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ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1186/06/Β/86/28
Ζευγολατιό, Δήμος Βόχας Κορινθίας -ΤΚ 200 01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
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:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων:

www.perseusgroup.gr
23 Μαίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
ENEPΓHTIKO
31.03.2012
31.12.2011
31.03.2012
31.12.2011

10.817.485,24
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
40.039,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
4.092.990,21
Αποθέματα
4.518.510,61
Απαιτήσεις από πελάτες
24.192.767,36
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
25.533.132,02
-------------------------69.194.925,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
=================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
6.379.087,12
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
5.887.869,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
12.266.956,16
-------------------------Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
12.266.956,16
-------------------------36.813.160,19
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.572.950,80
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
10.470.186,19
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
8.071.671,77
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
56.927.968,95
-------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 69.194.925,11
=================

11.030.677,78
5.937.322,64
6.094.697,46
43.690,84
40.039,67
43.690,84
4.109.011,43 16.088.125,29 16.021.931,71
3.763.361,45
4.485.634,51
3.718.850,17
24.960.257,43 24.381.654,12 25.114.475,06
26.998.959,61 25.405.637,50 26.907.933,63
-------------------------- -------------------------- -------------------------70.905.958,54 76.338.413,73 77.901.578,87
================= ================= =================

1.01-31.03.2012 1.01-31.03.2011 1.01-31.03.2012 1.01-31.03.2011
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
4.512.789,09
5.783.195,20
4.513.533,20
5.783.195,20
Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
29.326,50
57.200,63
0,00
57.200,63
Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
4.542.115,59
5.840.395,83
4.513.533,20
5.840.395,83
Σύνολο πωλήσεων
================= ================= ================= =================
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
571.642,33
778.841,02
572.386,44
778.841,02
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία-16.314,21
-45.121,11
0,00
-45.121,11
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
45.640,71
122.922,89
0,00
102.321,74
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
555.328,12
733.719,91
572.386,44
733.719,91
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
146.224,95
412.608,63
176.698,01
255.401,06
(Ζημιές) προ φόρων
-661.901,28
-476.596,37
-621.457,18
-617.158,77
(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-660.653,74
-395.824,05
-616.005,81
-510.823,93
- Ιδιοκτήτες μητρικής
-660.653,74
-394.973,65
-616.005,81
-510.823,93
- Δικαιώματα μειοψηφίας
0,00
-850,40
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
53.076,28
112.628,73
48.142,97
57.536,29
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
-607.577,46
-283.195,32
-567.862,84
-453.287,64
- Ιδιοκτήτες μητρικής
-607.577,46
-282.344,92
-567.862,84
-453.287,64
- Δικαιώματα μειοψηφίας
0,00
-850,40
(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
-0,0385
-0,0230
-0,0359
-0,0297
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
336.373,96
621.841,90
332.491,91
413.030,84

6.379.087,12
6.495.446,50
12.874.533,62
-------------------------0,00
12.874.533,62
-------------------------37.885.607,71
1.635.460,61
9.226.400,82
9.283.955,78
58.031.424,92
-------------------------70.905.958,54
=================

6.379.087,12
13.629.791,72
20.008.878,84
-------------------------20.008.878,84
-------------------------36.813.160,19
1.278.406,54
10.144.022,19
8.093.945,97
56.329.534,89
-------------------------76.338.413,73
=================

6.379.087,12
14.197.654,56
20.576.741,68
-------------------------20.576.741,68
-------------------------37.804.069,71
1.288.262,94
8.900.232,82
9.332.271,72
57.324.837,19
-------------------------77.901.578,87
=================

-476.596,37

-621.457,18

-617.158,77

209.233,27
11.045,44

155.793,90
1.712,50

-18.336,85
907.541,85

-18.337,32
816.492,51

157.629,78 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
18.456,50 (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
-18.336,85 (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
890.896,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)

-2.528.367,80
496.204,68
-1.646.630,07

-766.784,34
2.928.450,59
-1.452.999,37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες
1.01-31.3.2012 1.01-31.3.2011 1.01-31.3.2012 1.01-31.3.2011

(Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
-661.901,28
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
190.149,01
Προβλέψεις
1.712,50
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
-18.364,96
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
826.491,19
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμώνκεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
-755.149,16
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
2.961.202,32
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-1.457.418,95
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-613.495,22
Καταβεβλημένοι φόροι
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 473.225,45
-------------------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
-600,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
0,00
Τόκοι εισπραχθέντες
28,99
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -571,01
-------------------------Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
3.773.878,45
Εξοφλήσεις δανειων
-3.600.862,95
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)173.015,50
-------------------------Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά
διαθέσιμα και ισοδύνα περιόδου (α) + (β) + (γ)
645.669,94
=================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.068.024,86
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
1.713.694,80
=================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

-546.208,25
-601.818,89
-98.227,50
0,00
-3.690.341,60
441.052,40
-------------------------- --------------------------6.638,14
-600,00
8.235,54
0,00
0,88
1,35
1.598,28
-598,65
-------------------------- -------------------------1.676.913,21
3.773.878,45
-1.390.292,00
-3.520.998,60
286.621,21
252.879,85
-------------------------- --------------------------3.402.122,11
693.333,60
================= =================
5.924.631,16
1.006.683,27
2.522.509,05
1.700.016,87
================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
Ο OMIΛOΣ
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
31.03.2012

31.03.2011

31.03.2012

31.03.2011

12.874.533,62

11.493.239,04

20.576.741,68

19.609.619,45

-607.577,46
-283.195,32
-567.862,84
-453.287,64
-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

12.266.956,16 11.210.043,72 20.008.878,84 19.156.331,81
================= ================= ================= =================
-2.506.293,54
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.320.542,85 1) Στη Σημείωση 3.2 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των παρακάτω: α. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια
-2.369.266,15 από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική Εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή
έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο και β. Η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές
-529.563,08 καταστάσεις. 2) Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ
-97.454,81 ΑΕΓΕ με έδρα Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα, και ποσοστό συμμετοχής 41,34 %, με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 3) Στη Σημείωση 7 των οικονομικών
-3.750.547,39
-------------------------- καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων. 4) Οι επίδικες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 9.3 εκ περίπου, για τις οποίες έχει
διενεργηθεί σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 7,74 εκ περίπου. Για το υπόλοιπο ποσό για το οποίο δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, η Εταιρεία θεωρεί ότι το ποσό
-690,00 το οποίο εν τέλει θα εισπραχθεί θα είναι μεγαλύτερο. 5) Για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που ενδεχομένως προκύψουν για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
0,00 της μητρικής εταιρείας (2009-2010), έχει σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 133.952,00.Για τις λοιπές εταιρείες του ομίλου δεν απαιτήθηκε σχηματισμός
0,88 πρόβλεψης. 6) Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που έχει σχηματιστεί κατά την 31.03.2012 ήταν: 'Όμιλος € 328.871,63, Εταιρεία € 320.648,50. 7) Ο
-689,12
-------------------------- αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.03.2012 ήταν: 'Ομιλος 62 άτομα, Εταιρεία 59 άτομα, ενώ την 31.03.2011 ήταν: 'Όμιλος 65 άτομα, Εταιρεία
62 άτομα. 8) Tα ποσά των € 53.076,28 και € 48.142,97 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα που αντιστοιχούν στο κονδύλι "ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.676.613,21 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ " αφορούν Κέρδος από αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση € 47.857,53 και Αναβαλλόμενο φόρο απόσβεσης αποθεματικού
-1.308.750,00 εύλογης αξίας € 5.218,75 για τον Όμιλο και € 285,44 για την Εταιρεια. 9) H μητρική Εταιρεία κατέχει στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 65.000 ίδιες μετοχές αξίας
367.863,21
-------------------------- 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 και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται
-3.383.373,30
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
================= στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής::
31.03.2012
31.03.2012
5.867.343,05
4.360.201,59
4.291.619,20
2.483.969,75 α) Έσοδα
=================
β) Έξοδα
17.650,00
738,00
γ) Απαιτήσεις
19.329.720,85
20.933.411,00
δ) Υποχρεώσεις
132.609,88
445.577,38
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
120.834,65
120.834,65
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ζευγολατιό, 23 Μαΐου 2012
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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τύπος 2102724090

