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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων:

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος Χρήστος Μπουγιουκλής

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη Μη εκτελεστικό μέλος Μιχαήλ Παναγής

Ελεγκτική εταιρεία: ECOVIS VNT Auditing SA Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος Αριστείδης Χρόνης

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:      Με σύμφωνη γνώμη Μη εκτελεστικό μέλος Αδαμαντίνη Λάζαρη

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Σωτήριος Πάνου

31.12.2017 31.12.2016 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 9.915.549,99 10.700.979,26 Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 44.862.124,63 47.457.519,22

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 41.307,44 45.988,26 Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0,00 0,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.418.969,96 4.374.369,01 Σύνολο πωλήσεων 44.862.124,63 47.457.519,22

Αποθέματα 3.652.076,04 3.711.942,41 Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 7.099.404,94 6.627.353,15

Απαιτήσεις από πελάτες 1.402.322,30 7.964.907,45
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
στην εύλογη αξία

0,00 0,00

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.676.861,57 44.135.941,91 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.107.087,30 70.934.128,30 Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 7.099.404,94 6.627.353,15

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  

4.062.640,84 2.812.675,83

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη  προ φόρων 2.753.595,61 903.343,14

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.379.087,12 6.379.087,12 Κέρδη μετά από φόρους  (Α) 1.847.073,03 574.390,79

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 16.323.582,99 15.080.376,24 - Ιδιοκτήτες μητρικής 1.847.073,03 574.390,79

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 22.702.670,11 21.459.463,36 - Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -603.866,28 -1.032.893,43

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 22.702.670,11 21.459.463,36 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 1.243.206,75 -458.502,64

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20.713.301,48 26.776.249,31 - Ιδιοκτήτες μητρικής 1.243.206,75 -458.502,64

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.160.047,95 2.427.008,46 - Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 1.950.074,74 9.185.749,17 Κέρδη  μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,1075 0,0334

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.580.993,02 11.085.658,00 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) - -

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 37.404.417,19 49.474.664,95
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

4.875.301,63 3.675.377,19

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 60.107.087,30 70.934.128,30

0,00 0,01

01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 2.753.595,61 903.343,14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  χρήσης  (01.01.2017 και 
01.01.2016 αντίστοιχα)

21.459.463,36 21.917.966,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

1.243.206,75 -458.502,64

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 812.660,79 862.701,36

Προβλέψεις/Απομειώσεις -21.085,88 69.783,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 
και 31.12.2016 αντίστοιχα) 

22.702.670,11 21.459.463,36

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -238.866,60 -44.081,20 0,00 0,00 #ΑΝΑΦ!

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.547.911,83 1.953.413,89

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 59.866,37 -727.496,06

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 7.089.293,38 4.777.140,16

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 267.583,82 -1.954.594,49

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.329.280,12 -1.836.639,48

Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 -1.546.731,48

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 10.941.679,20 2.456.839,28

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -22.550,70 -88.025,20

Αγορές επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τόκοι εισπραχθέντες 230.871,20 27.085,80 31.12.2017 31.12.2016

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 208.320,50 -60.939,40 α) Έσοδα  41.259.826,84 41.729.793,67

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες β) Έξοδα  1.369.613,61 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.310.650,00 9.070.175,36 γ) Απαιτήσεις 31.999.033,10 6.942.340,32

Εξοφλήσεις δανείων -15.609.272,26 -9.982.889,72 δ) Υποχρεώσεις 2.029.938,71 15.937,67

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -13.298.622,26 -912.714,36
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 
της διοίκησης

1.169.059,29 1.803.668,55

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

-2.148.622,56 1.483.185,52
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης

0,00 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.527.537,29 3.044.351,77
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης

224.888,95 13.082,29

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.378.914,73 4.527.537,29

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 την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  
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ΠΕΡΣΕΥΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ ΓΕΜΗ 115404337000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε  1186/06/Β/86/28

Ζευγολατιό, Δήμος Βόχας Κορινθίας -ΤΚ 200 01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 από   01 Ιανουαρίου 2017  έως  31 Δεκεμβρίου 2017

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 ποσά εκφρασμένα σε  €  ποσά εκφρασμένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                    

 ποσά εκφρασμένα σε  €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ποσά εκφρασμένα σε  €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 066415

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 153316

Ο OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 125992

Ζευγολατιό, 5 Μαρτίου 2018

1) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ με έδρα Λ.Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι, και ποσοστό συμμετοχής 41,34 %, με τη 
μέθοδο της Καθαρής Θέσης.
2) Στη Σημείωση 7 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων.
3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας  
4) Για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που ενδεχομένως  προκύψουν για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας 
(2009-2010), έχει σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 133.952,00.
5) Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που έχει σχηματιστεί κατά την 31.12.2017 ήταν: € 239.298,00 
6) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2017 ήταν 66 άτομα, ενώ την  31.12.2016 ήταν 64 άτομα.
7) Tο ποσό των € -603.866,28 που αντιστοιχεί στο κονδύλι "ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ " αφορούν 
"Ζημίες από αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση" ποσού € 747.144,00 και "Έσοδα από Αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος" ποσού € 143.277,72
8) H Εταιρεία κατέχει στη λήξη της τρέχουσας  χρήσης 65.000 ίδιες μετοχές  αξίας κτήσης € 106.147,10.
9) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης  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:


