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Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Οι κάτωθι ορισµένοι από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις την 28η 

Μαρτίου 2016: 

α) Γεώργιος Αντύπας, Πρόεδρος ∆.Σ., 

β) Ιωάννης Στεφανής,  Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος  και 

γ) Ιωάννης Ανδριανόπουλος, Μέλος ∆.Σ.,  

δηλώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 

1. οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2015 - 31/12/2015 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, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 

στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, και 

2. η έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και τη θέση του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των 

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

   
   
   
   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. Χ 066415 Α.∆.Τ ΑΒ 296541 Α.∆.Τ. ΑΒ 521401 
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Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την περίοδο 1/1/2015 - 31/12/2015 
 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά την περίοδο 1/1/2015-

31/12/2015, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του κ.ν.2190/1920, 

του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/2007 του ∆Σ της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Ετήσιας Οικονοµικής 

Έκθεσης της περιόδου 1/1/2015 - 31/12/2015.  

 

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 τον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών 

και πιο συγκεκριµένα την: 

• παραγωγή γόνου στον ιχθυογεννητικό σταθµό που είναι εγκατεστηµένος στη Ρόδο   

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

κλωβών στη θάλασσα 

• εµπορία – διάθεση ιχθύων  

 

Ωστόσο, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας το 2007 προκειµένου να επιτύχει την καλύτερη 

λειτουργία και κατ’ επέκταση απόδοση των θυγατρικών της µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, 

προχώρησε στην πώληση του υφιστάµενου ιχθυοπληθυσµού τους καθώς και στην 
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παραχώρηση της χρήσης και της εκµετάλλευσής τους έναντι ετήσιου µισθώµατος σε 

εταιρεία του Οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ. 

 

Α. Σηµαντικά γεγονότα της κλειόµενης οικονοµικής χρήσης 2015 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2015 καθώς και η επίδρασή 

τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

Mε την από 29 Μαΐου 2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, 

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

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ., 

στην έδρα της εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, ∆ήµου 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 ∆Σ για κάθε θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης, έντυπο διορισµού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.perseusgroup.gr  

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

Στις 26 Ιουνίου 2015 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της Εταιρείας κατά την οποία παρίσταντο µέτοχοι, κάτοχοι 15.312.765 µετοχών επί 

συνόλου 17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,82% επί του συνολικού 

καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι 

αποφάσεις επί όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται 

θέµα σύγκλησης Α΄και Β΄ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόµενα στην από 

29/5/2015 Πρόσκληση. 

 

Αναλυτικά: 

1) Εγκρίθηκαν οµόφωνα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 

1/1/2014 – 31/12/2014, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.  

2) Εγκρίθηκε οµόφωνα τη ∆ιάθεση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2014. 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2015 - 31/12/2015 

 
 

- 6 - 

3) Απαλλάχθηκαν οµόφωνα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές 

της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 

2014 (1/1/2014 – 31/12/2014).  

4) Εγκρίθηκαν οµόφωνα οι αµοιβές και άλλες παροχές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προεγκρίθηκαν οι αµοιβές 

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

(1/1/2015 – 31/12/2015).  

5) Αποφασίστηκε οµόφωνα ο ορισµός ως τακτικής Ελέγκτριας της Κας Χρυσούλας Γ. 

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

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

Λογιστές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων» µε ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων χρήσεως 2015. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αµοιβή της ανωτέρω 

εταιρείας οριστεί η ελάχιστη αµοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συµβούλιο 

του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

6) Αποφασίστηκε οµόφωνα, η παροχή αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

καθώς και σε διευθυντές της εταιρείας να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην 

διεύθυνση (συνδεδεµένων) εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς.  

7) Επικυρώθηκε η εκλογή του κου Χρόνη Ιωάν. Αριστείδη ως µη εκτελεστικού µέλους του 

∆Σ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος µέλους. 

8) Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε οµόφωνα η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας µε 

αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

9) Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων. 

10) Επικυρώθηκε η συγχώνευση µε τις κατά 100% θυγατρικές εταιρείες «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΕ» και «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ». 

11) Εγκρίθηκε η τροποποίηση της Σύµβασης προµήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 

 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ 

 

Με την υπ’αριθµ.πρωτ. 70483/30-6-2015 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. 

του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, εγκρίθηκε η 

συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» µε απορρόφηση της 

δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη.  

