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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 

Οι κάτωθι ορισμένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 25η Σεπτεμβρίου 

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 ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2019 - 30/6/2019 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 του πρώτου 

εξαμήνου του 2019 της Εταιρείας, και 

2. η εξαμηνιαία 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, 25 Σεπτεμβρίου 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. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την περίοδο 1/1/2019 - 30/6/2019 
 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την περίοδο 1/1/2019 - 

30/6/2019, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και την 

τροποποίησή του με τον Ν. 4374/2016 και του άρθρου 4 της Απόφασης 7/448/2007 του ΔΣ της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 

της περιόδου 1/1/2019 - 30/6/2019. 

 

Α. Γενικά πληροφοριακά στοιχεία 

Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ 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 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, από τα τέλη της χρήσης 2017 η Εταιρεία προβαίνει σε αγορές νέου ιχθυοπληθυσμού, την 

ανάπτυξη του οποίου έχει αναλάβει η εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. 
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Β. Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της παρούσας οικονομικής χρήσης 

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής 

χρήσης 2019 καθώς και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

Πρόωρη αποπληρωμή δανεισμού 

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. Κατά την 

30/6/2019 ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 17.740.000 (αρχικό ποσό 

δανείου € 29.000.000 την 30/09/2016). 

 

Πώληση Μετοχών της εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ 

Κατά την από 13 Φεβρουαρίου 2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

αποφασίστηκε η πώληση 308.001 τεμαχίων άυλων μετοχών (ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ) ιδιοκτησίας της ΠΕΡΣΕΥΣ 

σε τιμή από 1,49 € έως 1,65 €/μετοχή και σε κάθε περίπτωση σε ποσοστό άνω του 10% επί της τιμής 

αποτίμησης του σχετικού χαρτοφυλακίου στις 31/12/2017 που είναι επωφελής για την Εταιρεία. Η 

πώληση των εν λόγω μετοχών ολοκληρώθηκε σε δυο στάδια, την 2/4/2019 με πώληση 66.144 

μετοχών και την 3/4/2019 με πώληση των υπόλοιπων 241.857 μετοχών. Το εν λόγω γεγονός δεν είχε 

επίδραση στα αποτελέσματα της περιόδου, καθώς ο λογιστικός χειρισμός σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 που 

εφαρμόζεται από 1/1/2018 προβλέπει την ανακύκλωση του σχηματισμένου αποθεματικού εύλογης 

αξίας από την προηγούμενη επιμέτρηση των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού απευθείας στα 

αποτελέσματα εις νέον. 

 

Πρόσκληση Σύγκλησης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Με την από 5 Μαρτίου 2019 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 

28η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό 

Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμου Βόχας. 

 

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  

Την 28η Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Παρέστησαν μέτοχοι που 

εκπροσωπούσαν 15.396.565 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 

89,30% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 

αποφάσισαν τα κάτωθι:  
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1. Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 

31/12/2018, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου 

των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Ενέκριναν ομόφωνα την Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018.  

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

της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018 

(1/1/2018 – 31/12/2018) 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 1/1/2018 – 31/12/2018 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες 

παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2019 – 

31/12/2019). 

5. Αποφάσισαν τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON AE, με ΑΜ ΣΟΕΛ 127, 

για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 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 στην διεύθυνση 

(συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Ενέκριναν ομόφωνα την ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία 

ήτοι 65.000 μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,37€ και συνεπώς τη μείωση 

του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 24.050,00€, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 

του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

προκειμένου να προβεί στις κατά νόμον ενέργειες για την υλοποίηση της άνω απόφασής της 

(καθορισμός της ημερομηνίας ακύρωσης και διαγραφής, ανακοινώσεις κλπ). 

 

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών 

Με την από 16 Μαΐου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίστηκε η 22α 

Μαΐου 2019 ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών 65.000 ιδίων 

μετοχών, των οποίων η ακύρωση απεφασίσθη από την από 28/3/2019 Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση της Εταιρείας. 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 30/6/2019 

 
 

- 9 - 

Γ. Εξέλιξη & επιδόσεις δραστηριοτήτων – Χρηματοοικονομικοί και μη δείκτες 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών της Εταιρείας στο τρέχον 

εξάμηνο και στην αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. 

  

1/1- 

30/6/2019 

1/1- 

30/6/2018 

%Δ                                             

(2019/ 2018) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 15.885.695,02 15.269.603,14 4% 

MIKTA ΚΕΡΔΗ 2.230.027,09 2.680.436,70 -17% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 26.995,70 1.151.785,38 -98% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ  56.119,66 789.668,79 -93% 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

668.526,78 1.851.205,88 -64% 

    

 
30/6/2019 31/12/2018 

%Δ                                             
(2019/ 2018) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.679.160,38 67.410.041,02 -6% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 26.461.494,47 24.422.842,53 8% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 37.217.665,90 42.987.198,49 -13% 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί αριθμοδείκτες για το τρέχον εξάμηνο, το αντίστοιχο 

περσινό εξάμηνο, καθώς και την τελευταία χρήση. 

Περιθωρίων Κέρδους (%) 30/6/2019 30/6/2018 31/12/2018 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 14,04% 17,55% 17,50% 

Περιθώριο κερδών προ φόρων 0,17% 7,54% 8,95% 

Περιθώριο κερδών μετά φόρων 0,35% 5,17% 6,29% 
Περιθώριο Κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 4,21% 12,12% 12,80% 

Αποτελεσματικότητας 30/6/2019 30/6/2018 31/12/2018 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού  

(Πωλ./Συν. Ενεργ.) 0,25 0,23 0,69 
 

Κεφαλαιακής Δομής & Δανειακής Επιβάρυνσης 

(:1) 30/6/2019 30/6/2018 31/12/2018 

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,41 1,70 1,76 
Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια 0,58 0,63 0,64 

Καθαρός Δανεισμός / Ίδια κεφάλαια  
(Σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα/ Ι.Κ) 50,74% 51,74% 45,22% 

 

Ρευστότητας 30/6/2019 30/6/2018 31/12/2018 

Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφ. Ενεργ./Βραχ. Υποχρ.) 2,61 2,75 2,41 

Ειδική Ρευστότητα (Διαθέσιμα/Βραχ. Υποχρ.) 0,23 0,55 0,40 
 

Αποδοτικότητας προ φόρων (%) 30/6/2019 30/6/2018 31/12/2018 

ROE (EBT/ Ι.Κ.) 0,10% 4,90% 17,08% 

 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 30/6/2019 

 
 

- 10 - 

Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 15,89 εκ., αυξημένες κατά 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο.  

 

Το Περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 14,04% από 17,55% της προηγούμενης αντίστοιχης 

περσινής περιόδου. 

 

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 27 χιλ. από € 1,15 εκ. την 30/6/2018 (-98%).  

 

Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 56 χιλ. έναντι € 789,7 χιλ. της αντίστοιχης 

περσινής περιόδου (-93%). 

 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων ανήλθαν σε € 668,5 χιλ. έναντι € 1,85 εκ. την 30/6/2018 (-64%).  

 

Τα Αποθέματα διαμορφώθηκαν σε € 3,6 εκ. από € 2,3 εκ. την 31/12/2018 αυξημένα κατά € 1,3 εκ. 

Η μεταβολή αυτή είναι αποτέλεσμα της εποχικότητας της δραστηριότητας της Εταιρείας, η οποία 

αναλύεται στη συνέχεια. 

 

Τα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ταξινομηθεί σε μη κυκλοφορούντα αξίας € 91,5 χιλ. 

από € 285 χιλ. την 31/12/2018 και κυκλοφορούντα αξίας € 1,97 εκ. από € 2,29 εκ. την 31/12/2018, 

μεταβολή η οποία προέρχεται τόσο λόγω των πωλήσεων εντός της περιόδου, όσο και λόγω της 

αποτίμησης της βιομάζας κατά την 30/6/2019 στην εύλογη αξία. 

 

Οι Απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 3% σε σχέση με την 

31/12/2018 και διαμορφώθηκαν σε € 40,83 εκ.  

 

Τα Ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε € 4,5 εκ. έναντι € 9,27 εκ. την 31/12/2018. 

 

Οι Συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 13% και διαμορφώθηκαν σε € 37,2 εκ. από € 42,9 εκ. 

την 31/12/2018.  

 

Τα Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε € 15,48 εκ. από € 18,02 εκ. την 

31/12/2018, μειωμένα κατά 14%, ενώ οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση διαμορφώθηκαν σε € 2,26 εκ. από € 2,3 εκ. την 31/12/2018, μειωμένες κατά 2%. 

