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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 18 

Σεπτεμβρίου 2017 

α) Γεώργιος Αντύπας, Πρόεδρος Δ.Σ., 

β) Χρήστος Μπουγιουκλής, Διευθύνων Σύμβουλος 

γ) Αριστείδης Χρόνης, Μέλος Δ.Σ., 

δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

1. οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2017 - 30/6/2017 οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 

αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 

αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας και 

2. η 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. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
   
   
   
   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 
Α.Δ.Τ. Χ 066415 Α.Δ.Τ. ΑΖ 153316 Α.Δ.Τ. ΑΖ 015710 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την περίοδο 1/1/2017 - 30/6/2017 
 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την περίοδο 1/1/2017 

- 30/6/2017, 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 1/1/2017 - 30/6/2017.  

 

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 

με τις οποίες έχει πιστοποιηθεί η εταιρεία.  

Οι δραστηριότητες της εταιρείας καλύπτουν επίσης τον ευρύτερο χώρο των 

ιχθυοκαλλιεργειών και πιο συγκεκριμένα την: 

• παραγωγή γόνου στον ιχθυογεννητικό σταθμό που είναι εγκατεστημένος στη Ρόδο   

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

κλωβών στη θάλασσα 

• εμπορία – διάθεση ιχθύων  

 

Ωστόσο, 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 τους καθώς και στην παραχώρηση της χρήσης 
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και της εκμετάλλευσής τους έναντι ετήσιου μισθώματος στην εταιρεία Ιχθυοτροφεία 

Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. 

 

 

Β. Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της παρούσας οικονομικής χρήσης 

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

οικονομικής χρήσης 2017 καθώς και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές 

καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

Mε την από 28 Απριλίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι σε 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ., 

στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμου Βόχας. 

 

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

σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων 

ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφα που πρόκειται να 

υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων ή σχόλιο ΔΣ για κάθε θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.perseusgroup.gr  

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

 

Την 31 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της εταιρείας, στο Ζευγολατιό Κορινθίας. 

Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.416.665 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 

μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,42% επί του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.  

Αναλυτικά: 

α) Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 

1/1/2016 – 31/12/2016, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την 

Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 

β) Ενέκριναν ομόφωνα τη Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016. 
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γ) Αποφάσισαν την ομόφωνη απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της 

εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016) και ενέκριναν τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση. 

δ) Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και προενέκριναν τις αμοιβές 

και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 

(1/1/2017 – 31/12/2017). 

ε) Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό ως τακτικής Ελέγκτριας της κας Χρυσούλας Γ. 

Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και ως αναπληρωματικού του κου Ιωάννη Γ. 

Τολιόπουλου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μελών της Ελεγκτικής Εταιρείας «VNT Ορκωτοί Ελεγκτές 

Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. με δ.τ. Ecovis VNT Auditing S.Α.» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 

174, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 και όρισε την αμοιβή 

αυτών. 

στ) 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. 

ζ) Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι: Γεώργιος Β. Αντύπας, 

Δημήτριος Β. Σμυρνής, Χρήστος Α. Μπουγιουκλής, Αριστείδης Ι. Χρόνης, Μιχαήλ Ν. 

Παναγής, Σωτήριος Α. Πάνου και Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη. Η συγκρότηση του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιήθηκε στην από 31 Μαΐου 2017 συνεδρίασή 

του. 

η) Εξέλεξαν νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 44 του Ν. 

4449/2017, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:  

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡ. ΠΑΝΟΥ 

2. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΧΡΟΝΗΣ 

3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ 

θ) Ενέκριναν ομόφωνα τις Συμβάσεις και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην 

έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/1920, τα οποία και υπεβλήθησαν στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση. 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ της 31/05/2017 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνέχεια της απόφασης της με ημερομηνία 

31/05/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά 
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από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ομόφωνα αποφάσισε και συγκροτήθηκε σε σώμα 

ως ακολούθως: 

 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος 

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος 

3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό 

Μέλος  

4. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

5. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΗΣ του Νεοκλή, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

6. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

7. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΛΑΖΑΡΗ του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό 

της Εταιρίας, ορίζεται σε πέντε (5) έτη και συνεπώς το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο θα 

διοικήσει την Εταιρεία μέχρι και 30/05/2022 με δικαίωμα παράτασης μέχρι την πρώτη 

Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. 

Σημειώνεται ότι η συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το 

καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον κάθε τρίτου προσώπου φυσικού ή 

νομικού προσώπου, αλλά και πάσης αρχής, δόθηκε στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα του 

Βασιλείου και Χρήστο Μπουγιουκλή του Αθανασίου, ενώ αρμοδιότητες για την διενέργεια 

περιορισμένων πράξεων χορηγήθηκαν στα στελέχη της εταιρείας κ.κ. Ιωάννη 

Παναγιωτόπουλο του Αναστασίου, Οικονομικό Διευθυντή και Γεώργιο Πετρόπουλο του 

Σταματίου, καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Σμυρνή του Βασιλείου, 

κατά τις ειδικότερες διακρίσεις που ορίζονται στο σχετικό πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Γ. Εξέλιξη & επιδόσεις δραστηριοτήτων – Χρηματοοικονομικοί και μη δείκτες 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών της Εταιρείας τις 

τελευταίες δύο χρήσεις, καθώς και η εξέλιξη στο τρέχον εξάμηνο και στο αντίστοιχο 

περυσινό. 
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2015 2016
% Δ                       

(2016/2015) 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2017
%Δ                                             

(2017/ 2016)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 57.358.197,30 47.457.519,22 -17% 17.809.256,61 17.235.574,70 -3%
MIKTA ΚΕΡΔΗ 9.233.675,32 6.627.353,15 -28% 2.644.152,43 2.254.226,29 -15%
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.819.611,27 903.343,14 -76% 200.594,43 255.743,80 27%
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 2.353.340,16 574.390,79 -76% 230.939,30 41.102,37 -82%
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 6.915.475,92 3.675.377,19 -47% 1.788.572,21 1.353.995,21 -24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 75.330.806,95 70.934.128,30 -6% 70.862.841,10 62.554.365,40 -12%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 21.917.966,00 21.459.463,36 -2% 20.259.603,63 21.808.504,94 8%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 53.412.840,95 49.474.664,94 -7% 50.603.237,47 40.745.860,46 -19%  

 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί αριθμοδείκτες για το τρέχον εξάμηνο, το 

αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, καθώς και την τελευταία χρήση. 

 

30/6/2017 30/6/2016 31/12/2016
Περιθωρίων Κέρδους (%)
Περιθώριο Μικτού Κέρδους 13,08% 14,85% 13,96%
Περιθώριο κερδών προ φόρων 1,48% 1,13% 1,90%

Περιθώριο κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 0,24% 1,30% 4,10%
Περιθώριο Κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 7,86% 10,04% 7,74%
Αποτελεσματικότητας

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού (Πωλ./Συν. Ενεργ.) 0,28 0,25 0,67

Κεφαλαιακής Δομής & Δανειακής Επιβάρυνσης (:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,87 2,50 2,31
Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια 0,65 0,71 0,70
Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφ. Ενεργ./Βραχ. Υποχρ.) 4,02 2,82 2,75
Ειδική Ρευστότητα (Διαθέσιμα/Βραχ. Υποχρ.) 0,53 0,58 0,22
Αποδοτικότητας προ φόρων (%)
ROE( EBT/ Ι.Κ.) 1% 1% 15%  

 

Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 17,24 εκ., μειωμένες κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο.  

 

Το Περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε σε 13,08% από 14,85% της προηγούμενης 

αντίστοιχης περυσινής περιόδου. 

 

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 255,7 χιλ. από € 200,9 χιλ. (+27%).  

 

Τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 41 

χιλ. έναντι € 231 χιλ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (-82%). 

 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε € 1,35 εκ. έναντι € 1,79 εκ. (-24%).  

 

Τα Αποθέματα αυξήθηκαν σε 5,6 εκ. από 3,7 εκ. την 31/12/2016 στην προσπάθεια της 

εταιρείας να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση ιχθυοτροφών κατά τους θερινούς μήνες. 
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Οι Απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 25% σε σχέση 

με την 31/12/2016 και διαμορφώθηκαν σε € 35,7 εκ.  

 

Τα Ταμιακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε € 6,3 εκ. έναντι € 4,5 εκ. την 31/12/2016. 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις παρουσίασαν μείωση 17,6% και ανήλθαν σε € 40,7 εκ. από 

€ 49,5 εκ. την 31/12/2016.  

Τα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε € 26,44 εκ. από 26,76 εκ. 

την 31/12/2016, μειωμένα κατά 1%, ενώ τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 

διαμορφώθηκαν σε € 2,19 εκ. από € 9,18 εκ. την 31/12/2016, μειωμένα κατά 76%. 

 

H Εταιρεία κατέχει στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 65.000 ίδιες μετοχές αξίας κτήσης    

€ 106.147,10 ενώ η εύλογη αξία τους την 30/6/2017 ανέρχεται σε € 21.450,00. 

 

Δ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

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

κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμιακών ροών και κίνδυνο μεταβολών λόγω των 

επιτοκίων. 

 

Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

Η Εταιρεία εκτίθεται στους κάτωθι κινδύνους μεταβολής τιμών: 

 

Α) Μεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε για εµπορία είτε ως 

διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: Σε περιόδους ανοδικής 

πορείας των τιμών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών επηρεάζεται 

θετικά η αποτίμηση τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνονται τα αποτελέσματα 

από τα κέρδη που προκύπτουν από τη μεταβολή της εύλογης αξίας τους. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι στην παρούσα περίοδο τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 

238,5 χιλ. που αφορούν κέρδη από μεταβολή της εύλογης αξίας των κατεχόμενων 

μετοχών. Με βάση τα κατεχόμενα την 30/6/2017 χρεόγραφα, μία αύξηση/(μείωση) των 

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

περιόδου κατά € 404,6 χιλ. περίπου ενώ για την περίοδο από 1/1/2016 – 30/6/2016 θα 

απέφερε αύξηση/(μείωση) των ιδίων κεφαλαίων κατά 304 χιλ.€ περίπου. 

B) Μεταβολή της αξίας των Α΄ υλών: Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους 

παραγωγής αποτελούν οι Α΄ ύλες. Ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των Α΄υλών που 
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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 α΄υλών. Το κόστος αναλωθεισών α΄, β΄ υλών και υλικών 

συσκευασίας για την περίοδο 1/1/2017 έως 30/6/2017 ανήλθε σε € 15.452.203,92 και για 

την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ανήλθε στο ποσό των € 15.960.174,72. Ενδεχόμενη 

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

των κερδών της περιόδου 1/1/2017 – 30/6/2017 κατά € 1,55 εκ. περίπου και μείωση / 

αύξηση των κερδών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου 1/1/2016 έως 30/6/2016 κατά    

€ 1,60 εκ. περίπου.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας διέρχεται κρίση, επιλογή της Διοίκησης είναι οι πωλήσεις 

να πραγματοποιούνται σε πελάτες με πιστοληπτική αξιοπιστία και κυρίως προς εταιρείες 

του Ομίλου Σελόντα, ο οποίος κατέχει το 41,34% των μετοχών της εταιρείας μας και οι 

πωλήσεις προς αυτόν αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των συνολικών πωλήσεών μας, 

όπου τα συμφέροντα είναι κοινά, προκειμένου να εξασφαλίζονται σε μεγάλο ποσοστό οι 

απαιτήσεις και να περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος.  

 

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. 