Οι εταιρείες «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ήταν κατά 

100% θυγατρικές της «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ως εκ τούτου η εν λόγω απορρόφηση ουδεµία 

επίπτωση είχε στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. Από την 

ηµεροµηνία έγκρισης της απορρόφησης (30.6.2015) δεν απαιτείται η σύνταξη 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, τα δε συγκριτικά κονδύλια των οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.2014 αφορούν τα κονδύλια των οικονοµικών 

καταστάσεων του Οµίλου, όπως δηµοσιεύθηκαν κατά τις αντίστοιχες προηγούµενες 

περιόδους.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Για εταιρεία, σε συνέχεια ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2014, που 

διενεργήθηκε από τους νόµιµους ελεγκτές, σύµφωνα µε το άρθρο 65α Ν.4174/2013, 

εξεδόθηκε έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε σύµφωνη γνώµη χωρίς επιφύλαξη. 

 

Β. Εξέλιξη & επιδόσεις δραστηριοτήτων – Χρηµατοοικονοµικοί και µη δείκτες 

 

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

τελευταίες τρεις χρήσεις. 

2013 2014
% ∆                       

(2014/2013) 2014 2015
%∆                                             

(2015/2014)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 68.034.473,64 61.243.236,33 -10% 61.243.236,33 57.358.197,30 -6%
MIKTA ΚΕΡ∆Η 10.311.863,53 10.534.753,96 2% 10.534.753,96 9.233.675,32 -12%
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.078.276,71 3.011.363,65 45% 3.011.363,65 3.819.611,27 27%
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 853.542,98 2.482.849,17 191% 2.482.849,17 2.353.340,16 -5%
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ, 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 5.359.656,64 6.249.196,16 17% 6.249.196,16 6.915.475,92 11%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 74.019.600,57 79.296.106,53 7% 79.296.106,53 75.330.806,95 -5%
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14.078.345,59 19.974.600,49 42% 19.974.600,49 21.917.966,00 10%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 59.941.254,98 59.321.506,05 -1% 59.321.506,05 53.412.840,95 -10%  
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Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί αριθµοδείκτες για τις τελευταίες δύο 

χρήσεις. 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013
Περιθωρίων Κέρδους (%)
Περιθώριο Μικτού Κέρδους 16,10% 17,20% 15,16%
Περιθώριο κερδών προ φόρων 6,66% 4,92% 3,05%

Περιθώριο κερδών µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας 4,10% 4,05% 1,25%
Περιθώριο Κερδών προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 12,06% 10,20% 7,88%
Αποτελεσµατικότητας
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού (Πωλ./Συν. Ενεργ.) 0,76 0,77 0,92
Κεφαλαιακής ∆οµής & ∆ανειακής Επιβάρυνσης (:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 2,44 2,97 4,26
Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια 0,71 0,75 0,81
Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφ. Ενεργ./Βραχ. Υποχρ.) 1,39 1,39 1,80
Ειδική Ρευστότητα (∆ιαθέσιµα/Βραχ. Υποχρ.) 0,07 0,11 0,04
Αποδοτικότητας προ φόρων (%)
ROE( EBT/ Ι.Κ.) 17% 15% 15%  

 

Οι Πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 57 εκ., µειωµένες κατά 6 % σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση. Η µείωση των πωλήσεων οφείλεται στην µειωµένη ζήτηση 

ποιοτικών ιχθυοτροφών και στην άνοδο των τιµών πώλησης ιχθυοτροφών, ως απόρροια 

της αύξησης του κόστους προµήθειας Α΄υλών κατά τη χρήση 2015. 

 

Το Περιθώριο µικτού κέρδους µειώθηκε κατά 1 % έναντι της προηγούµενης χρήσης, 

γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση της τιµής των Α΄ Υλών. 

 

Τα Κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε € 3,82 εκ. από € 3,01 εκ. έναντι 

της προηγούµενης χρήσης. Η αύξηση της κερδοφορίας προ φόρων οφείλεται στην µείωση 

των δαπανών. 

  

Τα Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε € 2,35 

εκ. έναντι € 2,48 εκ πέρυσι. 

 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε € 6,91 εκ. έναντι € 6,25 εκ. της προηγούµενης 

χρήσης σηµειώνοντας έτσι αύξηση 11 %. 

 

Τα Αποθέµατα της εταιρείας αυξήθηκαν σε € 2,98 εκ. από € 2,08 εκ. της προηγούµενης 

χρήσης. 
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Οι Απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις µειώθηκαν κατά 10,11% και 

διαµορφώθηκαν σε € 52,09 εκ.  