 

Δ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους, όπως κίνδυνο μεταβολής τιμών, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο μεταβολών λόγω των επιτοκίων. 
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Κίνδυνος 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 περίοδο τα Ίδια Κεφάλαια της 

Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 1,94 εκ. ευρώ λόγω κερδών από μεταβολή της εύλογης αξίας των 

κατεχόμενων μετοχών. Με βάση τα κατεχόμενα την 30/6/2019 χρεόγραφα, μία αύξηση /(μείωση) 

των τιμών τους κατά 10% θα επέφερε αύξηση /(μείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου 1/1- 

30/6/2019 κατά € 258 χιλ. περίπου και αύξηση /(μείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων της περσινής 

περιόδου 1/1 - 30/6/2018 κατά € 293 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 τη περίοδο 1/1 - 30/6/2019 ανήλθε σε € 11,3 εκ. και για την αντίστοιχη περσινή περίοδο 1/1 - 

30/6/2018 ανήλθε στο ποσό των € 11,4 εκ. Ενδεχόμενη ανατίμηση / (υποτίμηση) των βασικών A’ 

υλών κατά 10% θα επέφερε μείωση / αύξηση των κερδών της περιόδου 1/1- 30/6/2019 κατά € 1,13 

εκ. περίπου και μείωση / αύξηση των κερδών της αντίστοιχης περσινής περιόδου 1/1- 30/6/2018 κατά 

€ 1,14 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 41,498% 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 81% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας.  

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: 
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  30/6/2019 31/12/2018 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.500.528,27 9.274.185,22 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 40.826.564,43 42.172.343,23 

Σύνολο 45.327.092,70 51.446.528,45 

 

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 30/6/2019, 

αναλύεται ως εξής: 

 

Ενηλικίωση εμπορικών απαιτήσεων (μήνες)

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

Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες 35.392.209,73 537.367,44 710.777,76 7.442.719,06 44.083.073,99

Απομειωμένες 0,00 0,00 0,00  (5.437.623,02)  (5.437.623,02)

Σύνολο 35.392.209,73 537.367,44 710.777,76 2.005.096,04 38.645.450,97  

 

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: 

 

30/6/2019 Έως 1 έτος  Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών 

Δανεισμός 2.285.817,46 15.563.614,00 78.430,00 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16.515.371,77 0,00 0,00 

 

18.801.189,23 15.563.614,00 78.430,00 

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

Δανεισμός 2.300.000,00 18.019.245,53 0,00 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19.203.996,43 0,00 0,00 

 

21.503.996,43 18.019.245,53 0,00 

 

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. 

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 
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χρηματοδοτικές της ανάγκες. Την 30/6/2019, 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 επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) κατά 10% 

στα κέρδη προ φόρων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

  1/1- 30/6/2019 1/1- 30/6/2018 

  10% -10% 10% -10% 

Αποτελέσματα χρήσης (προ φόρων)  (38.257,19) 38.257,19  (50.810,82) 50.810,82 

 

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 41,498%.  

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 1/1/2019 – 30/6/2019 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών κατά την 30/6/2019 και την αντίστοιχη συγκριτική 

περίοδο: 

 

  1/1-30/06/2019 1/1-30/6/2018 

Α. Συνδεδεμένη Επιχείρηση (Σελόντα) 
  Πωλήσεις αγαθών 12.927.207,77 13.139.972,12 

Πωλήσεις υπηρεσιών - μισθώματα 19.685,00 18.715,65 

Έσοδα από τόκους 222.021,76 192.132,09 

Aγορές αγαθών 448.813,52 336.530,16 

Παροχή υπηρεσιών - Λοιπά έξοδα 158.893,08 171.160,83 

 

 
 

  30/6/2019 31/12/2018 

Α. Συνδεδεμένη επιχείρηση (Σελόντα) 
  Απαιτήσεις 31.648.283,23 32.211.913,66 

Υποχρεώσεις 5.000.569,60 4.172.369,47 

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

στελεχών της Εταιρείας για το διάστημα 1/1/2019 – 30/6/2019, και την αντίστοιχη συγκριτική 

περίοδο αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Παροχές στη Διοίκηση 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Μισθοί διευθυντικών στελεχών και αμοιβές ΔΣ 556.007,89 425.003,59 

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 57.815,04 55.434,49 

Λοιπές παροχές 22.982,58 22.723,11 

Σύνολο 636.805,51 503.161,19 

   Αριθμός διευθυντικών στελεχών 4 4 
 

ΣΤ. 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 9001:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 

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

3) ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

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

 

Προσωπικό 

Κατά την 30/6/2019 η Εταιρεία απασχολούσε 73 άτομα, έναντι 70 ατόμων την 30/6/2018. 

 

Ζ. 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 

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.). 
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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 

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 (ολοκλήρωση αποθηκευτικού χώρου) και συγκράτησης του κόστους παραγωγής και 

αφετέρου σε διεύρυνση των πωλήσεων σε πελάτες με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Η. Σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της περιόδου μέχρι τη δημοσίευση 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2019 γεγονότα στα οποία επιβάλλεται αναφορά από 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Θ. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 
 
 

(α) Περιθωρίων Κέρδους 
 

     1/1 – 30/6/2019 
1/1 – 

30/6/2018 

1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους = 
Μικτά Κέρδη  

= 
2.230.027,09 

14,04% 17,55% 
Σύνολο Πωλήσεων 15.885.695,02 

2 Περιθώριο Κερδών προ Φόρων = 
Κέρδη προ Φόρων  

= 
26.995,70 

0,17% 7,54% 
Σύνολο Πωλήσεων 15.885.695,02 

3 
Περιθώριο κερδών μετά φόρων 

και δικαιωμάτων μειοψηφίας 
= 

Κέρδη μετά Φόρων  
= 

56.119,66 
0,35% 5,17% 

Σύνολο Πωλήσεων 15.885.695,02 

4 

Περιθώριο Κερδών προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 

= 

Κέρδη προ Φόρων, 

αποτελεσμάτων & 
αποσβέσεων  

= 
668.526,78 

4,21% 12,12% 

Σύνολο Πωλήσεων 15.885.695,02 

 
 

(β) Αποτελεσματικότητας 
 

     1/1 – 30/6/2019 
1/1 – 

30/6/2018 

1 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού 
= 

Σύνολο Πωλήσεων  
= 

15.885.695,02 
25% 24% 

Σύνολο Ενεργητικού 63.679.160,38 

 

 
(γ) Κεφαλαιακής Δομής & Δανειακής Επιβάρυνσης 
 

     30/6/2019 31/12/2018 

1 Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια = 

Σύνολο υποχρεώσεων  

= 

37.217.665,90 

1,41 1,76 Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 
26.461.494,47 

2 Ξένα/ Συνολικά Κεφάλαια = 
Σύνολο υποχρεώσεων  

= 
37.217.665,90 

0,58 0,64 
Σύνολο Ενεργητικού 63.679.160,38 

 

 
(δ) Ρευστότητα 
 

     30/6/2019 31/12/2018 

1 Βαθμός Γενικής Ρευστότητας = 

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό  

= 

50.942.587,98 

2,61 2,41 
Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρ/σεις 
19.512.648,42 

2 Βαθμός Ειδικής Ρευστότητας = 

Διαθέσιμα  

= 

4.500.528,27 

0,23 0,40 Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρ/σεις 19.512.648,42 
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(ε) Αποδοτικότητα επιχείρησης προ φόρων 
 

     1/1 – 30/6/2019 
1/1 – 

30/6/2018 

1 
Βαθμός Συνολικής 

Αποδοτικότητας ROE 
= 

Κέρδη προ φόρων  
= 

26.995,70 
0,10% 5% 

 Ίδια Κεφάλαια 26.461.494,47 

 

Οι ανωτέρω δείκτες αποδοτικότητας απεικονίζουν την υγιή, σταθερή οικονομική θέση και κατάσταση 

της Εταιρείας.  

 

 

 

Ζευγολατιό, 25 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.» 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές 

συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 

οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη 

είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 

(ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από 

τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι 

υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 

διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος 

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α  του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση 

συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νικόλαος Β. Ιωάννου 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 29301 
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 30/6/2019 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30/6/2019 

Ποσά σε € Σημ. 30/6/2019 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια στοιχεία 7.1 9.913.997,48 9.724.069,99

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.1 54.729,37 55.443,94

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων
7.2 2.581.693,03 1.097.357,37

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.3 94.654,29 162.229,85

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - μη κυκλοφορούντα 7.4 91.498,23 285.036,33

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 12.736.572,40 11.324.137,48

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - κυκλοφορούντα 7.4 1.967.755,27 2.290.427,94

Αποθέματα 7.5 3.647.740,01 2.348.947,15

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.6 40.826.564,43 42.172.343,23

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.7 4.500.528,27 9.274.185,22

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 50.942.587,98 56.085.903,54

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.679.160,38 67.410.041,02

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 7.8 6.355.037,12 6.379.087,12

Αποθεματικά εύλογης αξίας 7.9 3.089.864,00 3.138.863,20

Λοιπά αποθεματικά 7.10 12.574.197,62 12.348.951,34

Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχικών τίτλων 7.10  (1.604.349,68)  (4.259.089,14)

Αποτελέσματα εις νέον 6.046.745,41 6.921.177,11

Ίδιες μετοχές 7.8  0,00  (106.147,10)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 26.461.494,47 24.422.842,53

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 7.11 15.479.500,00  18.019.245,53 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 7.11 162.543,60 0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.12 1.420.488,09  1.465.564,29 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 265.332,00  257.544,00 

Λοιπές προβλέψεις 7.13 377.153,79  0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 17.705.017,49 19.742.353,82

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.14 16.515.371,77  19.203.996,43 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.15 711.459,18  1.740.848,23 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 

χρήση
7.11 2.260.500,00  2.300.000,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 7.11 25.317,46 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 19.512.648,42 23.244.844,67

Σύνολο υποχρεώσεων 37.217.665,90 42.987.198,49

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 63.679.160,38 67.410.041,02  
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 – 30/6/2019 

 
Ποσά σε € Σημ. 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 01.01  (2.575.464,27)  (1.335.506,27)

Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως 0,00 0,00

Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως  1.199.429,37 0,00

Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 30.06 2.059.253,50 1.863.344,97

Κέρδη/(ζημίες) από τη μεταβολή της εύλογης αξίας 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 30.06
683.218,60 527.838,70

Κύκλος εργασιών 7.16 14.686.265,65 15.269.603,14

Κόστος πωλήσεων 7.17  (13.139.457,16)  (13.117.005,13)

Μικτά κέρδη 2.230.027,09 2.680.436,70

Άλλα έσοδα 7.18 87.262,62 158.728,49

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.19  (1.493.541,45)  (1.109.901,15)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7.19  (266.854,21)  (277.246,64)

Άλλα έξοδα 7.20  (394.969,83)  (22.275,36)

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 7.21  (134.928,52)  (277.956,66)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  26.995,70  1.151.785,38 

Φόρος εισοδήματος 7.22  29.123,95  (362.116,59)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)  56.119,66 789.668,79

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους

Κονδύλια που δεν θα μεταφερθούν στα 

αποτελέσματα χρήσης:

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων
1.942.149,16  (83.990,17)

Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 

που δεν αναταξινομούνται
 16.333,07  75.897,89 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  1.958.482,23  (8.092,29)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β)
2.014.601,88 781.576,51

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 7.23 0,0033 0,0460

Αποσβέσεις 7.24 506.602,50 421.463,83

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA)

668.526,78 1.851.205,88

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 – 30/6/2019 

 

 

Ποσά σε € Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά 

εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά

Αποθεματικό αναπροσαρμογής 

συμμετοχικών τίτλων

Αποτελέσματα εις 

νέον
Ίδιες μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2018  6.379.087,12  3.098.904,01  12.227.878,15  (2.345.461,24)  3.448.393,62  (106.147,10)  22.702.654,56 

Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/1-30/6/2018 0,00 0,00 0,00 0,00  789.668,79 0,00  789.668,79 

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας στα αποτελέσματα εις νέον 0,00  (261.716,85) 0,00 0,00  261.716,85 0,00 0,00

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων
0,00 0,00 0,00  (83.990,17) 0,00 0,00  (83.990,17)

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών 

εσόδων
0,00  75.897,89 0,00 0,00 0,00 0,00  75.897,89 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 30/6/2018  6.379.087,12  2.913.085,05  12.227.878,15  (2.429.451,41)  4.499.779,26  (106.147,10)  23.484.231,07 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2019  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 

Αποτελέσματα μετά φόρων περιόδου 1/1-30/6/2019 0,00 0,00 0,00 0,00  56.119,66 0,00  56.119,66 

Ακύρωση ιδίων μετοχών  (24.050,00) 0,00  - 0,00  (58.047,10)  106.147,10  24.050,00 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 0,00 0,00  225.246,28 0,00  (225.246,28) 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας στα αποτελέσματα εις νέον 0,00  (65.332,27) 0,00 0,00  65.332,27 0,00 0,00

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων
0,00 0,00 0,00  2.654.739,46  (712.590,30) 0,00  1.942.149,16 

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών 

εσόδων
0,00  16.333,07 0,00 0,00 0,00 0,00  16.333,07 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 30/6/2019 6.355.037,12 3.089.864,02 12.574.197,62  (1.604.349,68) 6.046.730,29 0,00 26.461.479,36  
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 – 30/6/2019 

 
 
Ποσά σε € 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 26.995,70 1.151.785,38

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 506.602,50 421.463,83

Προβλέψεις  (384.941,79)  (123.894,00)

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  (3.690,13)  (5.699,75)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00  83.990,17 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  (59.474,47) 0,00

(Κέρδη)/ ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων 78,38 20.467,46

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (254.677,09)  (240.872,84)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 389.605,61  518.829,50 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) βιολογικών και λοιπών αποθεμάτων  (759.917,10)  (2.509.950,30)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  1.705.603,34  6.856.704,52 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (2.957.454,18)  2.604.658,55 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  (374.616,30)  (650.447,38)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (2.165.885,53) 8.127.035,15

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  (498.788,98)  (197.673,23)

Εισπράξεις από πώληση λοιπών επενδύσεων  457.813,50 0,00

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  6.449,93 8.899,99

Τόκοι εισπραχθέντες  21.952,65 14.952,42

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (12.572,90)  (173.820,82)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις  (15.953,05) 0,00

Εξοφλήσεις δανείων  (2.579.245,53)  (236.000,00)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (2.595.198,58)  (236.000,00)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
 (4.773.657,01)  7.717.214,33 

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.500.528,21 10.096.129,06  
 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 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. 

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.  
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Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2019 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25η 

Σεπτεμβρίου 2019. 

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 υπάρχουσες 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 άνω περιπτώσεις. 

ε) Να αναλαμβάνει αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού και του εσωτερικού, συναφών με το 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). 
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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 αναπτυσσόμενο 

πελατολόγιο, η Εταιρεία είναι ο κύριος προμηθευτής του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών σε ιχθυοτροφές. 

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, από τα τέλη της χρήσης 2017 η Εταιρεία προβαίνει σε αγορές νέου ιχθυοπληθυσμού, την 

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

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ την 30η 

Ιουνίου 2019, που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2019, 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 30/6/2019, καθώς και των διερμηνειών τους, όπως 
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αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων (I.F.R.I.C.) του IASB. Ειδικότερα, οι 

ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων 

οικονομικών αναφορών. 

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

εμφανίζονται σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30/6/2019 περιλαμβάνουν 

περιορισμένη πληροφόρηση συγκριτικά με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι λογιστικές 

πολιτικές που ακολουθήθηκαν είναι συνεπείς με αυτές της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 

31/12/2018, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 1/1/2019. Ως εκ 

τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις 

τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2018, οι οποίες και περιλαμβάνουν 

πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν.   

 

2.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

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 01/01/2019 ή μεταγενέστερα. 

 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. Οι νέες λογιστικές αρχές 

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

οικονομικών καταστάσεων. 

 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 νέα Διερμηνεία δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
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 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. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 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 
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οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

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.  

 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 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 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 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. 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Η σύνταξη των ενδιάμεσων 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 
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λογιστικών αρχών. Οι σημαντικές παραδοχές για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας 

επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση 

αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και σε άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό 

εύλογες συνθήκες. Για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές 

εκτιμήσεις και κρίσεις που έχουν υιοθετηθεί από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της 

Εταιρείας, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις είναι ίδιες με εκείνες, που 

είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 

31/12/2018, με εξαίρεση εκείνες που επηρεάστηκαν από την εφαρμογή των νέων Προτύπων όπως 

αναλύονται στη συνέχεια.  

4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται, εάν έχει εφαρμοστεί το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». 

 

Τον Ιανουάριο του 2016 το IASB εξέδωσε το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» το οποίο 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και τις σχετικές διερμηνείες. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει τις αρχές για την 

αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων και για τα δύο μέρη ενός 

συμβολαίου, δηλ. τον πελάτη /μισθωτή και τον προμηθευτή /εκμισθωτή. 

 

Αναφορικά με τον μισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 καταργεί την ταξινόμηση των μισθώσεων ως λειτουργικές ή 

χρηματοδοτικές όπως απαιτούνταν από το ΔΛΠ 17 και αντ’ αυτού εισάγει ένα ενιαίο λογιστικό μοντέλο για 

τον μισθωτή. Εφαρμόζοντας αυτό το μοντέλο, ο μισθωτής απαιτείται να αναγνωρίσει: 

α) στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα 

μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας, και  

β) αποσβέσεις από μισθωμένα στοιχεία του ενεργητικού ξεχωριστά στην κατάσταση αποτελεσμάτων από 

τους τόκους για υποχρεώσεις από μισθώσεις. 

 

Αναφορικά με τον εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ουσιαστικά διατηρεί τους λογιστικούς χειρισμούς που 

προβλέπονταν στο ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις του ως 

λειτουργικές ή χρηματοδοτικές και να λογιστικοποιεί αυτούς τους δύο τύπους μισθώσεων διαφορετικά.  

 

Το νέο λογιστικό Πρότυπο επηρέασε τον λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας ως 

μισθωτή. Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16 από την 1/1/2019, εφαρμόζοντας την απλοποιημένη μέθοδο 

μετάβασης (modified retrospective approach), χωρίς επαναδιατύπωση των συγκριτικών ποσών για τα 

προηγούμενα έτη. 
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Με βάση το προηγούμενο πρότυπο (ΔΛΠ 17) η Εταιρεία (ως μισθωτής), ταξινομούσε τις μισθώσεις της ως 

λειτουργικές, καθώς πληρούσαν τα σχετικά κριτήρια του ΔΛΠ 17.  