 

30/6/2017 Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών
Τραπεζικός δανεισμός 2.191.716,48 26.444.698,88 0,00

Προμηθευτές & λοιπές βραχ.υποχ/σεις 9.676.115,69 0,00 0,00

11.867.832,17 26.444.698,88 0,00

31/12/2016 Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών
Τραπεζικός δανεισμός 9.185.749,17 26.776.249,31 0,00

Προμηθευτές & λοιπές βραχ.υποχ/σεις 11.085.658,00 0,00 0,00

20.271.407,17 26.776.249,31 0,00  

 

Η Εταιρεία κατατάσσει το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τις λοιπές 

υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις.  



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 - 30/6/2017 

 
 

- 11 -

 

Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών λόγω των επιτοκίων.  

 

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων πηγάζει από τα τραπεζικά δάνεια της Εταιρείας και 

συγκεκριμένα από το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές είναι εκφρασμένες σε κυμαινόμενο 

επιτόκιο συνδεδεμένο με το δείκτη EURIBOR. Ενδεχόμενη αύξηση του δείκτη EURIBOR 

κατά 10% θα επέφερε μείωση των κερδών της τρέχουσας περιόδου κατά 87 χιλ. € 

περίπου και μείωση των κερδών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου κατά € 113 χιλ. € 

περίπου. 

 

 

Ε. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Τα συνδεόμενα με την Εταιρεία πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 και με τα 

οποία η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές είναι τα κάτωθι: 

1) Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.: Βασικός Μέτοχος της εταιρείας κατά 41,34%.  

2) Οι συνδεδεμένες με την Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ εταιρείες. 

 

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

προς τα συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο 1/1/2017 - 30/6/2017 καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών την 30/6/2017 έχουν ως 

εξής: 

 

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 0,00 16.160.819,56 5.064.090,65 15.937,67

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 16.160.819,56 5.064.090,65 15.937,67  

 

Οι συναλλαγές προς τον Όμιλο ΣΕΛΟΝΤΑ αφορούν σε πωλήσεις ιχθυοτροφών οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε όρους της αγοράς.  

 

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

διευθυντών της Εταιρείας για το διάστημα 1/1/2017 - 30/6/2017 ανήλθαν σε                   

€ 486.746,86 μικτά. Οι απαιτήσεις από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 

διευθυντές κατά την 30/6/2017 ανέρχονταν σε € 0,00. Οι υποχρεώσεις προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές την 30/6/2017 ανήλθαν στο ποσό των € 

0,00. 
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Ζ. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 
 
 
 
(α) Περιθωρίων  Κέρδους 
 
 
1. Περιθώριο Μικτού Κέρδους = Μικτά Κέρδη 

Σύνολο Πωλήσεων 

= 2.254.226,29 

17.235.574,70 

= 13,08% 

2. Περιθώριο Κερδών προ Φόρων = Κέρδη προ Φόρων 

Σύνολο Πωλήσεων 

= 255.743,80 

17.235.574,70 

= 1,48% 

3. Περιθώριο κερδών μετά φόρων 

και δικαιωμάτων μειοψηφίας 

= Κέρδη μετά Φόρων  

Σύνολο Πωλήσεων 

= 41.102,37 

17.235.574,70 

= 0,24% 

4. Περιθώριο Κερδών προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 

= Κέρδη προ Φόρων, 
αποτελεσμάτων & 

αποσβέσεων  
Σύνολο Πωλήσεων 

= 1.353.995,21 

17.235.574,70 

= 7,86% 

 
1. Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 1.1 – 30.6.2016 κατά  12%. 

2. Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 1.1 – 30.6.2016 κατά 32%. 

3. Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 1.1 – 30.6.2016 κατά  82%. 

4. Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 1.1 – 30.6.2016 κατά  22%. 

 
(β) Αποτελεσματικότητας 
 
 
1. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού 

= Σύνολο Πωλήσεων 

Σύνολο Ενεργητικού 

= 17.235.574,70 

62.554.365,40 

= 0,28 

 
 Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 1.1 – 30.6.2016 κατά  9% . 
 
 
 
(γ) Κεφαλαιακής Δομής & Δανειακής Επιβάρυνσης 
 
 
 
1. Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια = Σύνολο υποχρεώσεων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

= 40.745.860,46 

21.808.504,94 

= 1,87 

2. Ξένα/ Συνολικά Κεφάλαια = Σύνολο υποχρεώσεων 

Σύνολο Ενεργητικού 

= 40.745.860,46 

62.554.365,40 

= 0,65 

 
1. Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 1.1 – 30.6.2016 κατά  9%. 
 
2. Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 1.1 – 30.6.2016 κατά  25%. 
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(δ) Ρευστότητα 
 
 
1. Βαθμός Γενικής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό  

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρ/σεις 

 

= 

 

47.666.742,90 

11.867.832,17 

 

= 

 

4,02 

2. Βαθμός Ειδικής Ρευστότητας = Διαθέσιμα 

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρ/σεις 

= 6.324.022,86 

11.867.832,17 

= 0,53 

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

σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της από το κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 1.1 – 30.6.2016 κατά  42%. 

 
2. Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 1.1 – 30.6.2016 κατά  
7,68%. 
 
 
(ε) Αποδοτικότητα επιχείρησης προ φόρων 
 
 
1. Βαθμός Συνολικής 

Αποδοτοτικότητας ROE 

= Κέρδη 

Ίδια Κεφάλαια 

=      255.743,80 

21.808.504,94 

 

= 

 

1,17% 

 
Οι δείκτες αποδοτικότητας απεικονίζουν την οικονομική θέση της εταιρείας. 

Παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο 1.1 – 30.6.2016 κατά  

18,44%. 

 

Η. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο 

εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης 

 

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

ιχθυοκαλλιέργειας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών 

επενδυτικών οίκων. 

Η τιμή των ψαριών (τσιπούρα – λαβράκι), εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε ικανοποιητικά 

επίπεδα εξαιτίας των χαμηλών αποθεμάτων. Ωστόσο τα υψηλά επιτόκια δανεισμού και η 

περιορισμένη ρευστότητα που διοχετεύουν στην αγορά τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελούν 

τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου, ο οποίος εξακολουθεί να 

συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εξαγωγικών κλάδων.  
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Περαιτέρω 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. 

 

Ζευγολατιό, 18 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   
   
 
 

  

   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. Χ 066415 Α.Δ.Τ. ΑΖ 153316 Α.Δ.Τ. ΑΕ 709753 
  Α.Μ.Α. 3142 
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Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
Προς τους μετόχους της 

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 
 
Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε της 30ης Ιουνίου 2017 και τις 

σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και 

ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 

οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη 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). Δική μας ευθύνη 

είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς 

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 

εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 

διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
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Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 

θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 

στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής 

έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
 
        
 

        
      
       Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές -  
       Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
       Λεωφόρος Μεσογείων 396 
       153 41 Αγία Παρασκευή, Αθήνα 
       Α.Μ./ΣΟΕΛ: 174 

 
 

 
 
 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017 
Η   Ορκωτή Ελέγκτρια  Λογίστρια 
 
 

Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη 

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 23811 

   
  

 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 - 30/6/2017 

 
 

- 17 -

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 - 30/6/2017 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 – 30/6/2017 ............................................................................ 19 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30/6/2017 ...................................................................................................... 20 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017-30/6/2017 ............................................................... 21 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 – 30/6/2017 .................................................................................. 22 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ......................................................................................................................... ..23 

1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .................................................................................................................................... 23 

1.2. ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ................................................................................................................................... 25 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ...................................................................................... 26 

2.1. ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΕΧΠ....................................................................................... 26 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ................................................................................................................................... 32 

3.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ............................................................................................................................ 32 

3.2. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ...................................................................................................................................................... 33 

3.3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ .................................................................. 34 

3.4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ .................................................................................................................... 36 

3.5. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ........................................................................................................................ 36 

3.6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ .................................................................................................................................. 37 

3.7. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ............................................................................................................................ 38 

3.8. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.................................................................................................. 39 

3.9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ............................................................................................................................ 39 

3.10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ..................................................................................................................................................... 41 

3.11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................... 42 

3.12. ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ......................................................................... 42 

3.13. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ......................... 43 

3.14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ....................................................................................................................................... 43 

3.15. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ...................................................................................................................................................... 43 

3.16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ................................................................................... 44 

3.17. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ................................................................................................................................ 45 

3.18. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................................ 46 

3.19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ..................................................................................................................................................... 47 

3.20. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ................................................................................................................... 47 

3.21. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ....................................................................................................................................................... 48 

3.22. ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ .................................................................................................................................... 49 

3.23. ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ........................................................................................................................ 49 

3.24. ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ............................................................................................................................................ 49 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ........................................................................................................................................... 42 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ........................................................................................................... 51 

5.1. ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ................................................................... 51 

5.2. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ....................................................................... 52 

6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ...................................................................................................... 53 

6.1. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ......................................................................................... 53 

6.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ....................................................................................................... 53 

6.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ .......................................................................................................... 54 

6.4. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ........................................................................................................... 54 

6.5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................................... 54 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 - 30/6/2017 

 
 

- 18 -

6.6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ..................................................................................................................................................... 55 

6.7. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .................................................................................................................... 55 

6.8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ  ............................................................................................................ 56 

6.9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ........................................................................................................ 56 

6.10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ......................................................................................................................... 56 

6.11. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ....................................................................................................................................... 57 

6.12. ΤΡΑΠΕΖΕΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ......................................................................................................................................... 58 

6.13. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ................................................................................................ 58 

6.14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ........................................................................................... 59 

6.15. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ........................................................................................................................................ 60 

6.16. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ........................................................................................................ 60 

6.17. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .......................................................................................................... 60 

6.18. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ............................................................................................ 60 

6.19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ............................................... 61 

6.20. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ..................................................................................................................................................... 62 

6.21. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ..................................................................................................... 62 

6.22. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ..................................................................................................................................................... 62 

6.23. ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ............................................................... 63 

6.24. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ...................................................................................................................................... 63 

6.25. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ......................................................................................................................................... 64 

6.26. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ..................................................................................................................................................... 64 

7. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ......................................................................................................................................................... 64 

8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ............................................................................................ 66 

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ........................................................................................................... 67 

10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ........................................................................................................................... 67 

11. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ .................................................................................................................. 67 

12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ   

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ .................................................................................................................................................................. 67 

13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ....................................................................... 67 

14. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Η΄ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ................................ 68 

15. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 – 30/6/2017 ........................................................................................ 68 

16. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ......................................................................................... 71 

 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 - 30/6/2017 

 
 

- 19 -

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 – 30/6/2017 
(ποσά σε €) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1/1-

30/06/2017
1/1-

30/06/2016
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 01.01 0,00 0,00
Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως 0,00 0,00
Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 0,00 0,00
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 30.06 0,00 0,00
Ζημιές από τη  μεταβολή της εύλογης αξίας βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 30.06 0,00 0,00
Κύκλος εργασιών λοιπών προιόντων 6.18 17.235.574,70 17.809.256,61
Κόστος πωλήσεων λοιπών προιόντων 6.19 -14.981.348,41 -15.165.104,18
Μικτά κέρδη λοιπών προιόντων 2.254.226,29 2.644.152,43

Άλλα έσοδα 6.20 22.512,05 69.643,16
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  6.21 -1.066.467,58 -1.058.941,01
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.21 -241.542,58 -319.089,57
Άλλα έξοδα 6.22 -15.918,56 -19.428,93

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 952.809,62 1.316.336,08

Έξοδα / Έσοδα χρηματοοικονομικής-επενδυτικής λειτουργίας 6.23 -697.065,82 -1.115.741,65
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 255.743,80 200.594,43
Φόρος εισοδήματος 6.24 -214.641,43 30.344,87
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 41.102,37 230.939,30
- Ιδιοκτήτες μητρικής 41.102,37 230.939,30
- Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Κονδύλια που δεν θα μεταφερθούν στην κατάσταση συνολικών εσόδων: 0,00 0,00
Κονδύλια που ενδέχεται να μεταφερθούν στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων:
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 238.520,44 -1.965.153,84

