
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
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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

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Δ/νση Εταιρειών και ΓΕΜΗ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                    
ποσά εκφρασμένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
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  €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
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