 

Μετά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 την 1/1/2019:   

Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεις μισθώσεων για τις 

μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός των εξαιρέσεων του Προτύπου 

αναφορικά με τα συμβόλαια μίσθωσης με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των δώδεκα μηνών κατά την 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου. Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης 

βάσει της οποίας αναγνώρισε: 

α) υποχρεώσεις μισθώσεων, οι οποίες επιμετρήθηκαν ως η παρούσα αξία μέσω της προεξόφλησης των 

μελλοντικών μισθωμάτων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate) που ίσχυε κατά 

την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου, και 

β) δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία αναγνωρίστηκαν σε ποσό που ισούται με τις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις μίσθωσης.  

Για τις μισθώσεις στις οποίες προβλέπονται δικαιώματα της Εταιρείας για επέκταση της μίσθωσης ή λύσης 

της μίσθωσης, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της Διοίκησης για το αν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα 

θα εξασκηθούν ή όχι με βάση την προγενέστερη εμπειρία και το επιχειρηματικό πλάνο.   

 

Η επίδραση (αύξηση / (μείωση)) από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 την 1/1/2019 ήταν η εξής: 

  
1/1/2019 

Ενσώματα πάγια στοιχεία                              
Δικαιώματα χρήσης Κτιρίων & Εγκαταστάσεων 140.532,30 

Δικαιώματα χρήσης Μεταφορικών Μέσων 31.737,08 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 172.269,39 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 172.269,39 

   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

μισθώσεων 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 15.312,88 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 15.312,88 

   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
μισθώσεων 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 156.956,51 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 156.956,51 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 172.269,39 

 

Η Εταιρεία δεν είχε επίδραση στα ίδια κεφάλαια από την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού και τα 

αποσβένει με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Αντίστοιχα, επιμετρά τις υποχρεώσεις 

μισθώσεων και τις αυξομειώνει με βάση την αναγνώριση των σχετικών τόκων και των πληρωμών 

μισθωμάτων.  
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 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Στα ενσώματα πάγια στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιώματα χρήσης στοιχείων του 

ενεργητικού βάσει του ΔΠΧΑ 16:  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΚΤΙΡΙΑ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

    
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου πριν την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16  
 -   -   -  

Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16  140.532,30   31.737,08  172.269,39 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου μετά την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16  

 140.532,30   31.737,08  172.269,39 

Προσθήκες   0,00   27.566,92  27.566,92 

Αποσβέσεις  (6.351,52)  (6.167,03) (12.518,56) 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου  134.180,78   53.136,97  187.317,75 

 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Τα παρακάτω ποσά αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων:  

 
1/1-30/6/2019 

Αποσβέσεις από δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού  12.518,56 

Τόκοι από υποχρεώσεις μισθώσεων 3.977,81 

Έξοδα ενοικίων από βραχυπρόθεσμα συμβόλαια  1.243,20 

Συνολικά ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 

17.739,57 

 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 θετική επίδραση στο EBITDA της Εταιρείας ανήλθε σε € 16,5 χιλ. 

περίπου, καθώς με βάση το ΔΛΠ 17 οι πληρωμές από λειτουργικές μισθώσεις συμπεριλαμβάνονταν στο 

EBITDA, αλλά μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι αποσβέσεις των δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων του 

ενεργητικού και οι τόκοι των υποχρεώσεων μισθώσεων δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του 

EBITDA.  

 

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. 

 

Κίνδυνος 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 περίοδο τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 1,94 

εκ. ευρώ λόγω κερδών από μεταβολή της εύλογης αξίας των κατεχόμενων μετοχών. Με βάση τα 
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κατεχόμενα την 30/6/2019 χρεόγραφα, μία αύξηση /(μείωση) των τιμών τους κατά 10% θα επέφερε 

αύξηση /(μείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου 1/1 - 30/6/2019 κατά € 258 χιλ. περίπου και αύξηση 

/(μείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων της περσινής περιόδου 1/1 - 30/6/2018 κατά € 293 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 τη περίοδο 1/1 - 30/6/2019 

ανήλθε σε € 11,3 εκ. και για την αντίστοιχη περσινή περίοδο 1/1 - 30/6/2018 ανήλθε στο ποσό των € 11,4 

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

κερδών της περιόδου 1/1 - 30/6/2019 κατά € 1,13 εκ. περίπου και μείωση / αύξηση των κερδών της 

αντίστοιχης περσινής περιόδου 1/1- 30/6/2018 κατά € 1,14 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 41,498% 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 82% των 

συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας.  

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: 

  30/6/2019 31/12/2018 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.500.528,27 9.274.185,22 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 40.826.564,43 42.172.343,23 

Σύνολο 45.327.092,70 51.446.528,45 

 

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 30/6/2019, 

αναλύεται ως εξής: 

 

Ενηλικίωση εμπορικών απαιτήσεων (μήνες)

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

Πελάτες και επιταγές εισπρακτέες 35.392.209,73 537.367,44 710.777,76 7.442.719,06 44.083.073,99

Απομειωμένες 0,00 0,00 0,00  (5.437.623,02)  (5.437.623,02)

Σύνολο 35.392.209,73 537.367,44 710.777,76 2.005.096,04 38.645.450,97  
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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: 

30/6/2019 Έως 1 έτος  Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών 

Δανεισμός 2.285.817,46 15.563.614,00 78.430,00 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16.515.371,77 0,00 0,00 

 

18.801.189,23 15.563.614,00 78.430,00 

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

Δανεισμός 2.300.000,00 18.019.245,53 0,00 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19.203.996,43 0,00 0,00 

 

21.503.996,43 18.019.245,53 0,00 

 

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. 

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 30/6/2019, 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 επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) κατά 10% στα 

κέρδη προ φόρων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

  1/1- 30/6/2019 1/1- 30/6/2018 

  10% -10% 10% -10% 

Αποτελέσματα χρήσης (προ φόρων)  (38.257,19) 38.257,19  (50.810,82) 50.810,82 
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

6.1  ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Κατά την 30/6/2019 και 30/6/2018 η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους εξής επιχειρηματικούς τομείς: 

- παραγωγή και πώληση ιχθυοτροφών 

- ιχθυοκαλλιέργεια 

 

Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά την περίοδο 1/1/2019 - 30/6/2019 καθώς και την αντίστοιχη 

συγκρίσιμη περίοδο έχουν ως εξής: 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης - Επιχειρηματικοί τομείς

Αποτελέσματα τομέα την 30/6/2019 Ιχθυοτροφές Ιχθυοκαλλιέργεια Σύνολο

Πωλήσεις 14.686.265,65 1.199.429,37 15.885.695,02

Διατομεακές πωλήσεις 0,00 0,00 0,00

Καθαρές πωλήσεις 14.686.265,65 1.199.429,37 15.885.695,02

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες) 155.705,98 6.218,24 161.924,22

 Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής - επενδυτικής λειτουργίας  (134.928,52) 0,00  (134.928,52)

Κέρδη/(Ζημίες) Προ Φόρων 20.777,46 6.218,24 26.995,70

Φόρος Εισοδήματος 78.344,63  (49.220,68) 29.123,95

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου 99.122,10  (43.002,44) 56.119,66

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 30/6/2019 Ιχθυοτροφές Ιχθυοκαλλιέργεια Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 59.494.763,38 4.184.397,00 63.679.160,38

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 59.494.763,38 4.184.397,00 63.679.160,38

Υποχρεώσεις τομέα 32.374.416,86 4.968.694,26 37.343.111,12

Σύνολο υποχρεώσεων 32.374.416,86 4.968.694,26 37.343.111,12

Κεφαλαιουχική δαπάνη την  30/6/2019

Σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 526.355,90 0,00 526.355,90

526.355,90 0,00 526.355,90

Αποσβέσεις ενσώµατων και αύλων περιουσιακών στοιχείων 460.052,11 46.550,39 506.602,50  
 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης - Επιχειρηματικοί τομείς

Αποτελέσματα τομέα την 30/6/2018 Ιχθυοτροφές Ιχθυοκαλλιέργεια Σύνολο

Πωλήσεις 15.269.603,14 0,00 15.269.603,14

Διατομεακές πωλήσεις 0,00 0,00 0,00

Καθαρές πωλήσεις 15.269.603,14 0,00 15.269.603,14

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες) 1.478.820,66  (49.078,61) 1.429.742,04

 Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής - επενδυτικής λειτουργίας  (277.956,66) 0,00  (277.956,66)

Κέρδη/(Ζημίες) Προ Φόρων 1.200.864,00  (49.078,61) 1.151.785,38

Φόρος Εισοδήματος  (376.349,53) 14.232,94  (362.116,59)

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου 824.514,47  (34.845,68) 789.668,79

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

Κεφαλαιουχική δαπάνη την  31/12/2018

Σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 458.265,42 0,00 458.265,42

458.265,42 0,00 458.265,42

Αποσβέσεις ενσώµατων και αύλων περιουσιακών στοιχείων 805.262,17 110.858,44 916.120,61  
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6.2  ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Γεωγραφικά η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια. 