Αναβαλλόμενος φόρος απόσβεσης αποθεματικού εύλογης αξίας 69.418,77 75.852,18
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 307.939,21 -1.889.301,66

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 349.041,58 -1.658.362,36
- Ιδιοκτήτες μητρικής 349.041,58 -1.658.362,36
- Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Κέρδη μετά από φόρους ανα μετοχή - βασικά (σε €) 6.25 0,0024 0,0134

Αποσβέσεις 6.26 401.185,59 472.236,13

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.353.995,21 1.788.572,21

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡΙΘ. ΜΤΧ - ΙΔΙΕΣ ΜΤΧ) 17.175.776 17.175.776  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30/6/2017 
 (ποσά σε €) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 30/6/2017 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια στοιχεία 6.1 10.306.367,69 10.700.979,26
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.1 43.366,90 45.988,26
Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις 6.2 0,00 0,00
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 6.3 4.045.889,79 3.807.369,35
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 491.998,12 566.999,66
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 14.887.622,50 15.121.336,53
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.5 0,00 0,00
Αποθέματα 6.6 5.632.691,68 3.711.942,41
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.7 35.710.028,36 47.573.312,07
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00 0,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8 6.324.022,86 4.527.537,29
Σύνολο κυκλοφορούντων 47.666.742,90 55.812.791,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 62.554.365,40 70.934.128,30

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιδια Κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.9 6.379.087,12 6.379.087,12
Αποθεματικά εύλογης αξίας 6.10 3.272.040,34 3.442.195,40
Λοιπά Αποθεματικά 6.11 12.227.878,15 12.227.878,15
Αποθεματικό από επανεκτίμηση διαθεσίμων προς πώληση 
χρεογράφων 6.11 -1.359.796,80 -1.598.317,24
Αποτελέσματα εις νέον 1.395.443,23 1.114.767,02
Ιδιες Μετοχές -106.147,10 -106.147,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 21.808.504,94 21.459.463,35
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 21.808.504,94 21.459.463,35

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 6.12 26.444.698,88 26.776.249,31
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13 2.030.638,03 2.032.672,58
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 6.14 268.739,38 260.383,88
Λοιπές προβλέψεις 6.15 133.952,00 133.952,00
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 28.878.028,29 29.203.257,77
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.16 9.552.998,10 10.919.244,57
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.17 123.117,59 166.413,43
Τραπεζικά  δάνεια 6.12 2.191.716,48 9.185.749,17
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 11.867.832,17 20.271.407,17
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 40.745.860,46 49.474.664,94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 62.554.365,40 70.934.128,30  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 – 30/6/2017 
 
 

Ποσά σε  €
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Κεφάλαιο υπέρ 
το άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Ζημιά από αποτίμηση 
διαθεσίμων προς 

πώληση χρεογράφων 

Λοιπά 
Αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον Ιδιες Μετοχές

Δικαιώματα 
μειοψηφίας (β)

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 
(γ)=(α)+(β)

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2016

6.379.087,12 0,00 3.813.609,55 -399.839,54 12.110.211,14 121.044,83 -106.147,10 0,00 21.917.966,00

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01 - 30.06.2016

0,00 0,00 75.852,18 -1.965.153,84 0,00 230.939,30 0,00 0,00 -1.658.362,36

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 0,00 0,00 0,00 0,00 117.667,01 -117.667,01 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας 
στα αποτελέσματα σε νέο

0,00 0,00 -261.559,26 0,00 0,00 261.559,26 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 30η Ιουνίου  2016

6.379.087,12 0,00 3.627.902,47 -2.364.993,38 12.227.878,15 495.876,38 -106.147,10 0,00 20.259.603,63

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 1.7 - 31.12.2016

0,00 0,00 0,00 766.676,14 0,00 343.451,49 0,00 0,00 1.110.127,63

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας 
στα αποτελέσματα σε νέο

0,00 0,00 -275.439,15 0,00 0,00 275.439,15 0,00 0,00 0,00

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία  
των λοιπών συνολικών εσόδων

0,00 0,00 89.732,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.732,09

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2016

6.379.087,12 0,00 3.442.195,41 -1.598.317,24 12.227.878,15 1.114.767,02 -106.147,10 0,00 21.459.463,36

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2017

6.379.087,12 0,00 3.442.195,41 -1.598.317,24 12.227.878,15 1.114.767,02 -106.147,10 0,00 21.459.463,36

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01 - 30.06.2017

0,00 0,00 69.418,77 238.520,44 0,00 41.102,37 0,00 0,00 349.041,58

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά αποθεματικού εύλογης αξίας 
στα αποτελέσματα σε νέο

0,00 0,00 -239.573,84 0,00 0,00 239.573,84 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 30η Ιουνίου 2017 6.379.087,12 0,00 3.272.040,34 -1.359.796,80 12.227.878,15 1.395.443,23 -106.147,10 0,00 21.808.504,94  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 – 30/6/2017 
(ποσά σε €) 

 
 
 

1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2016
Λειτουργικές Δραστηριοτήτες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 255.743,80 200.594,43
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 401.185,59 472.236,13
Προβλέψεις/Απομειώσεις 5.678,96 -25.290,10
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -174.146,54 -12.262,59
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 871.212,36 1.128.004,24
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων -1.920.749,27 -2.224.641,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 11.845.376,37 12.970.428,97
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.661.851,00 -3.223.627,87
Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα -666.577,76 -283.558,90
Kαταβεβλημένοι Φόροι 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 8.955.872,51 9.001.883,31
Επενδυτικές Δραστηριοτήτες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -3.952,66 -79.703,31
Αγορές επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 0,00 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 0,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 170.148,84 3.764,89

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 166.196,18 -75.938,42
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αντληθέντα δάνεια 2.461.140,50 3.024.192,73
Εξοφλησεις Δανειων -9.786.723,62 -3.535.782,97
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -7.325.583,12 -511.590,24
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.796.485,57 8.414.354,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.527.537,29 3.044.351,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 6.324.022,86 11.458.706,42  
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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.200 01, τηλ. 27410-58300, όπου βρίσκεται και το εργοστάσιό της, και είναι εγγεγραμμένη στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Μ. 1186/06/Β/86/28) και στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 115404337000). 

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

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

ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1968 με την μετατροπή της 

προϋφιστάμενης ομόρρυθμης εταιρείας των φορέων της, που έφερε την επωνυμία Ι. 

Μοσχολιός Ο.Ε., η οποία ιδρύθηκε από τον κ. Ιωάννη Μοσχολιό την 1 Ιανουαρίου 1957, με 

σκοπό την εμπορία χημικών προϊόντων. 

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

μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας με έδρα το Βραχάτι Κορινθίας και το 1991 μετατράπηκε σε 

Ανώνυμη Εταιρεία με την ενίσχυση της μετοχικής σύνθεσης και των κεφαλαίων της από νέους 

μετόχους και νέα έδρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας.  

(3) Από την απορροφηθείσα εταιρεία Ανώνυμη Γεωργική-Εμπορική ΕταιρΕία Υδατοκαλλιεργειών – 

δ.τ. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. 

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

(5) Στη 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.  
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Το site είναι www.perseusgroup.gr και οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 18 

Σεπτεμβρίου 2017. 

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. 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 - 30/6/2017 - 25 -

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

 

1.2. ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παραγωγή και διάθεση 

προϊόντων διατροφής ψαριών (ιχθυοτροφών). 

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

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

τη βαθμιαία εξάπλωση των προϊόντων σε όλη σχεδόν τη γεωγραφική επικράτεια και σε ένα 

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

ιχθυοτροφές. 

Η λειτουργία της νέας παραγωγικής μονάδας με τεχνολογία εξώθησης (extrusion) από τον Ιούλιο 

2000, επέτρεψε στην Εταιρεία να αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητά της στον τομέα των 

ιχθυοτροφών. Η νέα αυτή 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 

την 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 γόνου στον ιχθυογεννητικό σταθμό που είναι εγκατεστημένος στη Ρόδο   

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

θάλασσα 

• εμπορία – διάθεση ιχθύων  

 

Ωστόσο, 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. 
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ την 30η Ιουνίου 

2017, που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2017, έχουν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την 

αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την 

αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση 

εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές 

παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν 

επισημανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν συνάδουν με αυτές της προηγούμενης χρήσης.  

 

2.1. ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΕΧΠ 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 
 
Στην τρέχουσα περίοδο δεν συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής νέου Προτύπου ή Διερμηνείας. 

 

Από το IASB και την IFRIC, έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα και Διερμηνείες και έχουν τροποποιηθεί 

υφιστάμενα, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 01/01/2017. Τα κυριότερα εξ 

αυτών και η εκτιμώμενη επίπτωσή τους στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν ως εξής: 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων 

μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των 

εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για 

παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του 

μισθού. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων 

Απόσβεσης» 
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Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των 

οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα 

αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται 

με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις 

συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η 

παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της 

καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των 

ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 

ΔΛΠ 1 «(Τροποποιήσεις) Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας 

και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών 

καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 «(Τροποποιήσεις) Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή 

της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των 

θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. 

ΔΛΠ 12 «(Τροποποιήσεις) Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε 

μη πραγματοποιηθείσες ζημιές» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει 

από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 «(Τροποποιήσεις) Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που 

προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου 

προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον 

‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό 

του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο 

της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». 

Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, 

που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την 

συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης 

βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η 

επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 

συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της 

αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που 

παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική 

εταιρεία της οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα 

ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και 

διακοπείσες 
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δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) 

αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το 

αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να 

λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 

προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι 

επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 

«Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το 

ΔΛΠ 34. 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 

υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το 

νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού 

στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των 

γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν 

κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης 

επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες 

εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή 

κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν εφαρμογή στην εταιρεία. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 

7» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018). 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 

μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 

καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει 

ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της 

καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 

κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να 

βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 

διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική 

οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής 

τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να 

απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει 

να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 

είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 

παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα 

ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο 

μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων 

με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 

σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, 

το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής 

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταρεία 
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βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 

Το πρότυπο εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και θέτει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, 

παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων καθώς και τις σχετικές με αυτά γνωστοποιήσεις. Ο 

σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει πληροφορίες που να αντιπροσωπεύουν πιστά τα 

συμβόλαια αυτά. Το πρότυπο θέτει τις βάσεις για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων στην οικονομική 

θέση, την οικονομική επίδοση και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας. Το πρότυπο δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 «(Τροποποιήσεις) Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό 

σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά 

σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον 

αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να 

επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 

εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων 

των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και 

να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις αναμένεται να υιοθετηθούν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του 2017. 

ΔΠΧΑ 4 «(Τροποποιήσεις) Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 

4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την 

επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα 

προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν 

κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα 
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συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι 

τροποποιήσεις αναμένεται να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του 2017. 

ΔΛΠ 40 «(Τροποποιήσεις) Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή 

από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου 

να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά 

πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής 

όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία 

έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για 

συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εν λόγω πρότυπα δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίπτωση στον όμιλο 

και την εταιρεία. 

 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» 

 Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν 

αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’ 

 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονομικές καταστάσεις και 

τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

Ως επιχειρηματικός τοµέας ορίζεται µία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. 

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Ο πρωτεύων τομέας δραστηριότητας της εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση ιχθυοτροφών. 

Γεωγραφικά η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

σε λοιπές χώρες. 
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3.2. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έµµεσα, από άλλη 

εταιρεία (µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία 

έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όμιλος. 

Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Η 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν 

δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά το χρόνο σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί 

τον έλεγχο επί των θυγατρικών.  

