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
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.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.perseusgroup.gr

Νόμιμος ελεγκτής:

Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων:
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Ελεγκτική εταιρία:

ECOVIS VNT Auditing sa (Α.Μ. ΣΟΕΛ 174)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

ποσά εκφρασμένα σε €

30.06.2017

31.12.2016

1.01-30.06.2017
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
17.235.574,70

10.306.367,69

10.700.979,26

43.366,90

45.988,26

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

4.537.887,91

4.374.369,01

Αποθέματα

5.632.691,68

3.711.942,41

Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

0,00

0,00

2.254.226,29

2.644.152,43

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

952.809,62

1.316.336,08

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων

255.743,80

200.594,43

41.102,37

230.939,30

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

0,0024

0,0134

1.353.995,21

1.788.572,21

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες

6.074.259,73

7.964.907,45

35.959.791,49

44.135.941,91

62.554.365,40

70.934.128,30

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6.379.087,12

6.379.087,12

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό Κεφάλαιο

15.429.417,82

15.080.376,24

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

21.808.504,94

21.459.463,36

Δικαιώματα μειοψηφίας (β)

-

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

Σύνολο πωλήσεων

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες

0,00

0,00

17.235.574,70

17.809.256,61

2.254.226,29

2.644.152,43

0,00

0,00

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.433.329,41

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

2.191.716,48

9.185.749,17

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

9.676.115,69

11.085.658,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

40.745.860,46

49.474.664,94

ποσά εκφρασμένα σε €

62.554.365,40

70.934.128,30

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

0,00

2.427.008,46

Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)

0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

30.06.2017
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 και
01.01.2016 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)

1.01-30.06.2016
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
17.809.256,61

30.06.2016

21.459.463,36

21.917.966,00

349.041,58

-1.658.362,36

21.808.504,94

20.259.603,63

ποσά εκφρασμένα σε €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2017 και 30.06.2016
αντίστοιχα)
1.01-30.06.2017

1.01-30.06.2016

0,00
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

255.743,80

200.594,43

Αποσβέσεις

401.185,59

472.236,13

Προβλέψεις

5.678,96

-25.290,10

-174.146,54

-12.262,59

871.212,36

1.128.004,24

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

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

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 (20092010), 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:

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-666.577,76

-283.558,90

0,00

0,00

α) Έσοδα

16.160.819,56

8.955.872,51

9.001.883,31

β) Έξοδα

0,00

-3.952,66

-79.703,31

170.148,84

3.764,89

166.196,18

-75.938,42

2.461.140,50

3.024.192,73

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

γ) Απαιτήσεις

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανειων

-9.786.723,62

-3.535.782,97

-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

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

30.06.2017

5.064.553,47

δ) Υποχρεώσεις

15.937,67

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης

486.746,86

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

Ζευγολατιό, 18 Σεπτεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 066415

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 153316

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 709753
Α.Μ.Α 3142