Γεωγραφικός τομέας 

Πωλήσεις 1/1- 30/6/2019 1/1- 30/6/2018 

Ελλάδα 15.885.695,02 15.269.603,14 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 0,00 0,00 

Λοιπές Χώρες 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 15.885.695,02 15.269.603,14 

 

Ποσοστό 81% 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

Πάγια υπό 

εκτέλεση

Άυλα Περιουσιακά 

Στοιχεία
ΣΥΝΟΛΑ

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 περιόδου/ 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 

Αποσβέσεις Πωλήσεις/ Μεταφορές περιόδου/ Διαγραφές 0,00 0,00 0,00  146.033,01 0,00 0,00 0,00  146.033,01 

Αποσβέσεις απομείωσης 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

1/1-30/6/2019

Αξίες κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 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

Πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 0,00 140.532,30 0,00 31.737,08 0,00 0,00 0,00 172.269,39

Υπόλοιπο έναρξης μετά την πρώτη εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 16
2.149.032,00 7.520.588,11 15.612.818,54 559.222,59 1.027.456,93 86.426,75 262.619,03 27.218.163,95

Προσθήκες περιόδου 0,00 10.841,00 198.251,99 27.716,92 10.143,01 273.942,85 5.460,13 526.355,90

Μεταφορές χρήσεως 0,00 360.369,60 0,00 0,00 0,00  (360.369,60) 0,00 0,00

Πωλήσεις/ Μεταφορές περιόδου/ Διαγραφές 0,00 0,00 0,00  (15.094,97) 0,00 0,00 0,00  (15.094,97)

Υπόλοιπο 30/6/2019 2.149.032,00 7.891.798,71 15.811.070,53 571.844,54 1.037.599,94 0,00 268.079,16 27.729.424,88

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 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)

Αποσβέσεις περιόδου 0,00  (69.301,61)  (383.310,65)  (35.530,24)  (12.285,29) 0,00  (6.174,71)  (506.602,50)

Αποσβέσεις πωληθέντων/ Μεταφορές/ Διαγραφές 0,00 0,00 0,00 12.285,13 0,00 0,00 0,00  12.285,13 

Υπόλοιπο 30/6/2019 0,00  (3.333.022,42)  (12.845.827,52)  (398.531,80)  (969.966,49) 0,00  (213.349,81)  (17.760.698,03)

Αναπόσβεστη αξία 30/6/2019 2.149.032,00 4.558.776,29 2.965.243,01 173.312,74 67.633,45 0,00 54.729,36 9.968.726,85  
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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 της αξίας των εν λόγω ενσώματων παγίων, των 

οποίων η εύλογη αξία προσδιορίστηκε με τη χρήση ανεξάρτητου αναγνωρισμένου εκτιμητικού οίκου. 

Η σχετική λογιστική πολιτική που ακολουθείται περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική παράγραφο των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. 

Η Εταιρεία την 1/1/2019 αναγνώρισε Δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αξίας € 172 χιλ. κατά 

την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων 

του ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
ΚΤΙΡΙΑ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

    
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου πριν την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16  

 -   -   -  

Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16  140.532,30   31.737,08  172.269,39 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου μετά την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16  
 140.532,30   31.737,08  172.269,39 

Προσθήκες  0,00   27.566,92  27.566,92 

Αποσβέσεις  (6.351,52)  (6.167,03) (12.518,56) 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου  134.180,78   53.136,97  187.317,75 

 

Επί των ενσώματων παγίων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη, τα οποία αναλύονται στη σημείωση 

9 κατωτέρω. 

7.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η αξία των μετοχών κατά την 30/6/2019 μετά την επιμέτρησή τους στην εύλογη αξία ανήλθε στο ποσό των 

€ 2.581.693,03 ενώ την 31/12/2018 στο ποσό των € 1.097.357,37. Τα κέρδη από την αποτίμηση των εν 

λόγω χρηματοοικονομικών στοιχείων καταχωρήθηκαν στο «Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχικών 

τίτλων».  

Κατά την τρέχουσα περίοδο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την πώληση των μετοχών 

που κατείχε η Εταιρεία στην ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ. Η πώληση των εν λόγω μετοχών ολοκληρώθηκε σε δυο στάδια, 

την 2/4/2019 με πώληση 66.144 μετοχών και την 3/4/2019 με πώληση των υπόλοιπων 241.857 μετοχών. 

Το εν λόγω γεγονός δεν είχε επίδραση στα αποτελέσματα της περιόδου, καθώς ο λογιστικός χειρισμός 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 που εφαρμόζεται από 1/1/2018 προβλέπει την ανακύκλωση του σχηματισμένου 

αποθεματικού εύλογης αξίας από την προηγούμενη επιμέτρηση των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού 

απευθείας στα αποτελέσματα εις νέον. 
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7.3 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018, έχουν ως εξής: 
 

  30/6/2019 31/12/2018 

Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (πρώην όμιλος Sea Farm Ionian) 69.043,96 138.088,00 

Δοσμένες εγγυήσεις 25.610,33 24.141,85 

Σύνολα 94.654,29 162.229,85 

 

 
Η απαίτηση κατά της «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 γόνο – ψάρι των οποίων η 

παραγωγική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη στα διάφορα στάδια ανάπτυξης τους. Πρόκειται για αποθέματα 

γόνου και 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 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018 αναλύονται οι 

λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρεία αναφορικά με την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των 

Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων. 

Κατά την 30/6/2019 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. 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018, έχουν ως εξής: 

 

Διαχωρισμός παγίων και κυκλοφορούντων Βιολογικών 

Περιουσιακών Στοιχείων 30/6/2019 31/12/2018 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού 91.498,23 285.036,33 

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.967.755,27 2.290.427,94 

Σύνολο Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων  2.059.253,50 2.575.464,27 
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  1/1- 30/6/2019 1/1- 30/6/2018 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης 
περιόδου 

 (2.575.464,27)  (1.335.506,27) 

Αγορές Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 

Πωλήσεις Κατά την Διάρκεια της περιόδου 1.199.429,37 0,00 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου 2.059.253,50 1.863.344,97 

Κέρδη από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου 683.218,60 527.838,70 

 

 
Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της 

κατηγορίας 0-340gr κατά την 30/6/2019 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) 7,26%. 

 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%. 

 

Η παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας παρουσιάζει πόσο θα επηρεαζόταν η αξία των ιχθυδίων 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)  (88,93)  90,06  

Μεταβολή στο εκτιμώμενο κόστος έως την εξαλίευση  205.925,35  (205.925,35)  

 

7.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018, έχουν ως εξής: 
 

  30/6/2019 31/12/2018 

Προϊόντα 1.208.552,52 689.791,07 

Α και Β ύλες – υλ. συσκ/σίας 2.439.187,49 1.659.156,08 

Σύνολα 3.647.740,01 2.348.947,15 

(Μείον): Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων 0,00 0,00 

Σύνολα 3.647.740,01 2.348.947,15 
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7.6 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018, έχουν ως εξής: 
 

  30/6/2019 31/12/2018 

Πελάτες 15.653.940,57 16.268.388,59 

Επιταγές εισπ. και στις τράπεζες για εγγύηση 26.385.386,38 26.416.976,32 

Επιταγές σε καθυστέρηση 2.043.747,04 2.043.747,04 

Μείον : Προβλέψεις εμπορικών απαιτήσεων  (5.437.623,02)  (5.497.097,49) 

Δεσμευμένοι λογ. καταθέσεων 18.894,26 22.452,03 

Χρεώστες Διάφοροι 5.676.681,71 6.435.698,50 

Μείον: Προβλέψεις χρεωστών   (3.565.938,97)  (3.565.938,97) 

Λογ.διαχειρίσεων προκ. & πιστώσεων 51.476,46 48.117,21 

Σύνολα 40.826.564,43 42.172.343,23 

 

 
Η συνολική κίνηση των λογαριασμών «Προβλέψεις εμπορικών απαιτήσεων» και «Προβλέψεις χρεωστών» 

στην τρέχουσα και τη συγκριτική περίοδο αναλύεται ως εξής: 

          30/6/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο προβλέψεων έναρξης περιόδου  9.063.036,46   9.081.318,33  

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  (59.474,47)  (18.281,87) 

Υπόλοιπο προβλέψεων λήξης περιόδου 9.003.561,99 9.063.036,46 

 

Το κονδύλι «Χρεώστες διάφοροι» αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως: 

 

 
30/6/2019 31/12/2018 

Προκαταβολή /παρακρ. φόροι εισοδήματος 0,00 999.477,78 

Ελληνικό δημόσιο λοιπές απαιτήσεις 9.214,13 17.907,25 

Αγορές υπό παραλαβή 247.670,00 310.680,00 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 129.150,42 162.854,47 