Η εξαγορά θυγατρικής λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης µιας 

θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που 

εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον 

τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, 

υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση 

επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. 

Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, 

καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη 

αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα 

αποτελέσµατα. 

Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία 

µετάβασης του Οµίλου στα ΔΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ΔΠΧΠ 1 

και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης 

η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από 

την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΔΠΧΠ, ούτε την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς, ούτε έχει αναγνωρίσει 

υπεραξία (goodwill) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.  

Συνδεµένες: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες η εταιρεία µπορεί να ασκήσει 

σημαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές 

είτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία συνιστούν 

ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 50% δικαιωμάτων ψήφου µίας εταιρείας υποδηλώνει 

σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης 
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στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται µε τα 

λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα. 

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης στο μέτρο που αυτή υπάρχει, αυτή μειώνει την αξία της 

συµµετοχής µε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης, όταν µειώνεται η αξία της. Η εταιρεία 

εφαρµόζοντας το Δ.Π.Χ.Π. 3 δεν διενεργεί αποσβέσεις και η υπεραξία θα εµφανίζεται στο 

αναπόσβεστο κόστος που έχει διαμορφωθεί μέχρι την 31/12/2003, µείον οποιεσδήποτε µειώσεις 

της αξίας της. 

Το μερίδιο της εταιρείας στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεματικών µετά την 

εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευµένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική 

αξία των επενδύσεων σε συνδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η συµµετοχή της εταιρείας στις ζημιές σε 

µία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, 

συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, η εταιρεία δεν αναγνωρίζει 

περαιτέρω ζημιές, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ µέρους 

της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα. 

 
 

3.3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση από µία επιχείρηση του 

βιολογικού µετασχηµατισµού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργικό 

προϊόν ή σε επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

ορίζονται ζώα και φυτά υπό τη διαχείριση µίας επιχείρησης, ενώ το γεωργικό προϊόν αποτελείται 

από τη συγκοµιδή του προϊόντος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η 

οποία προορίζεται για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. Το δικαίωμα της διαχείρισης των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο 

νομικής πράξης. 

Με τον όρο «Γεωργική Δραστηριότητα» περιγράφουμε ένα σχετικά ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων 

οι οποίες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι: 

• Η δυνατότητα για μεταβολή δηλαδή ζωντανοί οργανισμοί (ζώντα ζώα και φυτά), οι οποίοι 

έχουν την δυνατότητα βιολογικού µετασχηµατισµού 

• Η διοίκηση και διαχείριση της μεταβολής, δημιουργώντας, ενισχύοντας ή τουλάχιστον 

σταθεροποιώντας τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι ζωντανοί οργανισμοί να μπορούν να 

αναπτυχθούν. 

• Η δυνατότητα αποτίμησης της μεταβολής δηλαδή η διαφορά που επέφερε ο βιολογικός 

µετασχηµατισµός τόσο στην ποιότητα (ωριμότητα, περιεκτικότητα λίπους) όσο και στην 

ποσότητα (βάρος, καρποί κλπ) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 
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Μία επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή µία γεωργική παραγωγή 

όταν και µόνο όταν: 

1. Η επιχείρηση ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. 

2. Πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

3. Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιμάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά 

την ηµεροµηνία κάθε ισολογισμού στην εύλογη αξία του, µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της 

πώλησης κόστος, εκτός από την περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα. 

Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι 

επικρατούσες τιµές σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισµό της εύλογης 

αξίας αυτού του στοιχείου. 

Αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιμοποιεί την περισσότερο 

σχετική. Αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιμοποιήσει την τιµή που 

υπάρχει στην αγορά που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί. 

Υπάρχει η υπόθεση ότι η εύλογη αξία μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα για ένα βιολογικό 

περιουσιακό στοιχείο. Όμως αυτή η παραδοχή μπορεί να αντικρούεται µόνο κατά την αρχική 

καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου για το οποίο τιµές ή αξίες προσδιοριζόμενες 

από την αγορά δεν είναι διαθέσιμες και για τις οποίες εναλλακτικές εκτιμήσεις της εύλογης αξίας 

να είναι καθαρά αναξιόπιστες. Σε τέτοια περίπτωση, αυτό το βιολογικό περιουσιακό στοιχείο 

πρέπει να αποτιμάται στο κόστος του µείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και κάθε σωρευμένη ζημιά 

απομείωσης. Εφόσον η εύλογη αξία τέτοιου βιολογικού περιουσιακού στοιχείου καθίσταται 

αξιόπιστα αποτιµήσιµη, µία επιχείρηση πρέπει να αποτιμά αυτό στην εύλογη αξία του µείον το 

εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος. 

Η εταιρεία μετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιμά κατά 

την ηµεροµηνία κάθε μεταγενέστερου ισολογισμού στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα µέχρι 

την πώλησή τους κόστη. 

Κέρδος ή ζημιά που μπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού 

περιουσιακού στοιχείου και την μεταγενέστερη αποτίμηση του (µείον τις εκτιµώµενες δαπάνες 

πώλησης και στις δύο περιπτώσεις), καταχωρούνται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν. Κέρδος μπορεί να προκύπτει και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού 

περιουσιακού στοιχείου, όπως για παράδειγμα η γέννηση ενός ζωντανού οργανισμού.  

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο 

ωριμότητας ώστε να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να ενημερωθούν για 
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το χρόνο των μελλοντικών ταμιακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την 

εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων. 

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. 

 

 

3.4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα και το 

νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. «Λειτουργικό» είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος 

οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των νοµισµατικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 

νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης 

αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.  

 

 

3.5. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Τα οικόπεδα και κτίρια απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις σε αναπροσαρμοσμένες αξίες 

όπως αυτές προσδιορίστηκαν με σχετική εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή σε εύλογες αξίες 

κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές 

απομείωσης.  

Οι αναπροσαρμογές γίνονται με επαρκή συχνότητα, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι η λογιστική 

αξία του παγίου δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτή που θα προσδιοριζόταν με τη χρησιμοποίηση 

της εύλογης αξίας κατά την ημέρα του Ισολογισμού. 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
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Κτίρια (ιδιόκτητα) 50 Χρόνια 

Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων (λοιπές εγκ/σεις) 12,50 Χρόνια 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έως 20 Χρόνια 

Αυτοκίνητα – Οχήματα 6,67-8,33 Χρόνια 

Λοιπός εξοπλισμός 6,67 Χρόνια 

   

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο 

στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι 

επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του 

προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1/1/2017 - 

30/6/2017 ανέρχεται σε € 3.719,68. 

 

3.6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία 

περιλαµβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον 

ιδιοκτήτη (ή από τον µισθωτή σε περίπτωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης), είτε για να 

αποκοµίζει µισθώµατα από την εκµίσθωσή τους, είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση 

κεφαλαίου) ή και για τα δύο. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι 

προσαυξηµένο µε όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την απόκτησή τους 

(π.χ συµβολαιογραφικά, µεσιτικά, φόροι µεταβίβασης). 

Μετά την αρχική αναγνώριση οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους 

δηλαδή στην τιµή στην οποία το ακίνητο µπορεί να ανταλλαχθεί µεταξύ ενήµερων και πρόθυµων 

µερών σε µία συνήθη εµπορική συναλλαγή. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα 

προσδιορίζεται ετήσια από ανεξάρτητο, αναγνωρισµένο εκτιµητή. 

Οποιαδήποτε µεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζεται στα 

αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία προκύπτει. 
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Στις 30/6/2017 η εταιρεία δεν έχει κατηγοριοποιήσει κανένα περιουσιακό στοιχείο ως επένδυση σε 

ακίνητα.  

 

3.7. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται η υπεραξία, παραχωρήσεις και δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας όπως εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, καθώς και τα λογισµικά 

προγράµµατα. 

Υπεραξία: Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού 

και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η 

εταιρεία κατά την ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την 

απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εµφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι 

ίσο µε το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα 

στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας 

εταιρείας. 

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµίες 

λόγω µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν 

µείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµία σύµφωνα µε το 

Δ.Λ.Π. 36. 

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας στα 

ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της 

απόκτησης, αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης 

ως κέρδος, οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον επανυπολογισµό. 

Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: Οι παραχωρήσεις και τα 

δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας αφορούν τις άδειες ιχθυοκαλλιέργειας και αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία σύµφωνα µε εκτίµηση αναγνωρισµένων εκτιµητών, µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, 

η οποία έχει διάρκεια όσο διαρκεί η άδεια εκµετάλλευσης του θαλάσσιου χώρου.  

Λογισµικά Προγράµµατα: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις 

αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 

ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται για 

την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 

Το ύψος των επενδύσεων σε αύλα περιουσιακά στοιχεία (λογισµικά προγράµµατα) που 

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1/1/2017 - 30/6/2017 ανέρχεται σε € 232,98. 
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3.8. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 

τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής 

πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της 

Μονάδας Δηµιουργίας Ταµιακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του 

στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµιακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου 

ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 

3.9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε 

µία άλλη επιχείρηση. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την 

ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 

αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την 

πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από 

αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 
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ii) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:  

α) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά 

από το κράτος. 

β) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. 

Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε 

λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να 

τα κρατήσει ως τη λήξη τους. 

Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

iv) Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση είναι εκείνες που δεν κατατάσσονται ως «Επενδύσεις στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων», «Κρατούμενες μέχρι τη λήξη» ή «Δάνεια και 

απαιτήσεις». Αυτές οι επενδύσεις μπορούν να πωληθούν λόγω μεταβολών των κινδύνων της 

αγοράς ή για σκοπούς ρευστότητας και περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα και κρατικά αξιόγραφα. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση επιμετρούνται στην εύλογη 

αξία. Κέρδη ή ζημιές από τη μεταβολή στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, στο «Αποθεματικό επανεκτίμησης». Όταν η επένδυση πωληθεί, τότε το συνολικό 

κέρδος ή ζημιά που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια μεταφέρεται στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στα «Καθαρά κέρδη από διάθεση, μεταβολή στην 

εύλογη αξία και απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων». Όταν η εταιρεία κατέχει περισσότερες 

από μια επενδύσεις στον ίδιο τίτλο, θεωρείται ότι πωλούνται με βάση τη μέθοδο του μέσου 

σταθμισμένου κόστους. Τα μερίσματα από μετοχές διαθέσιμες προς πώληση αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στα «Λοιπά έσοδα» όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα 

είσπραξής τους. Ζημιές από την απομείωση αυτών των επενδύσεων αναγνωρίζονται στα «Καθαρά 
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κέρδη από διάθεση, μεταβολή στην εύλογη αξία και απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων» στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Για τις επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, η εταιρεία προβαίνει σε αξιολόγηση σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού εάν υφίστανται αντικειμενικές αποδείξεις ότι έχουν υποστεί ζημιά 

απομείωσης. 

Για μετοχές που κατατάσσονται ως διαθέσιμες προς πώληση, οι αντικειμενικές αποδείξεις 

περιλαμβάνουν μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας κάτω του κόστους. 

Όπου υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημιά απομείωσης, το ποσό της συνολικής 

ζημιάς – που επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης 

αξίας μείον τη ζημιά απομείωσης σε αυτή την επένδυση η οποία είχε αναγνωριστεί προηγουμένως 

στα αποτελέσματα – αφαιρείται από το «Αποθεματικό επανεκτίμησης» και αναγνωρίζεται στα 

«Καθαρά κέρδη από διάθεση, μεταβολή στην εύλογη αξία και απομείωση χρηματοοικονομικών 

μέσων» στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης για επενδύσεις σε 

μετοχές δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. Αυξήσεις στην εύλογη αξία μετά την 

απομείωση αναγνωρίζονται στο «Αποθεματικό επανεκτίμησης» στα ίδια κεφάλαια. 

