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η 

Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση 

Στανοτόπι, Δήμου Βόχας. 

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920  (πλήρες κείμενο πρόσκλησης σύγκλησης 

Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 

ημερομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφα που επρόκειτο να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδια 

αποφάσεων ή σχόλιο ΔΣ για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) 

διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.perseusgroup.gr.  

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

Την 29η Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Παρέστησαν μέτοχοι που 

εκπροσωπούν 15.378.165 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,20% 

επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα 

παρακάτω:  

Αναλυτικά: 

1. Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017, 

με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.  

2. Ενέκριναν ομόφωνα τη Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017.  

3. Ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 – 

31/12/2017) και ενέκριναν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.  

4. Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχ.ουσα χρήση (1/1/2018 – 31/12/2018).  

5. Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON AE, με ΑΜ ΣΟΕΛ 127, για 

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και όρισαν την αμοιβή αυτής.  
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6. Ενέκριναν ομόφωνα την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές 

της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που 

επιδιώκουν όμοιους ή πρεμφερείς σκοπούς.  

7. Ενέκριναν ομόφωνα τις Συμβάσεις και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 

23α ΚΝ 2190/1920, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σε συνέχεια ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 που διενεργήθηκε στην 

Εταιρεία από τους νόμιμους ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 65Α Ν.4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

17. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2018 γεγονότα στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

Ζευγολατιό, 27 Φεβρουαρίου 2019 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
   
   
 
 

  

   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ 

Α.Δ.Τ. Χ 066415 Α.Δ.Τ. ΑΝ 969427 Α.Δ.Τ. ΑΝ 125992 
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 – 31/12/2018 

 

 

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση διαδικτύου: www.perseusgroup.gr Γεώργιος Αντύπας Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: Δημήτριος Σμυρνής Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ιωάννου Νικόλαος (ΑΜ ΣΟΕΛ 29301) Χρήστος Μπουγιουκλής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Μιχαήλ Παναγής Μη εκτελεστικό μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Αριστείδης Χρόνης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αδαμαντίνη Λάζαρη Μη εκτελεστικό μέλος

Σωτήριος Πάνου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

31/12/2018 31/12/2017 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 9.724.069,99 9.915.549,99 Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 1.234.919,97 0,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 55.443,94 41.307,44 Πωλήσεις 45.750.847,59 44.862.124,63

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - μη κυκλοφορούντα 285.036,33 0,00 Μικτό κέρδος 8.127.566,14 7.099.404,94

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.259.587,22 3.418.969,96

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - κυκλοφορούντα 2.290.427,94 1.335.506,27 Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 8.157.540,11 7.099.404,94

Αποθέματα 2.348.947,15 2.316.569,77

Απαιτήσεις από πελάτες 42.172.343,23 40.700.269,14
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων
5.966.261,47 4.875.301,63

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.274.185,22 2.378.914,73

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 67.410.041,02 60.107.087,30 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 4.170.753,04 2.753.595,61

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  (Α) 2.934.349,67 1.847.073,03

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  (1.214.162,18)  (603.866,28)

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.379.087,12 6.379.087,12 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)  1.720.187,49  1.243.206,76 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 18.043.755,41 16.323.582,99

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 24.422.842,53 22.702.670,11 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)  0,1708  0,1075 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18.019.245,53 20.713.301,48

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.723.108,29 2.160.047,95

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.300.000,00 1.950.074,74

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.944.844,67 12.580.993,02

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 42.987.198,49 37.404.417,19

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 67.410.041,02 60.107.087,30 31/12/2018 31/12/2017

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(1/1/2018 και 1/1/2017 αντίστοιχα)
22.702.670,11 21.459.463,36

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1.720.187,49 1.243.206,76

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα) 
24.422.842,53 22.702.670,11

1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 4.170.753,04 2.753.595,61

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις  805.262,17  812.660,79 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού  17.073,00 0,00

Προβλέψεις  (133.952,00)  (21.085,88)

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  15.582,56 0,00

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00  (238.866,60)

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  (18.281,87) 0,00

(Κέρδη)/ ζημιές από επανεκτίμηση ακινήτων  267.609,67 0,00

Ζημιά από απομείωση παγίων  252.957,57 0,00

(Κέρδη)/ ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων  39.255,38 0,00

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (548.503,33) 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.030.562,59  1.547.911,83 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) βιολογικών και λοιπών αποθεμάτων  (1.311.590,76)  59.866,37 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (739.002,84)  7.089.293,38 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  6.600.095,34  267.583,82 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (1.056.408,41)  (1.329.280,12)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.391.412,11 10.941.679,20

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  (458.265,42)  (22.550,70)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 8.155,40 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 67.148,75 230.871,20

Μερίσματα εισπραχθέντα 12.320,04 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (370.641,23)  208.320,50 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00  2.310.650,00 

Εξοφλήσεις δανείων  (2.125.500,40)  (15.609.272,26)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (2.125.500,40)  (13.298.622,26)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύνα περιόδου (α) + 

(β) + (γ)
6.895.270,48  (2.148.622,56)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.378.914,73 4.527.537,29

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9.274.185,21 2.378.914,73

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε  €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους 

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Άλλο θέμα

ΠΕΡΣΕΥΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ.ΓΕΜΗ 115404337000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28)

Ζευγολατιό , Δήμος Βόχας Κορινθίας -ΤΚ 200 01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 από  01 Ιανουαρίου 2018  έως  31 Δεκεμβρίου 2018

(Δημοσιευμένα βάσει του ΚΝ 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ)

ποσά εκφρασμένα σε  €

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Δ/νση Εταιρειών και ΓΕΜΗ

27 Φεβρουαρίου 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                    

ποσά εκφρασμένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ποσά εκφρασμένα σε  €

1) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ με 
έδρα Λεωφ. Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι Αττικής και ποσοστό συμμετοχής 41,34 %, με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης.

2) Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων τη χρήση που έληξε την 31/12/2018 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017, προσαρμοσμένες με τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που 
τέθηκαν σε ισχύ το 2018. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους (πολιτικές και εκτιμήσεις) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει 
διόρθωση λάθους στις οικονομικές καταστάσεις κατά την τρέχουσα χρήση.

3) Στη Σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά επί των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων της εταιρείας. Για τις διαφορές φορολογικού 
ελέγχου που ενδεχομένως  να προέκυπταν  για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας (2009-2010), η εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη 
συνολικού ποσού € 134χιλ., η οποία αναστράφηκε εντός της τρέχουσας χρήσης, καθώς βάσει του άρθρου 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 
2238/1994, Α’ 151) και της υπ’ αρ. 1738/2017 απόφασης του ΣτΕ, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου έχει παραγραφεί.

4) Στη Σημείωση 13 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας. 

5) Στη Σημείωση 12 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά επί των εμπράγματων βαρών και ενεχύρων του ομολογιακού δανείου. 

6) Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που έχει σχηματιστεί κατά την 31/12/2018 ανήλθε σε € 257.544,00.

7) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2018 ήταν 71 άτομα, ενώ την 31/12/2017 ήταν 66 άτομα.

8) Tο ποσό των € (1.214.162,18) που αντιστοιχεί στο κονδύλι "ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ", αφορά αποθεματικό από επανεκτίμηση 
αξίας παγίων €713.958,45, Αναλογιστικά κέρδη/ ζημιές €(1.173,00), Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών εσόδων €(13.319,73) και Ζημιά από 
συμμετοχικούς τίτλους επιμετρώμενους στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων €(1.913.627,90).

9) H Εταιρεία κατέχει στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 65.000 ίδιες μετοχές αξίας κτήσης € 106.147,10.

10) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 
Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:  
Πωλήσεις αγαθών € 39.861.582,56, Λοιπές πωλήσεις € 392.051,82, Αγορές αγαθών € 1.719.523,01, Έξοδα από παροχή υπηρεσιών € 341.730,54. Οι 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 31/12/2018 ανέρχονται σε € 32.212.376,48 και € 4.172.369,47 αντίστοιχα. Οι προαναφερόμενες συναλλαγές 
αναφέρονται στον Όμιλο Σελόντα. Επιπλέον, κατά τη χρήση 2018 οι μισθοί διευθυντικών στελεχών και οι αμοιβές ΔΣ ανήλθαν σε € 1.103.372,93 με 
αντίστοιχες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία ποσού € 112.286,55 καθώς και λοιπές παροχές ποσού € 48.966,15. Τα διευθυντικά στελέχη κατά την 
31/12/2018 ήταν 4 άτομα. (αναλυτικότερα βλ. σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 066415

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 969427

Ο OIKONOMIKOΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΝ 125992

Ζευγολατιό, 27 Φεβρουαρίου 2019



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 - 31/12/2018 - 98 - 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 

Η εταιρεία κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο επενδυτικό 

κοινό κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2018 τις πληροφορίες που ενσωματώνονται στον παρακάτω 

πίνακα με την μορφή της παραπομπής: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

01.03.2018 Οικονομικό Ημερολόγιο 2018 
http://www.perseusgroup.gr     

http://www.helex.gr                                      

06.03.2018 Έντυπο διορισμού αντιπροσώπων για την Ετήσια Τακτική ΓΣ 
της 29.03.2018 

http://www.perseusgroup.gr 

06.03.2018 Σχέδιο απόφασης ή σχόλιο διοίκησης για κάθε θέμα της 

ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής ΓΣ της 29.03.2018 
http://www.perseusgroup.gr                             

06.03.2018 Έγγραφα που υποβάλλονται στην Ετήσια Τακτική ΓΣ της 
29.03.2018 

http://www.perseusgroup.gr                           

06.03.2018 Αριθμός μετόχων & δικαιωμάτων ψήφου της Ετήσιας 

Τακτικής ΓΣ της 29.03.2018 
http://www.perseusgroup.gr                                     

06.03.2018 Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική ΓΣ της 29.03.2018 
http://www.perseusgroup.gr                                       

http://www.helex.gr   

29.03.2018 Αποτελέσματα Αποφάσεων ΓΣ της 29.03.2018 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

02.11.2018 Ανακοίνωση Φορολογικού Ελέγχου  
http://www.perseusgroup.gr                                       

http://www.helex.gr   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 2017 
http://www.perseusgroup.gr                                       

http://www.helex.gr   

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2017 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2018 
http://www.perseusgroup.gr                                       

http://www.helex.gr   

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Α΄Εξαμήνου 2018 
http://www.perseusgroup.gr                                       

http://www.helex.gr   

 

Τα ανωτέρω στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα www.perseusgroup.gr βρίσκονται στην 

ενότητα «Επενδυτές», επιλογή «Ανακοινώσεις» και επιλογή «Οικονομικά Στοιχεία» αντίστοιχα. 

 

Ζ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου που ενσωματώνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ 

αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα www.perseusgroup.gr στην ενότητα «Επενδυτές», επιλογή 

«Οικονομικά  Στοιχεία». 

http://www.perseusgroup.gr/
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