Έξοδα επομένων χρήσεων 4.156,17 17.328,24 

Απαίτηση από ΦΠΑ 1.541.905,59 1.075.350,03 

Λοιποί χρεώστες 3.744.585,40 3.852.100,73 

Σύνολα 5.676.681,71 6.435.698,50 

 

 

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 35.392.209,73 537.367,44 710.777,76 7.442.719,06 44.083.073,99

Απομειωμένες 0,00 0,00 0,00  (5.437.623,02)  (5.437.623,02)

Σύνολο 35.392.209,73 537.367,44 710.777,76 2.005.096,04 38.645.450,97  
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7.7 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018 αναλύονται ως εξής: 
 

  30/6/2019 31/12/2018 

Διαθέσιμα στο ταμείο 1.121,16 80,64 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 4.499.407,11 9.274.104,58 

Σύνολα 4.500.528,27 9.274.185,22 

 

 

7.8 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018 αναλύεται ως εξής: 

 

 

Αρ. 
Μετοχών 

Κοινές 
Μετοχές 

Εκδοθέν 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο  

Ίδιες 
Μετοχές 

31η Δεκεμβρίου 2018 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 

 

(106.147,10) 

Ακύρωση ιδίων μετοχών  (65.000)  (65.000)  (24.050,00) 0,00  106.147,10  

30η Ιουνίου 2019 17.175.776 17.175.776 6.355.037,12 0,00 0,00 

 
 

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 17.175.776 μετοχές, με ονομαστική αξία 

Ευρώ 0,37 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.  

Με την από 16 Μαΐου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίστηκε η 22α Μαΐου 

2019 ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών 65.000 ιδίων μετοχών, των 

οποίων η ακύρωση απεφασίσθη από την από 28/3/2019 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.  

 

7.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Το αποθεματικό εύλογης αξίας κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018 αναλύεται ως εξής: 

 

  30/6/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο  έναρξης περιόδου 3.138.863,21 3.098.904,01 

Κέρδη από επανεκτίμηση ακινήτων 0,00 713.958,45 

Μείον: Αναβαλλόμενος φόρος επί των κερδών 
επανεκτίμηση 

0,00  (178.489,61) 

Μείον: Απόσβεση αποθεματικού εύλογης αξίας  (65.332,27)  (660.679,52) 

Πλέον: Αναβαλλόμενος Φόρος απόσβεσης 
αποθεματικού εύλογης αξίας 

16.333,07 165.169,88 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 3.089.864,01 3.138.863,21 

 

 

7.10 ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τα λοιπά αποθεματικά κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018 αναλύονται ως εξής: 
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 ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

Τακτικό 

αποθεματικό

Αφορολόγητα 

Αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων 

νόμων

Αποθεματικά από 

Απαλλασσόμενα της 

φορολογίας Έσοδα

Αποθεματικά 

φορολογηθέντα 

κατ ειδικό τρόπο

Σύνολο

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017 522.670,23 2.150.188,21 223.085,99 9.331.933,72 12.227.878,15

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 121.073,19 121.073,19

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018 643.743,42 2.150.188,21 223.085,99 9.331.933,72 12.348.951,34

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 225.246,28 0,00 0,00 0,00 225.246,28

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2019 868.989,70 2.150.188,21 223.085,99 9.331.933,72 12.574.197,62  
  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νομοθεσίας (Ν. 4548/2018), η δημιουργία τακτικού 

αποθεματικού είναι μέρος των μη διανεμηθέντων καθαρών κερδών της χρήσεως, τα οποία παρακρατούνται 

σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των καθαρών κερδών έως ότου το ύψος του σχηματισθέντος τακτικού 

αποθεματικού φθάσει το 1/3 τουλάχιστον του κεφαλαίου.  

Τα υπόλοιπα αποθεματικά (αφορολόγητα αποθεματικά) αφορούν σωρρευμένα 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 τον 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 και 

την πώληση συμμετοχικών τίτλων που κατείχε η Εταιρεία εντός της περιόδου αναφοράς:  

Αποθεματικό αναπροσαρμογής συμμετοχικών τίτλων 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

(2.345.461,24) 

Ζημιά από αποτίμηση συμμετοχικών τίτλων  (1.913.627,90) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018 
 

(4.259.089,14) 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου 1/1 - 30/6/2019  

από πώληση συμμετοχικών τίτλων 
712.590,30 

Κέρδη από αποτίμηση συμμετοχικών τίτλων  1.942.149,16  

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2019 
 

(1.604.349,68) 
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7.11 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Ο δανεισμός της Εταιρείας κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018 αναλύεται ως εξής: 
 

  30/6/2019 31/12/2018 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
  Ομολογιακό/τραπεζικό δάνειο 15.479.500,00 18.019.245,53 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 162.543,60 0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού 15.642.043,60 18.019.245,53 

   Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

  Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα εντός ενός έτους 2.260.500,00 2.300.000,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 25.317,46 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού 2.285.817,46 2.300.000,00 

Σύνολο δανεισμού 17.927.861,07 20.319.245,53 

 

Ο χρόνος εξόφλησης του μακροπρόθεσμου δανεισμού έχει ως εξής: 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός την 30/6/2019 

 

Μακροπρόθεσμες 

Ποσά σε €  
 

2 έτη έως 5 έτη Άνω των 5 ετών 

Τραπεζικός δανεισμός 
 

15.479.500,00 0,00 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 
 

84.113,89 78.429,71 

Σύνολο 
 

15.563.613,89 78.429,71 

    Μακροπρόθεσμος 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 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 
 

0,00 0,00 

Σύνολο 
 

18.019.245,53 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 9 κατωτέρω και ισχύον επιτόκιο δανεισμού από τον 

Οκτώβριο του 2018 Euribor 3M + 4,25%.  

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις μισθώσεων, γίνεται αναλυτική αναφορά στην παράγραφο 4 ανωτέρω.  

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 30/6/2019 και την 31/12/2018 

διαμορφώνονται ως εξής: 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/ 

(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο 

1/1/2019

(Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 

αποτελέσματα

(Χρέωση)/ Πίστωση 

στην καθαρή θέση

Υπόλοιπο 

30/6/2019

Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία  (1.565.396,21) 14.427,41  16.333,07  (1.534.635,73)

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.368,14  (63.648,09) 0,00  (57.279,95)

Υποχρεώσεις μισθώσεων 0,00  46.965,27 0,00  46.965,27 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 64.386,00  1.947,00 0,00 66.333,00

Λοιπές προβλέψεις 0,00  94.288,45 0,00  94.288,45 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 29.077,78  (65.236,91) 0,00  (36.159,13)

Σύνολο  (1.465.564,29)  28.743,13  16.333,07  (1.420.488,09)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/ 

(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο 

1/1/2018

(Χρέωση)/Πίστωση 

στα αποτελέσματα

(Χρέωση)/Πίστωση 

στην καθαρή θέση

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)  
 
Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε 28% με μεταβολή από την 

προηγούμενη χρήση 2018 (29%). 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: 

 

Φορολογικό έτος Συντελεστής φόρου 

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 30/6/2019 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. 

 

7.13 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Κατά την περίοδο που έληξε την 30/6/2019 η Εταιρεία αναγνώρισε πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις ποσού 

€ 377 χιλ. κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης κατά την εκδίκαση α’ βαθμού. Με βάση την εν λόγω 

απόφαση, αναγνωρίσθηκε ότι η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει το ανωτέρω ποσό πλέον τόκων. 
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Αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Εφετείου, και η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η 

Εταιρεία δεν θα κληθεί να καταβάλλει ποσό μεγαλύτερο της σχηματισθείσας πρόβλεψης. 

 

7.14 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018 αναλύονται ως εξής: 

 

  30/6/2019 31/12/2018 

Προμηθευτές 13.621.977,20 15.704.777,16 

Επιταγές πληρωτέες 1.041.939,66 1.462.095,06 

Προκαταβολές πελατών 717.674,94 725.749,64 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 109.006,39 135.532,88 

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 39.212,85 258.916,39 

Πιστωτές Διάφοροι 985.560,73 916.925,30 

Σύνολα 16.515.371,77 19.203.996,43 

 

7.15 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018 αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 
 

7.16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Ο κύκλος εργασιών κατά την 30/6/2019 και την 30/6/2018 αναλύεται ως εξής: 
 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Πωλήσεις Προϊόντων 14.679.124,90 15.257.541,89 

Πωλήσεις Λοιπών αποθεμάτων & Υπηρεσιών 7.140,75 12.061,25 

Σύνολα 14.686.265,65 15.269.603,14 

 

 

7.17 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Το κόστος πωλήσεων κατά την 30/6/2019 και την 30/6/2018 αναλύεται ως εξής: 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Κόστος αποθεμάτων 11.256.040,10 11.401.343,57 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 669.756,59 606.579,37 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 9.673,50 6.328,89 

Παροχές τρίτων 280.340,44 260.272,52 

Φόροι τέλη 2.309,33 4.853,40 

Διάφορα Έξοδα 62.889,13 64.785,91 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 227.998,10 245.428,78 

Σύνολα 12.509.007,19 12.589.592,44 

 
 

 