Στις 30/6/2017 η εταιρεία σχημάτισε «Κέρδος από αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση 

επενδύσεων» που μεταφέρθηκε μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων στην καθαρή θέση ύψους   

€ 238.520,44. 

 

3.10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του 

κόστους κτήσεως ή την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η 

εκτιµώµενη τιµή πώλησης στη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε 

σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

Το κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς, µετατροπής καθώς και 

τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και 

κατάσταση. 

Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασµούς και άλλους φόρους 

(εκτός εκείνων που η οντότητα µπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), 

καθώς και µεταφορικά, έξοδα παράδοσης και τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες. Εµπορικές 

εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και άλλα παρόµοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του 

κόστους αγοράς. 

Το κόστος µετατροπής των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε τις 

µονάδες παραγωγής, όπως είναι τα άµεσα εργατικά. Επίσης συµπεριλαµβάνει ένα συστηµατικό 

επιµερισµό των σταθερών και µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγµατοποιούνται 
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κατά τη µετατροπή των υλών σε έτοιµα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες 

δαπάνες παραγωγής που παραµένουν σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, 

όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών κτιρίων και εξοπλισµού, αλλά και το 

κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι 

οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα η σχεδόν άµεσα, ανάλογα µε τον όγκο 

της παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και η έµµεση εργασία. Ο επιµερισµός των σταθερών 

γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος µεταποίησης βασίζεται στην κανονική δυναµικότητα των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναµικότητα είναι η αναµενόµενη να επιτευχθεί 

παραγωγή κατά µέσο όρο στην διάρκεια ενός αριθµού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές 

συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών δυναµικότητας λόγω της προγραµµατισµένης 

συντήρησης. Το πραγµατικό επίπεδο παραγωγής µπορεί να χρησιµοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει 

την κανονική δυναµικότητα. 

Οι λοιπές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνο στην έκταση που 

πραγµατοποιούνται για να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Για 

παράδειγµα, µπορεί να πρέπει να συµπεριληφθούν στο κόστος των αποθεµάτων µη παραγωγικά 

γενικά έξοδα ή κόστη σχεδιασµού προϊόντων για συγκεκριµένους πελάτες. 

 

3.11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 

µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το 

κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό 

αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στην παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του 

περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική 

ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµίες αποµείωσης, δηλαδή όταν 

υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

 

3.12. ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
 
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα προϊόντα της 

αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων. 
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3.13. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που η εταιρεία σκοπεύει 

να πουλήσει εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως “κρατούµενα προς 

πώληση”. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” αποτιµώνται στη 

χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως 

κρατούµενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το 

κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίµηση των “κρατούµενων προς 

πώληση” περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, 

αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Η εταιρεία δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς 

πώληση.  

 

3.14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση 

του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία 

σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος 

κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων µέχρι οι ίδιες µετοχές πωληθούν, 

ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα 

για τη συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

3.15. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Ο διαχωρισµός σε βραχυπρόθεσµα 

και µακροπρόθεσµα γίνεται ανάλογα µε τις ισχύουσες συµβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωµή 

τους στους επόµενους δώδεκα µήνες ή αργότερα, αντίστοιχα. 
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3.16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί 

ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος 

αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και 

απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του 

φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που 

αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόµενοι στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα 

φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των 

φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν 

λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε 

συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε 

ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία 

του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των 

προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής 

που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την 
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περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι 

πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που 

επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, 

όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική 

αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του 

σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 

 

3.17. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζόµενους (εκτός από 

παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε 

περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 

αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο 

κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε 

επιστροφή. 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης 

περιλαµβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η 

επιχείρηση µετά τη λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 

καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών: Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η 

υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να 

συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. 

Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό που 

καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, 

αναγνωρίζεται είτε ως µία υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε 

ως ένα έξοδο. 

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την 
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καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράµµατος 

(εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία 

και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως 

από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος 

(projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 

µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, 

όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις 

προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% 

της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα µέσα στον αναµενόµενο µέσο 

ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται 

άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος 

εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το 

κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο 

ωρίµανσης. 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης 

καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η 

εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση 

υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα µε ένα λεπτομερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει 

πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια 

(εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των 

δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση 

τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. 

Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η 

αποτίµηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των 

εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά. 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των 

εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 

γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 

 

3.18. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια:  

α) υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να 

συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και  
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β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.  

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση 

την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα 

έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου του ενεργητικού. 

 

3.19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και 

η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται 

προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι 

πιθανή. 

 

3.20. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 
 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία παραχθέντων Ιχθύων και Λοιπών Βιολογικών 

στοιχείων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 

εκπτώσεις και επιστροφές. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

• Εύλογη αξία παραχθέντων Ιχθύων: Αναγνωρίζεται κατά την πώληση (των 

Ιχθύων) µετά την συγκοµιδή. Τα προϊόντα παραδίδονται σε πελάτες, τα προϊόντα γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

• Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία 

παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η 

είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

• Κέρδη/ Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων : Αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως/ περιόδου και 

προέρχονται από µεταβολές τόσο στην τιµή όσο και στην ποσότητα των Βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων. 
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• Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο 

που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης 

υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής 

αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των 

απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η 

παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών προεξοφλουµένων µε το 

αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της 

αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

• Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα 

είσπραξής τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά 

το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

3.21. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
Οι μισθώσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην εταιρεία όλοι οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, 

ανεξάρτητα απο την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, 

αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την 

έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της 

παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης 

και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις απο μισθώματα, 

καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 

χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των 

παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους 

κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές 

μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που 

προσφέρθηκαν απο τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά 

την διάρκεια της μίσθωσης. 
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Οι μισθώσεις χρηματοδοτικής πώλησης και επαναμίσθωσης ενσώματων ακινητοποιήσεων 

απεικονίζονται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». Συνεπώς οποιαδήποτε θετική διαφορά 

υπέρ του προϊόντος της πώλησης του στοιχείου αυτού, σε σχέση με τη λογιστική αξία του, δεν 

αναγνωρίζεται άμεσα ως έσοδο από τον πωλητή-μισθωτή. Αντίθετα, εμφανίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις του πωλητή-μισθωτή ως έσοδο επόμενων περιόδων και αποσβένεται καθ’ όλη την 

διάρκεια της μίσθωσης. 

 

3.22. ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη 

Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.23. ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
 

Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί συστατικό µέρος µιας οντότητας που έχει είτε διατεθεί 

είτε καταταχθεί ως κατεχόµενη προς πώληση και αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό µεγάλο τµήµα 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή γεωγραφική περιοχή εκµεταλλεύσεων, είναι µέρος ενός 

ενιαίου, συντονισµένου προγράµµατος διάθεσης ενός µεγάλου τµήµατος δραστηριοτήτων ή µιας 

γεωγραφικής περιοχής εκµεταλλεύσεων ή είναι θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά µε 

προοπτική να επαναπωληθεί. Η εταιρεία γνωστοποιεί σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 5 «Μη 

κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες» όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζονται από το πρότυπο. 

 

3.24. ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ συνδεδεµένων µε την εταιρεία µερών 

γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών». Οι 

συναλλαγές αυτές αφορούν τις συναλλαγές µεταξύ της διοίκησης, των κύριων µετόχων και των 

θυγατρικών εταιρειών ενός οµίλου µε τη µητρική εταιρεία και τις λοιπές θυγατρικές που 

απαρτίζουν τον Όµιλο. 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους, όπως κίνδυνο μεταβολής τιμών, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας, κίνδυνο ταμιακών ροών και κίνδυνο μεταβολών λόγω των επιτοκίων. 
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Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

Η Εταιρεία εκτίθεται στους κάτωθι κινδύνους μεταβολής τιμών: 

 

Α) Μεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε για εµπορία είτε ως διαθέσιµα 

προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: Σε περιόδους ανοδικής πορείας των τιμών των 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών επηρεάζεται θετικά η αποτίμηση τους. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να βελτιώνονται τα αποτελέσματα από τα κέρδη που προκύπτουν από τη 

μεταβολή της εύλογης αξίας τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην παρούσα περίοδο τα Ίδια 

Κεφάλαια της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 238,5 χιλ. που αφορούν κέρδη από μεταβολή της 

εύλογης αξίας των κατεχόμενων μετοχών. Με βάση τα κατεχόμενα την 30/6/2017 χρεόγραφα, μία 

αύξηση/(μείωση) των τιμών τους κατά 10% θα επέφερε αύξηση/(μείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων 

της τρέχουσας περιόδου κατά € 404,6 χιλ. περίπου ενώ για την περίοδο από 1/1/2016 – 

30/6/2016 θα απέφερε αύξηση/(μείωση) των ιδίων κεφαλαίων κατά 304 χιλ.€ περίπου. 

B) Μεταβολή της αξίας των Α΄ υλών: Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους παραγωγής 

αποτελούν οι Α΄ ύλες. Ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των α΄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 α΄υλών. Το 

κόστος αναλωθεισών α΄, β΄ υλών και υλικών συσκευασίας για την περίοδο 1/1/2017 έως 

30/6/2017 ανήλθε σε € 15.452.203,92 και για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ανήλθε στο ποσό 

των € 15.960.174,72. Ενδεχόμενη ανατίμηση / (υποτίμηση) των βασικών α’ υλών κατά 10% θα 

επέφερε μείωση / αύξηση των κερδών της περιόδου 1/1/2017 – 30/6/2017 κατά € 1,55 εκ. 

περίπου και μείωση / αύξηση των κερδών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου 1/1/2016 έως 

30/6/2016 κατά    € 1,60 εκ. περίπου.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας διέρχεται κρίση, επιλογή της Διοίκησης είναι οι πωλήσεις να 

πραγματοποιούνται σε πελάτες με πιστοληπτική αξιοπιστία και κυρίως προς εταιρείες του Ομίλου 

Σελόντα, ο οποίος κατέχει το 41,34% των μετοχών της εταιρείας μας και οι πωλήσεις προς αυτόν 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των συνολικών πωλήσεών μας, όπου τα συμφέροντα είναι 

κοινά, προκειμένου να εξασφαλίζονται σε μεγάλο ποσοστό οι απαιτήσεις και να περιορίζεται 

σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος.  
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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. 

 

 

30/6/2017 Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών
Τραπεζικός δανεισμός 2.191.716,48 26.444.698,88 0,00

Προμηθευτές & λοιπές βραχ.υποχ/σεις 9.676.115,69 0,00 0,00

11.867.832,17 26.444.698,88 0,00

31/12/2016 Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών
Τραπεζικός δανεισμός 9.185.749,17 26.776.249,31 0,00

Προμηθευτές & λοιπές βραχ.υποχ/σεις 11.085.658,00 0,00 0,00

20.271.407,17 26.776.249,31 0,00  

 

Η Εταιρεία κατατάσσει το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τις λοιπές 

υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις.  

 

Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών λόγω των επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων πηγάζει από τα τραπεζικά δάνεια της Εταιρείας και 

συγκεκριμένα από το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές είναι εκφρασμένες σε κυμαινόμενο επιτόκιο 

συνδεδεμένο με το δείκτη EURIBOR. Ενδεχόμενη αύξηση του δείκτη EURIBOR κατά 10% θα 

επέφερε μείωση των κερδών της τρέχουσας περιόδου κατά 87 χιλ. € περίπου και μείωση των 

κερδών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου κατά € 113 χιλ. € περίπου. 

