
 

Ανακοίνωση 

Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ με αφορμή τη 
δημοσίευση στις 31.3.2008 των οικονομικών αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1-
31.12.2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: 
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 46,9 εκ ευρώ 
από 43,9 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση 7%, τα 
κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν σε 117 χιλ ευρώ από 4,41 εκ ευρώ, τα κέρδη προ φόρων 
διαμορφώθηκαν σε ζημιές 5,38 εκ ευρώ από  κέρδη 2,4 εκ ευρώ ενώ τα κέρδη μετά 
από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 5,47 εκ ευρώ από κέρδη 31 χιλ ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

 
Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 43,9 εκ ευρώ από 
45,9 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι παρουσιάζοντας μείωση 4%, τα κέρδη 
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν σε  ζημιές 2,06 εκ ευρώ από κέρδη 4,39 εκ ευρώ, τα 
κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 8,21 εκ ευρώ από κέρδη 1,58 εκ ευρώ 
ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε  
ζημιές 8,24 εκ ευρώ από ζημιές 809 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στο να είναι η χρήση του 2007 
ζημιογόνος είναι οι ακόλουθοι: 

α) οι ζημιές που προέρχονται από τις θυγατρικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και 
κυρίως η ζημιά της θυγατρικής ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ εξαιτίας 
προβλημάτων  θνησιμοτήτων στην παραγωγή γόνου και  
β) ο σχηματισμός συμπληρωματικής πρόβλεψης για κάλυψη ζημιών επίδικων 
απαιτήσεων ύψους €3 εκ περίπου που αφορά σε επίδικες απαιτήσεις για τις οποίες 
είτε επήλθε συμβιβασμός – ρύθμιση είτε έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από 
την δημιουργία τους ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατά την άποψη της Εταιρείας 
εν τέλει θα εισπραχθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος.  

Ωστόσο και οι δύο αυτοί παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσης 
2007 δεν θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων καθώς  
α) στα τέλη της χρήσης 2007 και στα πλαίσια συνεργασίας με τον Όμιλο ΣΕΛΟΝΤΑ, 
παραχωρήθηκε ο έλεγχος και η διαχείριση των θυγατρικών μονάδων για 12 έτη αρχής 
γενομένης από την 1.1.2008 στην εταιρεία του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ, INTERFISH - 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E και 

β) ο σχηματισμός της συμπληρωματικής πρόβλεψης για κάλυψη ζημιών επίδικων 
απαιτήσεων θεωρείται ότι είναι επαρκής και δεν θα χρειαστεί στις επόμενες χρήσεις 
να σχηματιστεί επιπλέον πρόβλεψη. 

 



 

 
Επίσης η μη παράταση της εμπορικής συμφωνίας με την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. πέραν της 31.12.2007, καλύφθηκε από την εμπορική 
συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Εταιρείας και της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 
ΑΕΓΕ, η οποία ενεργοποιείται από την 1.1.2008, βασίζεται απόλυτα σε όρους αγοράς, 
και αφορά μεγαλύτερες ποσότητες ιχθυοτροφών σε σχέση με την προηγούμενη 
εμπορική συμφωνία. 

 
Τέλος σημειώνεται ότι στις προθέσεις της Διοίκησης είναι να προτείνει στην προσεχή 
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την αύξηση και την 
ταυτόχρονη ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου χρησιμοποιώντας από το 
έκτακτο αποθεματικό ποσό € 3.024.294,46 και από το τακτικό αποθεματικό ποσό € 
1.206.181,28 για την κάλυψη ζημιών συνολικού ποσού € 4.230.475,74. 
Υπενθυμίζεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 καθώς και τα Στοιχεία 
και Πληροφορίες της περιόδου 1.1-31.12.2007 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας www.euroholdings.gr. 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