  30/6/2019 31/12/2018 

ΦΜΥ, Φόροι αμοιβών τρίτων κ.λπ. 137.374,92 154.985,05 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 574.084,26 1.585.863,18 

Σύνολα 711.459,18 1.740.848,23 
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΧΘΥΩΝ  

 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Κόστος τροφών 471.556,17 356.251,86 

Κόστη διαχείρισης 158.893,80 171.160,83 

Σύνολα 630.449,97 527.412,69 

 

 

7.18 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 

Τα άλλα έσοδα κατά την 30/6/2019 και την 30/6/2018 αναλύονται ως εξής: 

 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 24.098,00 18.715,65 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 59.474,47 133.952,00 

Κέρδη από εκποίηση παγίων 3.690,13 5.699,75 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,02 361,09 

Σύνολα 87.262,62 158.728,49 

 
 

7.19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Τα κόστη διοίκησης και διάθεσης κατά την 30/6/2019 και την 30/6/2018 αναλύονται ως εξής: 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 406.620,07 392.124,87 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 612.444,94 418.634,45 

Παροχές τρίτων 86.476,72 81.246,14 

Φόροι - τέλη 19.026,68 14.781,03 

Διάφορα έξοδα 104.835,91 33.626,53 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 264.137,13 169.488,13 

Σύνολα 1.493.541,45 1.109.901,15 

 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 65.638,21 74.585,08 

Παροχές τρίτων 10.018,77 16.511,31 

Φόροι - τέλη 0,00 2.260,00 

Διάφορα έξοδα 176.729,96 177.343,33 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 14.467,27 6.546,92 

Σύνολα 266.854,21 277.246,64 
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7.20 ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα άλλα έξοδα κατά την 30/6/2019 και την 30/6/2018 αναλύονται ως εξής: 
 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 14.622,08 1.726,40 

Έκτακτες ζημίες 1.316,88 20.467,46 

Έξοδα προηγούμενης χρήσης 1.877,08 81,50 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 377.153,79 0,00 

Σύνολα 394.969,83 22.275,36 

 

Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους αφορούν δικαστική αναγνώριση οφειλής κατά της Εταιρείας (βλ. 

σημείωση 7.13 ανωτέρω). 

 

7.21 ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα/ έσοδα κατά την 30/6/2019 και την 30/6/2018 αναλύονται ως εξής: 

 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 254.677,09 240.872,84 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  (389.605,61)  (518.829,50) 

Σύνολα  (134.928,52)  (277.956,66) 

 
Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από τόκους πελατών ποσού € 232 χιλ. και € 

218 χιλ. την 30/6/2019 και την 30/6/2018, αντίστοιχα. 

 

7.22 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ο φόρος εισοδήματος κατά την τρέχουσα και τη συγκριτική περίοδο αναλύεται ως ακολούθως: 
 

     1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Τρέχων φόρος περιόδου  380,82   (195.866,29) 

Έσοδα και Έξοδα από αναβαλλόμενη φορολογία  28.743,13   (166.250,30) 

Σύνολα  29.123,95   (362.116,59) 

 

7.23 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. 

   1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 56.119,66 789.668,79 

   Κατανέμονται σε: 

  Ιδιοκτήτες μητρικής 56.119,66 789.668,79 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 17.226.770,48 17.175.776,00 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους                                  

ανά μετοχή- βασικά (σε €) 0,0033 0,0460 
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7.24 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Οι αποσβέσεις κατά την 30/6/2019 και την 30/6/2018 αναλύονται ως εξής: 
 

  1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Κτίρια & Κτιριακές εγκ/σεις 69.301,61 72.187,71 

Μηχανήματα & μηχ/κος εξοπλισμός 383.310,65 316.163,04 

Μεταφορικά μέσα 35.530,24 22.589,90 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 12.285,29 7.473,08 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6.174,71 3.050,10 

Σύνολο αποσβέσεων παγίων & 
άυλων στοιχείων 506.602,50 421.463,83 

 

 

7.25 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 αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.  

 Εγγυήσεις 

Εγγυήσεις 30/6/2019 31/12/2018 

Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 84,01 84,02 

Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 10.954,96 14.509,06 

Επιταγές εισπρακτέες για εξασφάλιση απαιτήσεων 418.799,51 418.799,51 

Λοιπά 427.734,76 427.734,76 

Σύνολο εγγυήσεων 857.573,24 861.127,35 

 

 Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ελάχιστες 
πληρωμές 

Παρούσα αξία 

ελάχιστων 

πληρωμών 

Ελάχιστες 
πληρωμές 

Παρούσα αξία 

ελάχιστων 

πληρωμών 

  30/6/2019 30/6/2019 31/12/2018 31/12/2018 

Εντός 1 έτους  32.712,91   24.774,15  0,00 0,00 

Μεταξύ 2 και 5 ετών  101.028,75   84.113,89  0,00 0,00 

Πέραν των 5 ετών  103.763,89   78.429,71  0,00 0,00 

Μείον: Τόκοι   (50.187,79) 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 187.317,75 187.317,75 0,00 0,00 

 

 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 30/6/2019 31/12/2018 

Έως 1 έτος 1.200,00 46.338,74 

Από 1 έως 5 έτη 0,00 118.227,32 

Άνω των 5 ετών 0,00 51.959,06 

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 1.200,00 216.525,12 
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 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 κατά την προηγούμενη χρήση, 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 ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1 – 

30/6/2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.  

7.26 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση σε επίπεδα των χρηματοοικονομικών και μη στοιχείων 

του ενεργητικού της Εταιρείας που επιμετρώνται σε εύλογες αξίες σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 

30/6/2019 και την 31/12/2018: 
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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 4.558.776,29 4.558.776,29

- Μηχανήματα και μηχ/κός εξοπλισμός 0,00 0,00 2.965.243,01 2.965.243,01

- Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 173.312,74 173.312,74

Συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώμενοι στην εύλογη 

αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

- Εισηγμένες στο ΧΑ μετοχές 2.581.693,03 0,00 0,00 2.581.693,03

Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία

- Ιχθύδια ώριμα (>340gr) 0,00 501.839,54 0,00 501.839,54

-  Ιχθύδια ανώριμα (0-340gr) 0,00 0,00 1.557.413,96 1.557.413,96

Σύνολο 2.581.693,03 501.839,54 11.403.778,00 14.487.310,57

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 30/6/2019

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου αναφοράς 31/12/2018

 

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 περιόδου δεν υπήρξαν μετακινήσεις 

μεταξύ των επιπέδων. 

7.27 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 30/6/2019 και τη συγκριτική περίοδο έχουν ως εξής: 

 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

  1/1-30/06/2019 1/1-30/6/2018 

Α. Συνδεδεμένη Επιχείρηση (Σελόντα) 
  Πωλήσεις αγαθών 12.927.207,77 13.139.972,12 

Πωλήσεις υπηρεσιών - μισθώματα 19.685,00 18.715,65 

Έσοδα από τόκους 222.021,76 192.132,09 

Aγορές αγαθών 448.813,52 336.530,16 

Παροχή υπηρεσιών - Λοιπά έξοδα 158.893,08 171.160,83 
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 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

  30/6/2019 31/12/2018 

Α. Συνδεδεμένη επιχείρηση (Σελόντα) 
  Απαιτήσεις 31.648.283,23 32.211.913,66 

Υποχρεώσεις 5.000.569,60 4.172.369,47 

   Β. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

  Απαιτήσεις 462,82 462,82 
 

 

 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Παροχές στη Διοίκηση 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Μισθοί διευθυντικών στελεχών και αμοιβές ΔΣ 556.007,89 425.003,59 

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 57.815,04 55.434,49 

Λοιπές παροχές 22.982,58 22.723,11 

Σύνολο 636.805,51 503.161,19 

   Αριθμός διευθυντικών στελεχών 4 4 
 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το κόστος μισθοδοσίας κατά την 30/6/2019 και την 31/12/2018 αναλύονται ως εξής: 

 

Κόστους μισθοδοσίας 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018 

Μισθοί 716.309,16 669.725,02 

Ημερομίσθια και ωρομίσθια 166.503,70 159.867,03 

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 216.980,77 206.669,85 

Αποζημιώσεις απολυόμενων 9.788,00 13.101,25 

Λοιπές παροχές προσωπικού 32.433,24 23.926,17 

Σύνολο  1.142.014,87 1.073.289,32 

Κατανεμημένο στο κόστος παραγωγής 669.756,59 606.579,37 

Κατανεμημένο στα έξοδα διοίκησης 406.620,07 392.124,87 

Κατανεμημένο στα έξοδα διάθεσης 65.638,21 74.585,08 

Σύνολο  1.142.014,87 1.073.289,32 

 
Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού την 30/6/2019 ήταν 73 άτομα και την 30/6/2018 ήταν 70 

άτομα. 