 

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

 
5.1. ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

 

Κατά την 30/6/2017 και 30/6/2016 η εταιρεία δραστηριοποιείται στους εξής επιχειρηματικούς 

τομείς: 

- παραγωγή και πώληση ιχθυοτροφών 

- ιχθυοκαλλιέργεια 
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Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά την περίοδο 1/1/2017 - 30/6/2017 καθώς και την 

αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο έχουν ως εξής: 

1/1-30/06/2016 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά 
τομέα 17.809.256,61 0,00 17.809.256,61

Καθαρές πωλήσεις 17.809.256,61 0,00 17.809.256,61

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες) 1.316.336,08 0,00 1.316.336,08
Χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα -1.115.741,65 0,00 -1.115.741,65
Κέρδη προ φόρων 200.594,43 0,00 200.594,43
Φόροι 30.344,87 0,00 30.344,87
Καθαρό κέρδος 230.939,30 0,00 230.939,30
1/1-30/06/2017 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά 
τομέα 17.235.574,70 0,00 17.235.574,70
Καθαρές πωλήσεις 17.235.574,70 0,00 17.235.574,70

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες) 952.809,62 0,00 952.809,62
Χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα -697.065,82 0,00 -697.065,82
Κέρδη προ φόρων 255.743,80 0,00 255.743,80
Φόροι -214.641,43 0,00 -214.641,43
Καθαρό κέρδος 41.102,37 0,00 41.102,37

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
 

 
5.2. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 

Γεωγραφικά η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

σε λοιπές χώρες. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016

Ελλάδα 17.235.574,70 17.809.256,61

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 0,00 0,00
Λοιπές χώρες 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 17.235.574,70 17.809.256,61

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

6.1. 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 Σύνολο

1/1-31/12/2016
Αξίες κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 2.128.199,00 7.359.361,31 17.638.474,48 1.062.252,76 1.606.388,32 122.302,13 228.226,77 30.145.204,77
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 62.250,00 0,00 10.790,16 0,00 14.985,05 88.025,21
Πωλήσεις/Μεταφορές 
περιόδου/Διαγραφές

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31/12/2016 2.128.199,00 7.359.361,31 17.700.724,48 1.062.252,76 1.617.178,48 122.302,13 243.211,82 30.233.229,98
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 0,00 -2.737.711,49 -13.340.772,02 -789.192,24 -1.563.143,44 0,00 -192.741,92 -18.623.561,11
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -170.396,17 -620.642,27 -47.665,70 -19.515,58 -4.481,64 -862.701,36
Αποσβέσεις 
πωληθέντων/Μεταφορές/Διαγραφές

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31/12/2016 0,00 -2.908.107,66 -13.961.414,29 -836.857,94 -1.582.659,02 0,00 -197.223,56 -19.486.262,47

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016 2.128.199,00 4.451.253,66 3.739.310,20 225.394,82 34.519,46 122.302,13 45.988,26 10.746.967,53
1/1-30/06/2017
Αξίες κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 2.128.199,00 7.359.361,31 17.700.724,48 1.062.252,76 1.617.178,48 122.302,13 243.211,82 30.233.229,98
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 2.410,00 0,00 1.309,68 0,00 232,98 3.952,66
Πωλήσεις/Μεταφορές 
περιόδου/Διαγραφές

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30/06/2017 2.128.199,00 7.359.361,31 17.703.134,48 1.062.252,76 1.618.488,16 122.302,13 243.444,80 30.237.182,64
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 0,00 -2.908.107,66 -13.961.414,29 -836.857,94 -1.582.659,02 0,00 -197.223,56 -19.486.262,47
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -84.497,83 -291.230,00 -15.703,89 -6.899,53 0,00 -2.854,34 -401.185,59
Αποσβέσεις 
πωληθέντων/Μεταφορές/Διαγραφές

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30/06/2017 0,00 -2.992.605,49 -14.252.644,29 -852.561,83 -1.589.558,55 0,00 -200.077,90 -19.887.448,06

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2017 2.128.199,00 4.366.755,83 3.450.490,20 209.690,93 28.929,61 122.302,13 43.366,90 10.349.734,59  

 

Η εταιρεία προέβη σε προηγούμενη χρήση σε επανεκτίμηση των γηπέδων, κτιρίων, μηχανημάτων 

και μεταφορικών της μέσων από ανεξάρτητους εκτιμητές.  

 

6.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ / ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

 
Στη 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 αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες με την εν λόγω απορρόφηση 

μηδενίστηκε με αντίστοιχη μεταφορά αυτής στα ίδια κεφάλαια.  
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6.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του τροποποιημένου ΔΛΠ 39, λόγω των σπάνιων συνθηκών που 

προέκυψαν από την κρίση στις παγκόσμιες αγορές κατά το 2008, η εταιρεία προσδιόρισε τις 

επενδύσεις τις οποίες την 1/10/2008 δεν είχε πρόθεση να εμπορευτεί ή να πωλήσει στο εγγύς 

μέλλον. Αυτές οι επενδύσεις σε μετοχές εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών επαναταξινομήθηκαν από 

την κατηγορία «Επενδύσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων» στην 

κατηγορία «Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση».  

Η αξία των μετοχών κατά την 30/6/2017 μετά την αποτίμησή τους στην εύλογη αξία ανερχόταν 

στο ποσό € 4.045.889,79 ενώ την 31/12/2016 στο ποσό των € 3.807.369,35. 

 

6.4. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

30/6/2017 31/12/2016

Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (πρώην 
όμιλος Sea Farm Ionian) 459.504,55 534.506,09
Δοσμένες εγγυήσεις 32.493,57 32.493,57
ΣΥΝΟΛΟ 491.998,12 566.999,66  
 

 

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. 

 

6.5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

30/6/2017 31/12/2016

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
έναρξης περιόδου. 0,00 0,00
Αγορές Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 0,00 0,00
Κόστος υλών - δαπανών που προστίθενται στην αξία 
των βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού 0,00 0,00
Πωλήσεις περιόδου. 0,00 0,00
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
λήξης περιόδου. 0,00 0,00
Zημίες από μεταβολές στην εύλογη αξία 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 
31/06/2017 & 31/12/2016 0,00 0,00  
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6.6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
 

30/6/2017 31/12/2016

Προϊόντα 4.398.219,26 2.307.614,17

Α και Β ύλες – υλ. συσκ/σίας 1.234.472,42 1.404.328,24

ΣΥΝΟΛΟ 5.632.691,68 3.711.942,41  
 
 

6.7. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

30/6/2017 31/12/2016

Πελάτες 10.818.068,68 12.708.716,40
Μείον : Προβλέψεις -4.743.808,95 -4.743.808,95
Γραμμάτια εισπρακτέα 0,00 200.000,00
Επιταγές εισπ. και στις τραπ για εγγύηση 22.812.539,34 31.921.658,41
Επιταγές σε καθυστέρηση 395.927,86 395.927,86
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων 0,00 0,00
Δεσμευμένοι λογ. καταθέσεων 31.449,36 34.028,83
Χρεώστες Διάφοροι 6.368.092,41 7.029.106,36
Λογ.διαχειρίσεων προκ. & πιστώσεων 27.759,66 27.683,16
ΣΥΝΟΛΟ 35.710.028,36 47.573.312,07  
 
 
α) Η κίνηση του λογαριασμού «Προβλέψεις» στην παρούσα χρήση αναλύεται ως εξής: 

Υπόλοιπο Προβλέψεων 31.12.2016 4.736.296,95
Πλεον: Συμπληρωματική πρόβλεψη περιόδου 7.512,00
Μείον: -Διαγραφή επισφαλών & επιδικων 
πελατών για τους οποίους είχε σχηματισθεί 
πρόβλεψη 0,00
Πλέον: Μεταφορά πρόβλεψης από επιταγές σε 
καθυστέρηση 0,00
 -Έσοδα από αχρημ. προβλέψεις 0,00
Υπόλοιπο Προβλέψεων 30.6.2017 4.743.808,95  

 

β) Η κίνηση του λογαριασμού «Επιταγές σε καθυστέρηση» στην παρούσα χρήση αναλύεται ως 

εξής: 

Υπόλοιπο επιταγών σε καθυστέρηση 31.12.2016 395.927,86
Πλέον: αύξηση επιταγών σε καθυστέρηση 0,00
Μεταφορά στις προβλέψεις για πελάτες 0,00
Μεταφορά στα έσοδα από αχρησημοποίητες 
προβλέψεις 0,00
Υπόλοιπο επιταγών σε καθυστέρηση 
30.06.2017 395.927,86  

γ) Το κονδύλι «Χρεώστες Διάφοροι» αναλύεται ως ακολούθως: 
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30/6/2017 31/12/2016
Απαίτηση από ΦΠΑ 5.109.794,63 6.008.459,35
Προκαταβολή/παρακρ. φόροι εισοδήματος 658.609,11 806.339,83
Ελληνικό δημόσιο λοιπές απαιτήσεις 27.905,71 28.225,71
Αγορές υπό παραλαβή 478.528,46 77.220,00
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 4.902,44
Έξοδα επομένων χρήσεων 8.323,65 23.985,68
Απαίτησεις από συνεργάτες της εταιρίας 84.930,85 79.973,35
ΣΥΝΟΛΟ 6.368.092,41 7.029.106,36  

 

6.8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 
 

30/6/2017 31/12/2016
Διαθέσιμα στο ταμείο  768,48 1.244,76
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 6.323.254,38 4.526.292,53
ΣΥΝΟΛΟ 6.324.022,86 4.527.537,29  

 
 

6.9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

Αριθμός μετοχών Κοινές μετοχές Εκδοθέν Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες Μετοχές

31η Δεκεμβρίου 2015 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 -106.147,10

31η Δεκεμβρίου 2016 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 -106.147,10

30η Ιουνίου 2017 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 -106.147,10  
 
Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 17.240.776 μετοχές, με 

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

Tο σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η εταιρεία ανέρχεται σε 65.000 μετοχές, ήτοι 

ποσοστό 0,38% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.  

 

6.10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 3.813.609,55
Κέρδη από επανεκτίμηση ακινήτων 0,00
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 0,00
Μείον: Απόσβεση Αποθεματικού Εύλογης 
Αξίας 

-536.998,41

Πλέον: Αναβαλλόμενος Φόρος απόσβεσης 
αποθεματικού εύλογης αξίας

165.584,27

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 3.442.195,40

Μείον: Απόσβεση Αποθεματικού Εύλογης 
Αξίας 

-239.573,84

Πλέον: Αναβαλλόμενος Φόρος απόσβεσης 
αποθεματικού εύλογης αξίας

69.418,77

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2017 3.272.040,34  
 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 - 30/6/2017 - 57 -

6.11. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
 

• ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Τακτικό 
αποθεματικο

Ειδικό 
αποθεματικό

Έκτακτα 
αποθεματικά

Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

ειδικών 
διατάξεων 

νόμων

Αποθεματικά από 
Απαλλασσόμενα 
της φορολογίας 

έσοδα

Αποθεματικά 
φορολογηθέντα 
κατ ειδικό τρόπο

Σύνολο

Υπόλοιπο την  1 Ιανουαρίου 2016 405.003,22 0,00 0,00 2.150.188,21 223.085,99 9.331.933,72 12.110.211,14
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2016
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 117.667,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.667,01
Υπόλοιπο την  31 Δεκεμβρίου 2016 522.670,23 0,00 0,00 2.150.188,21 223.085,99 9.331.933,72 12.227.878,15
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1 - 30.06.2017
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο την  30 Ιουνίου 2017 522.670,23 0,00 0,00 2.150.188,21 223.085,99 9.331.933,72 12.227.878,15  

  
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νομοθεσίας (Ν. 2190/20), η δημιουργία 

Τακτικού Αποθεματικού, με την κατά έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετησίων μετά από  

φόρους κερδών, είναι υποχρεωτική μέχρι το ύψος του τακτικού αποθεματικού να φθάσει το ένα 

τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα αποθεματικά (αφορολόγητα αποθεματικά) 

αφορούν 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 το χρόνο της διανομής φορολογικό συντελεστή. Η 

διανομή των αποθεματικών αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

• ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

O κάτωθι πίνακας παρουσιάζει το σχηματισμό «Κέρδους/Ζημίας από αποτίμηση διαθεσίμων προς 

πώληση χρεογράφων» που μεταφέρεται απευθείας στην καθαρή θέση ως «Αποθεματικό 

επανεκτίμησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση».  

Αποθεματικό από 
επανεκτίμηση 

διαθεσίμων προς 
πώληση χρεογράφων 

Υπόλοιπο την  1 Ιανουαρίου 2016 -399.839,54
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2016

Ζημία από αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων -1.198.477,70
Υπόλοιπο την  31 Δεκεμβρίου 2016 -1.598.317,24
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1 - 30.06.2017
Κέρδος από αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων 238.520,44
Υπόλοιπο την  30 Ιουνίου 2017 -1.359.796,80  

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά το αποτέλεσμα από την ανατίμηση - απομείωση της αξίας των 

κατεχόμενων μετοχών σε εισηγμένες στο ΧΑ εταιρειών. (Παρ. 6.3) 
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6.12. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 

30/6/2017 31/12/2016
Μακροπρόθεσμος τραπεζικός 
δανεισμός
Ομολογιακό/τραπεζικό δάνειο 26.444.698,88 26.776.249,31
Σύνολο μακροπρόθεσμου 
τραπεζικού δανεισμού

26.444.698,88 26.776.249,31

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός 
δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 1.691.716,48 8.435.749,17
Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα εντός 
ενός έτους

500.000,00 750.000,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμου τραπεζικού 
δανεισμού

2.191.716,48 9.185.749,17

Σύνολο δανείων 28.636.415,36 35.961.998,48  

 

Ο χρόνος εξόφλησης του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού έχει ως εξής: 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2017 Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών

Τραπεζικός δανεισμός 26.444.698,88 0,00

26.444.698,88 0,00

31/12/2016 Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών
Τραπεζικός δανεισμός 26.776.249,31 0,00

26.776.249,31 0,00  

 

Στη χρήση 2016 αναδιαρθρώθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας με την υπογραφή 

σύμβασης με την Τράπεζα πενταετούς ομολογιακού δανείου εξοφλητέου το έτος 2021.  

 
 

6.13. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα 

δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 
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Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής: 

Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση
Α.Φ. 

Υποχρέωση

Ενσώματα Πάγια - Άυλα 1.977.409,30 0,00 1.891.675,10
Απαιτήσεις - Λοιπά κυκλοφορούντα 91.330,90 0,00 176.557,40
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

77.934,42 75.392,17 0,00

Υποχρεώσεις 39.832,25 0,00 39.832,25
Σύνολο 77.934,42 2.108.572,45 75.392,17 2.108.064,75
Συμψηφισμός -77.934,42 -77.934,42 -75.392,17 -75.392,17
Σύνολο 0,00 2.030.638,03 0,00 2.032.672,58

30/6/2017 31/12/2016

 
 
 
 

6.14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στους 

εργαζόμενους που αποχωρούν για συνταξιοδότηση, εφάπαξ ποσό πολλαπλάσιο των μηνιαίων 

αποδοχών κατά τον χρόνο της αποχώρησης (προσδιορίζεται από το Νόμο), με βάση τα έτη 

υπηρεσίας. Οι παροχές αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι κύριες 

αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

30/6/2017 31/12/2016
Επιτόκιο προεξόφλησης 2,70% 2,70%
Αναμενόμενη ετήσια αύξηση  αποδοχών 0,00% 0,00%
Μέση υπολειπόμενη εργασιακή ζωή 16,28 16,28  

 

Οι μεταβολές που σημειώθηκαν στα υπόλοιπα του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
 
 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2015 243.672,88
Δαπάνη περιόδου 30.594,90
Πληρωθείσες αποζημιώσεις -13.883,90
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2016 260.383,88
Δαπάνη/(έσοδο) περιόδου 8.355,50
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 0,00
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.06.2017 268.739,38  
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6.15. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 133.952,00
Αντιλογισμός πρόβλεψης 0,00
Προσαρμογή πρόβλεψης 0,00
Υπόλοιπο την 31.12.2016 133.952,00
Αντιλογισμός πρόβλεψης 0,00
Προσαρμογή πρόβλεψης 0,00
Υπόλοιπο την 30.06.2017 133.952,00

Προβλέψεις για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου

 

 

Οι ανωτέρω προβλέψεις αφορούν σχηματισμό πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου των 

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων (2009-2010) της εταιρείας.  

 
 

6.16. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

30/6/2017 31/12/2016

Προμηθευτές 8.252.042,14 9.609.080,01
Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
Προκαταβολές πελατών 16.409,84 11.196,18
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 68.769,47 113.867,30
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 106.000,00 37.210,97
Πιστωτές Διάφοροι 1.109.776,65 1.147.890,11
ΣΥΝΟΛΟ 9.552.998,10 10.919.244,57  

 
 
 
6.17. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

30/6/2017 31/12/2016
ΦΜΥ, Φόροι αμοιβών τρίτων κλπ 123.117,59 166.413,43
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 123.117,59 166.413,43  
 
 
 
 

6.18. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 

1/1-
30/06/2017

1/1-
30/06/2016

Πωλήσεις Προϊόντων 17.228.533,30 17.806.940,31
Πωλήσεις Λοιπών αποθεμάτων & Υπηρεσιών 7.041,40 2.316,30
ΣΥΝΟΛΟ 17.235.574,70 17.809.256,61  
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6.19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Προϊόντων Εμπορευμάτων

Λοιπών 
Αποθεμάτων & 

Υπηρεσιών Σύνολο
Αρχικό Απόθεμα 2.307.614,17 0,00 0,00 2.307.614,17
Πλέον: Αγορές / Επιστροφές/ Κόστος 
Παραγωγής 17.071.953,50 0,00 0,00 17.071.953,50
Μείον: Τελικό Απόθεμα 4.398.219,26 0,00 0,00 4.398.219,26
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 14.981.348,41 0,00 0,00 14.981.348,41

1/1-30/06/2017

 
 

Προϊόντων Εμπορευμάτων

Λοιπών 
Αποθεμάτων & 

Υπηρεσιών Σύνολο
Αρχικό Απόθεμα 1.481.488,36 0,00 0,00 1.481.488,36
Πλέον: Αγορές / Επιστροφές/ Κόστος 
Παραγωγής 17.548.095,27 0,00 0,00 17.548.095,27
Μείον: Τελικό Απόθεμα 3.864.479,44 0,00 0,00 3.864.479,44
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 15.165.104,19 0,00 0,00 15.165.104,19

1/1-30/06/2016

 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 
 

1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016
Αναλώσεις Α' & Βοηθ. Υλών 15.452.203,92 15.960.174,72
Αναλώσεις Αναλωσίμων 128.523,63 107.862,54
Αναλώσεις Ανταλλακτικών - Ειδών 
Συσκευασίας 131.151,19 142.662,26
Δαπάνες Παραγωγής 1.360.074,76 1.337.395,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 17.071.953,50 17.548.095,27  
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 
 

1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 592.983,74 621.857,35
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 6.210,00 10.602,60
Παροχές τρίτων 472.669,58 361.811,13
Φόροι τέλη 5.043,00 5.798,00
Διάφορα Έξοδα 48.339,82 38.756,20
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 234.828,62 298.570,47
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.360.074,76 1.337.395,75  
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6.20. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 
 

1/1-
30/06/2017

1/1-
30/06/2016

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 19.835,51 28.160,56
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 315,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 2.676,54 41.157,60
Κέρδη από εκποίηση παγίων 0,00
Λοιπά έκτακτα έσοδα 10,00
ΣΥΝΟΛΟ 22.512,05 69.643,16  
 
 

6.21. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

1/1-
30/06/2017

1/1-
30/06/2016

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 448.190,35 332.761,30
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 346.644,84 464.837,05
Παροχές τρίτων 63.831,15 51.466,25
Φόροι τέλη 15.404,05 22.519,43
Διάφορα Έξοδα 32.300,59 20.148,25
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 160.096,60 167.208,73
ΣΥΝΟΛΟ 1.066.467,58 1.058.941,01  
 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 

1/1-
30/06/2017

1/1-
30/06/2016

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 39.966,16 65.908,30
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 0,00 0,00
Παροχές τρίτων 23.365,12 24.447,40
Φόροι τέλη 2.260,00 3.580,00
Διάφορα Έξοδα 169.690,93 218.696,94
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 6.260,37 6.456,93
ΣΥΝΟΛΟ 241.542,58 319.089,57  

 
6.22. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ  

 
1/1-

30/06/2017
1/1-

30/06/2016
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 107,72 24,60
Φορολογικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις 0,00 0,00
Έκτακτες ζημίες 0,00 10.271,46
Έξοδα προηγούμενης χρήσης 0,00 777,37
Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους 15.810,84 8.355,50
ΣΥΝΟΛΟ 15.918,56 19.428,93  
 
 
Το κονδύλι του λογαριασμού «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» αφορά πρόβλεψη για  

αποζημίωση προσωπικού που σχηματίστηκε στην παρούσα περίοδο. 
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6.23. ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

1/1-
30/06/2017

1/1-
30/06/2016

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 174.146,54 12.262,59
Ζημίες απομείωσης επενδύσεων 
διαθεσίμων προς πώληση & Χρη/κών περ. 
στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -871.212,36 -1.128.004,24
ΣΥΝΟΛΟ -697.065,82 -1.115.741,65  
 

 
 

6.24. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
 

1/1-
30/06/2017

1/1-
30/06/2016

Τρέχων φόρος περιόδου -147.199,55 -59.564,37
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00
Έσοδα και Έξοδα από αναβαλλόμενη φορολογία -67.441,88 89.909,24
ΣΥΝΟΛΟ -214.641,43 30.344,87  
 

Για τις χρήσεις 2011 - 2012, 2013 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  και 2015 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 εξεδόθησαν 

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 το φορολογικό 

έλεγχο της περιόδου έως 31/7/2013 (ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού), ενώ για τη 

χρήση 2016 η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 65α Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1.1 – 30.6.2017. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν 

θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 
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6.25. 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-
30/06/2017

1/1-
30/06/2016

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 41.102,37 230.939,30

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 41.102,37 230.939,30

Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών  17.175.776 17.175.776
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή- βασικά (σε €) 0,0024 0,0134  

 

6.26. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 

1/1-
30/06/2017

1/1-
30/06/2016

Κτίρια & Κτιριακές εγκ/σεις 84.497,83 84.497,83

Μηχανήματα & μηχ/κος 
εξοπλισμός 291.230,00 351.025,22

Μεταφορικά μέσα 15.703,89 24.578,65

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 6.899,53 10.232,95

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 2.854,34 1.901,47

Σύνολο αποσβέσεων 
παγιων & άυλων στοιχειων 401.185,59 472.236,12
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0,00 0,00

Σύνολο αποσβέσεων 401.185,59 472.236,12  
 
 
 
7. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
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 οικονομικών καταστάσεων.  
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30/6/2017 31/12/2016

Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 84,02 84,02
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων 6.022,19 6.022,19
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση εκτέλεσης συμβάσεως 0,00 2.700,00
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 19.298,68 28.539,34
Επιταγές εισπρακτέες για εξασφάλιση απαιτήσεων 418.799,51 418.799,51
Λοιπά 427.736,76 427.736,76
ΣΥΝΟΛΟ 871.941,16 883.881,82  

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), έχει σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 133.952,00 για 

τη μητρική εταιρεία. Για τις πρώην θυγατρικές εταιρείες δεν απαιτήθηκε σχηματισμός πρόβλεψης 

λόγω ύπαρξης σωρευμένων φορολογικών ζημιών.  