 

9. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 

Επί των παγίων στοιχείων 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 
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ακινήτων, καθώς και ενέχυρα επί απαιτήσεων και τραπεζικών καταθέσεων, η αξία των οποίων κατά την 

30/6/2019 και την 31/12/2018 έχει ως ακολούθως: 

 

Αξία ενεχύρων δανείου κατά την: 30/6/2019 31/12/2018 

Απαιτήσεις 31.948.394,74 32.071.022,16 

Δεσμευμένες καταθέσεις 18.894,26 22.452,03 

 

31.967.289,00 32.093.474,19 

 

10. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Πέραν της υπόθεσης που αναφέρεται στη σημείωση 7.13 ανωτέρω, 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. Η υπόθεση συζητήθηκε την 15/5/2019 και αναμένεται 

η έκδοση αποφάσεως. 

11. 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 41,498 % με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

12. 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 

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. 

13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 – 30/6/2019 

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης 

2019 καθώς και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 
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Πρόωρη αποπληρωμή δανεισμού 

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. Κατά την 30/6/2019 ο τραπεζικός 

δανεισμός της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 17.740.000 (αρχικό ποσό δανείου € 29.000.000 την 

30/09/2016). 

 

Πώληση Μετοχών της εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ 

Κατά την από 13 Φεβρουαρίου 2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε 

η πώληση 308.001 τεμαχίων άυλων μετοχών (ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ) ιδιοκτησίας της ΠΕΡΣΕΥΣ σε τιμή από 1,49 € 

έως 1,65 €/μετοχή και σε κάθε περίπτωση σε ποσοστό άνω του 10% επί της τιμής αποτίμησης του σχετικού 

χαρτοφυλακίου στις 31/12/2017 που είναι επωφελής για την Εταιρεία. Η πώληση των εν λόγω μετοχών 

ολοκληρώθηκε σε δυο στάδια, την 2/4/2019 με πώληση 66.144 μετοχών και την 3/4/2019 με πώληση των 

υπόλοιπων 241.857 μετοχών. Το εν λόγω γεγονός δεν είχε επίδραση στα αποτελέσματα της περιόδου, 

καθώς ο λογιστικός χειρισμός σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 που εφαρμόζεται από 1/1/2018 προβλέπει την 

ανακύκλωση του σχηματισμένου αποθεματικού εύλογης αξίας από την προηγούμενη επιμέτρηση των εν 

λόγω στοιχείων του ενεργητικού απευθείας στα αποτελέσματα εις νέον. 

 

Πρόσκληση Σύγκλησης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Με την από 5 Μαρτίου 2019 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 28η 

Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση 

Στανοτόπι, Δήμου Βόχας. 

 

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  

Την 28η Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική 

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

εκπροσωπούσαν 15.396.565 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,30% 

επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα 

κάτωθι:  

1. Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 

31/12/2018, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των 

Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Ενέκριναν ομόφωνα την Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018.  

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

Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 – 

31/12/2018) και ενέκριναν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση. 
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4. Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 

την εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2019 – 31/12/2019). 

5. Αποφάσισαν τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON AE, με ΑΜ ΣΟΕΛ 127, για τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019 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 στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) 

εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Ενέκριναν ομόφωνα την ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ήτοι 

65.000 μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,37€ και συνεπώς τη μείωση του 

μετοχικού της κεφαλαίου κατά 24.050,00€, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του 

καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου 

να προβεί στις κατά νόμον ενέργειες για την υλοποίηση της άνω απόφασής της (καθορισμός της 

ημερομηνίας ακύρωσης και διαγραφής, ανακοινώσεις κλπ). 

 

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών 

Με την από 16 Μαΐου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίστηκε η 22α Μαΐου 

2019 ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών 65.000 ιδίων μετοχών, των 

οποίων η ακύρωση απεφασίσθη από την από 28/3/2019 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

 

14. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2019 γεγονότα στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

 

Ζευγολατιό, 25 Σεπτεμβρίου 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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 – 30/6/2019 

 

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

30/6/2019 31/12/2018 1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 9.913.997,48 9.724.069,99 Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 683.218,60 527.838,70

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 54.729,37 55.443,94 Πωλήσεις 14.686.265,65 15.269.603,14

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - μη κυκλοφορούντα 91.498,23 285.036,33 Μικτό κέρδος 2.177.258,46 2.152.598,01

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.676.347,32 1.259.587,22

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - κυκλοφορούντα 1.967.755,27 2.290.427,94 Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 2.230.027,09 2.680.436,70

Αποθέματα 3.647.740,01 2.348.947,15

Απαιτήσεις από πελάτες 40.826.564,43 42.172.343,23
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων
668.526,78 1.851.205,88

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.500.528,27 9.274.185,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.679.160,38 67.410.041,02 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 26.995,70 1.151.785,38

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  (Α) 56.119,66 789.668,79

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  1.958.482,23  (8.092,29)

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.355.037,12 6.379.087,12 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)  2.014.601,88  781.576,51 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 20.106.457,35 18.043.755,41

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 26.461.494,47 24.422.842,53 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)  0,0033  0,0460 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 15.479.500,00 18.019.245,53

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.062.973,88 1.723.108,29

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.260.500,00 2.300.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.226.830,95 20.944.844,67

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 37.029.804,84 42.987.198,49

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 63.491.299,31 67.410.041,02 30/6/2019 30/6/2018

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(1/1/2019 και 1/1/2018 αντίστοιχα)
24.422.842,54 22.702.670,11

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 2.038.651,88 781.576,51

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(30/6/2019 και 30/6/2018 αντίστοιχα) 
26.461.479,35 23.484.246,61

1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)  26.995,70  1.151.785,38 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις  506.602,50  421.463,83 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού  (7.788,00)

Προβλέψεις  (377.153,79)  (123.894,00)

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  (3.690,13)  (5.699,75)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας  -  83.990,17 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  (59.474,47)

(Κέρδη)/ ζημιές από επανεκτίμηση ακινήτων  -  20.467,46 

Ζημιά από απομείωση παγίων  - 

(Κέρδη)/ ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων  78,38 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (254.677,09)  (240.872,84)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  389.605,61  518.829,50 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
 - 

Μείωση / (αύξηση) βιολογικών και λοιπών αποθεμάτων  (759.917,10)  (2.509.950,30)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  1.705.603,34  6.856.704,52 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  (2.957.454,18)  2.604.658,55 

Μείον:  - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (374.616,30)  (650.447,38)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (2.165.885,53) 8.127.035,15

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  (498.788,98)  (197.673,23)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  457.813,50 8.899,99

Τόκοι εισπραχθέντες  6.449,93 14.952,42

Μερίσματα εισπραχθέντα  21.952,65 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (12.572,90)  (173.820,82)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  (15.953,05)

Εξοφλήσεις δανείων  (2.579.245,53)  (236.000,00)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (2.595.198,58)  (236.000,00)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύνα περιόδου (α) 

+ (β) + (γ)
 (4.773.657,01)  7.717.214,33 

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.500.528,21 10.096.129,06

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.

Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη

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 2019  έως  30 Ιουνίου 2019

ποσά εκφρασμένα σε  €

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, Δ/νση Εταιρειών και ΓΕΜΗ

25 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                    

ποσά εκφρασμένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ποσά εκφρασμένα σε  €

1) Οι ενδιάμεσες 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 41,498 %, με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης.

2) Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων τη περιόδου που έληξε την 30/6/2019 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2018, προσαρμοσμένες με τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και 
διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2019. 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 10 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας. 

4) Στη Σημείωση 7.25 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά επί των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων της εταιρείας. 

5) Στη Σημείωση 9 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά επί των εμπράγματων βαρών και ενεχύρων του ομολογιακού δανείου. 

6) Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που έχει σχηματιστεί κατά την 30/6/2019 ανήλθε σε € 265.332.

7) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/6/2019 ήταν 73 άτομα, ενώ την 30/6/2018 ήταν 70 άτομα.

8) Tο ποσό των € 1.958.482,23 που αντιστοιχεί στο κονδύλι "ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ", αφορά αποθεματικό για Ζημιά από 
συμμετοχικούς τίτλους επιμετρώμενους στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων €1.942.149,16 και Φόροι σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών 
εσόδων € 16.333,07.

9) H Εταιρεία εντός τρέχουσας περιόδου προέβη στην ακύρωση 65.000 ιδίων μετοχών.

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 € 12.946.892,77, Λοιπές πωλήσεις € 222.021,76, Αγορές αγαθών € 448.813,52, Έξοδα από παροχή υπηρεσιών € 158.893,08. Οι απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις κατά την 30/6/2019 ανέρχονται σε € 31.648.283,23 και € 5.000.569,60 αντίστοιχα. Οι προαναφερόμενες συναλλαγές αναφέρονται στον Όμιλο 
Σελόντα. Επιπλέον, κατά τη περίοδο που έληξε 30.6.2019 οι μισθοί διευθυντικών στελεχών και οι αμοιβές ΔΣ ανήλθαν σε € 556.007,89 με αντίστοιχες εισφορές 
σε ασφαλιστικά ταμεία ποσού € 57.815,04 καθώς και λοιπές παροχές ποσού € 22.982,58 Τα διευθυντικά στελέχη κατά την 30/6/2019 ήταν 4 άτομα. 
(αναλυτικότερα βλ. σημείωση 7.27 των ενδιάμεσων 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, 25 Σεπτεμβρίου2019
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