Για τις χρήσεις 2011 - 2012, 2013 και 2014 η μητρική εταιρεία και για τις χρήσεις 2011 και 2012 οι 

θυγατρικές της έχουν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994 και για τη χρήση 2014  η 

μητρική εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

σύμφωνα με το άρθρο 65α Ν.4174/2013, και εξεδόθησαν αντίστοιχα εκθέσεις φορολογικής 

συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.  

Για τη χρήση 2013 εκδόθηκαν για τις θυγατρικές της, εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς 

επιφύλαξη σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 για το φορολογικό 

έλεγχο της περιόδου έως 31/7/2013 (ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού), ενώ για τη 

χρήση 2016 η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 65α Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1.1 – 30.6.2017. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν 

θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 
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8. 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 στις 30/6/2016 έχουν 

ως εξής: 

• ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 

Ποσά σε € 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016
Α. Υπερκείμενη Μητρικη(Σελοντα)
Πωλήσεις αγαθών 15.991.112,40 15.479.746,42
Πωλήσεις υπηρεσιών - μισθώματα 19.775,51 28.160,56
Χρέωση τόκων 149.931,65 0,00
Aγορές 0,00 0,00
Αγορές παγίων 0,00 0,00
Αγορές υπηρεσιών - μισθώματα 0,00 0,00

Β. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη      
(Υπερκείμενης Μητρικης)

Πωλήσεις αγαθών 0,00 0,00
Πωλήσεις υπηρεσιών - μισθώματα 0,00 0,00
Πωλήσεις παγίων 0,00 0,00
Aγορές 0,00 0,00
Αγορές παγίων 0,00 0,00
Αγορές υπηρεσιών - μισθώματα 0,00 0,00
Γ.Αμοιβές μελων Δ.Σ-Διευθυντών
Μισθοί και αμοιβές 486.746,86 509.522,97  
 

• ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 

Ποσά σε € 30/6/2017 31/12/2016
Α. Υπερκείμενη Μητρικη(Σελοντα)
Απαιτήσεις 5.064.090,65 6.941.877,50
Υποχρεώσεις 15.937,67 15.937,67

Β. Λοιπά συνδεδεμένα μέρη      
(Υπερκείμενης Μητρικης)
Απαιτήσεις 462,82 462,82
Υποχρεώσεις 0,00 0,00
Γ.Μέλη Δ.Σ και Διευθυντές
Απαιτήσεις 0,00 0,00
Υποχρεώσεις 0,00 13.082,29  
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9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού την 30/6/2017 ήταν 67 άτομα, καθώς και την 

30/6/2016 ήταν 67 άτομα. 

 

10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 

 

Επί των παγίων στοιχείων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού € 34.800.000,00 

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. 

 

11. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες να έχουν σημαντική επίπτωση επί των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ με έδρα Λ. Κηφισίας 56 & Δελφών, 

Μαρούσι Αττικής, και ποσοστό συμμετοχής 41,34 % με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

 

13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων µε τα Δ.Π.Χ.Π., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την 

υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς 

επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης 

αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα μελλοντικά αποτελέσματα 

ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να έχουν 

σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης 

είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά 

γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα µε τα ισχύοντα. 
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14. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Η΄ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
Περαιτέρω 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. 

 

15. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 – 30/6/2017. 
 

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

χρήσης 2017 καθώς και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι τα 

ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

Mε την από 28 Απριλίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται 

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

Συνέλευση την 31 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο 

Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμου Βόχας. 

 

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

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

υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην 

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

διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

www.perseusgroup.gr  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

 

Την 31 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων στην έδρα της εταιρείας, στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Παρέστησαν μέτοχοι που 

εκπροσωπούν 15.416.665 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 

89,42% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας 

Διάταξης.  

Αναλυτικά: 

α) Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 

31/12/2016, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των 

Ορκωτών Ελεγκτών. 

β) Ενέκριναν ομόφωνα της Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016. 

γ) Αποφάσισαν την ομόφωνη απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 

2016 (1/1/2016 – 31/12/2016) και ενέκριναν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 

ίδια εταιρική χρήση. 

δ) Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές 

προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2017 – 31/12/2017). 

ε) Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό ως τακτικής Ελέγκτριας της κας Χρυσούλας Γ. 

Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και ως αναπληρωματικού του κου Ιωάννη Γ. Τολιόπουλου 

(Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μελών της Ελεγκτικής Εταιρείας «VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. με δ.τ. Ecovis VNT Auditing S.Α.» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 και όρισε την αμοιβή αυτών. 

στ) 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. 

ζ) Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι: Γεώργιος Β. Αντύπας, Δημήτριος 

Β. Σμυρνής, Χρήστος Α. Μπουγιουκλής, Αριστείδης Ι. Χρόνης, Μιχαήλ Ν. Παναγής, Σωτήριος Α. 

Πάνου και Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη. Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 

πραγματοποιήθηκε στην από 31 Μαΐου 2017 συνεδρίασή του. 

η) Εξέλεξαν νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, 

η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:  

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡ. ΠΑΝΟΥ 

2. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΧΡΟΝΗΣ 
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3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ 

θ) Ενέκριναν ομόφωνα τις Συμβάσεις και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια 

του άρθρου 23α ΚΝ2190/1920, τα οποία και υπεβλήθησαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ της 31/05/2017 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνέχεια της απόφασης της με ημερομηνία 31/05/2017 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων ομόφωνα αποφάσισε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος 

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος  

4. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

5. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΗΣ του Νεοκλή, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

6. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

7. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΛΑΖΑΡΗ του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της 

Εταιρίας, ορίζεται σε πέντε (5) έτη και συνεπώς το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την 

Εταιρεία μέχρι και 30/05/2022 με δικαίωμα παράτασης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση 

μετά τη λήξη της θητείας του. 

Σημειώνεται ότι η συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το 

καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον κάθε τρίτου προσώπου φυσικού ή νομικού 

προσώπου, αλλά και πάσης αρχής, δόθηκε στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα του Βασιλείου και Χρήστο 

Μπουγιουκλή του Αθανασίου, ενώ αρμοδιότητες για την διενέργεια περιορισμένων πράξεων 

χορηγήθηκαν στα στελέχη της εταιρείας κ.κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο του Αναστασίου, 

Οικονομικό Διευθυντή και Γεώργιο Πετρόπουλο του Σταματίου, καθώς και στον Αντιπρόεδρο του 

Δ.Σ. κ. Δημήτριο Σμυρνή του Βασιλείου, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις που ορίζονται στο σχετικό 

πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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1. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017 

γεγονότα στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης. 

 

Ζευγολατιό, 18 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
   
   
 
 

  

   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. Χ 066415 Α.Δ.Τ. ΑΖ 153316 Α.Δ.Τ. ΑΕ 709753 
  Α.Μ.Α. 3142 
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 – 30/6/2017 

 

Διεύθυνση διαδικτύου: www.perseusgroup.gr Νόμιμος ελεγκτής:  Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των οικονομικών καταστάσεων:

Ελεγκτική εταιρία: ECOVIS VNT Auditing sa (Α.Μ. ΣΟΕΛ 174)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:          Με σύμφωνη γνώμη

30.06.2017 31.12.2016 1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10.306.367,69 10.700.979,26 Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 17.235.574,70 17.809.256,61

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 43.366,90 45.988,26 Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0,00 0,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.537.887,91 4.374.369,01 Σύνολο πωλήσεων 17.235.574,70 17.809.256,61

Αποθέματα 5.632.691,68 3.711.942,41 Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) 2.254.226,29 2.644.152,43

Απαιτήσεις από πελάτες 6.074.259,73 7.964.907,45
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
στην εύλογη αξία

0,00 0,00

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 35.959.791,49 44.135.941,91 Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 62.554.365,40 70.934.128,30 Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 2.254.226,29 2.644.152,43

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  

952.809,62 1.316.336,08

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 255.743,80 200.594,43

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.379.087,12 6.379.087,12 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  (Α) 41.102,37 230.939,30

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 15.429.417,82 15.080.376,24

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 21.808.504,94 21.459.463,36 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 307.939,21 -1.889.301,66

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 349.041,58 -1.658.362,36

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 21.808.504,94 21.459.463,36

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 26.444.698,88 26.776.249,31 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,0024 0,0134

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.433.329,41 2.427.008,46
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

1.353.995,21 1.788.572,21

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 2.191.716,48 9.185.749,17

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.676.115,69 11.085.658,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 40.745.860,46 49.474.664,94

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 62.554.365,40 70.934.128,30 30.06.2017 30.06.2016

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  περιόδου  (01.01.2017 και 
01.01.2016 αντίστοιχα)

21.459.463,36 21.917.966,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

349.041,58 -1.658.362,36

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2017 και 
30.06.2016 αντίστοιχα) 

21.808.504,94 20.259.603,63

1.01-30.06.2017 1.01-30.06.2016 0,00

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 255.743,80 200.594,43

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 401.185,59 472.236,13

Προβλέψεις 5.678,96 -25.290,10

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας

-174.146,54 -12.262,59

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 871.212,36 1.128.004,24

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -1.920.749,27 -2.224.641,00

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 11.845.376,37 12.970.428,97

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.661.851,00 -3.223.627,87

Μείον: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -666.577,76 -283.558,90 30.06.2017

Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 0,00 α) Έσοδα  16.160.819,56

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α)

8.955.872,51 9.001.883,31 β) Έξοδα  0,00

Επενδυτικές δραστηριότητες γ) Απαιτήσεις 5.064.553,47

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -3.952,66 -79.703,31 δ) Υποχρεώσεις 15.937,67

Τόκοι εισπραχθέντες 170.148,84 3.764,89
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 
της διοίκησης

486.746,86

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β)

166.196,18 -75.938,42 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης

0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.461.140,50 3.024.192,73

Εξοφλήσεις δανειων -9.786.723,62 -3.535.782,97

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

-7.325.583,12 -511.590,24

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

1.796.485,57 8.414.354,65

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.527.537,29 3.044.351,77

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 6.324.022,86 11.458.706,42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                    

ποσά εκφρασμένα σε  €

ποσά εκφρασμένα σε  €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε  € ποσά εκφρασμένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

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 επισκόπησης 
του νόμιμου ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται.

18 Σεπτεμβρίου 2017 

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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 από   01 Ιανουαρίου 2017  έως  30 Ιουνίου 2017

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του  Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ με έδρα Λεωφ. Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι Αττικής και ποσοστό συμμετοχής 41,34 
%, με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης.
2) 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 30.06.2017 ηταν € 268.739,68 
6) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2017 ήταν 67 άτομα, ενώ την 30.06.2016 ήταν 67 άτομα.
6) Tο ποσό των € 349.041,58 που αντιστοιχεί στο κονδύλι "ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ", αφορά 
Κέρδος από αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση € 238.520,44 και Αναβαλλόμενο φόρο απόσβεσης 
αποθεματικού εύλογης αξίας 69.418,77.   
9) H Εταιρεία κατέχει στη λήξη της τρέχουσας  χρήσης 65.000 ίδιες μετοχές  αξίας κτήσης € 106.147,10.
10) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν  ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 066415

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 153316

Ο OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 709753

Α.Μ.Α 3142

Ζευγολατιό, 18 Σεπτεμβρίου 2017

 