 

Τα Ταµιακά διαθέσιµα διαµορφώθηκαν € 3,04 εκατ. έναντι € 5,06 εκ. πέρυσι.    

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις παρουσίασαν µείωση 9,96% και ανήλθαν σε € 53,41 εκ. 

από € 59,32 εκ.  

 

Τα µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια διαµορφώθηκαν σε € 8,86 εκ. από € 9,79 εκ. 

πέρυσι (-9,50%) ενώ τα βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια διαµορφώθηκαν σε € 

28,01 εκ. από € 32,59 εκ πέρυσι (- 14,05 %). 

 

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

κτήσης € 106.147,10 ενώ η εύλογη αξία τους την 31/12/2015 ανέρχεται σε € 45.500. 

 

Γ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Ο Όµιλος 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 χρήση τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας µειώθηκαν κατά     

€ 385,45 χιλ. που αφορούν ζηµίες από µεταβολή της εύλογης αξίας των κατεχόµενων 

µετοχών. Με βάση τα κατεχόµενα την 31/12/2015 χρεόγραφα, µία αύξηση/(µείωση) των 

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

2015 κατά € 38,5 χιλ. περίπου και αύξηση/(µείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης 

2014 κατά € 12,39 χιλ. περίπου. 
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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΄ υλών για τη χρήση 2015 

ανήλθε σε € 45.041.808,50 και για τη χρήση 2014 ανήλθε στο ποσό των € 47.027.842,53. 

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

/ αύξηση των κερδών της χρήσης 2015 κατά € 4,504 εκ. περίπου και µείωση / αύξηση 

των κερδών της χρήσης 2014 κατά € 4,703εκ περίπου.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας διέρχεται κρίση, επιλογή της ∆ιοίκησης είναι οι πωλήσεις 

να πραγµατοποιούνται σε πελάτες µε πιστοληπτική αξιοπιστία και κυρίως προς εταιρείες 

του Οµίλου Σελόντα, όπου τα συµφέροντα είναι κοινά, προκειµένου να εξασφαλίζονται σε 

µεγάλο ποσοστό οι απαιτήσεις και να περιορίζεται σηµαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Την 

31/12/2015 οι πωλήσεις προς τον Όµιλο Σελόντα ανερχόταν σε ποσοστό 85 % περίπου. 

 

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. 

 

31/12/2015 Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών
Τραπεζικός δανεισµός 28.010.594,05 8.864.118,79 0,00
Προµηθευτές & λοιπές βραχ.υποχ/σεις 13.774.034,40 0,00 0,00

41.784.628,45 8.864.118,79 0,00

31/12/2014 Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών
Τραπεζικός δανεισµός 32.591.306,22 9.792.269,09 0,00
Προµηθευτές & λοιπές βραχ.υποχ/σεις 14.435.878,35 0,00 0,00

47.027.184,57 9.792.269,09 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.  
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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 Εταιρείας για τη χρήση 2015 205 χιλ 

περίπου και µείωση των κερδών της χρήσης 2014 κατά €264 χιλ περίπου. 

 

∆. Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

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

οποία η Εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγές είναι τα κάτωθι: 

1) Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ: 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 1/1/2015 - 31/12/2015 καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών στις 

31/12/2015 έχουν ως εξής: 

 
ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 0,00 48.890.633,88 17.768.415,20 355.438,92
ΣΥΝΟΛΟ 0,00 48.890.633,88 17.768.415,20 355.438,92  

 

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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

διευθυντών της Εταιρείας και του Οµίλου για το διάστηµα 1/1/2015 - 31/12/2015 

ανήλθαν σε € 1.080.111,14. Οι απαιτήσεις από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

τους διευθυντές κατά την 31/12/2015 ανέρχονταν σε € 0,00. Οι υποχρεώσεις προς τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους διευθυντές την 31/12/2015 ανήλθαν στο ποσό 

των 11.376,48. 

 

Ε. Λοιπές πληροφορίες 

 

∆ραστηριότητες σε R & D 
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Η µεγάλη αύξηση των τιµών στις Α΄ Ύλες το 2015 µετριάστηκε µε την ένταξη στα 

σιτηρέσια «νέων υλών», µε αποτέλεσµα οι τροφές να παραµείνουν ανταγωνιστικές χωρίς 

την αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και της απόδοσής τους. 

 

Συστήµατα ISO 

Μετά από τις επιθεωρήσεις και την επαναπιστοποίηση των συστηµάτων ISO, η εταιρεία 

έχει σε ισχύ τα συστήµατα: 

1) ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

2) ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων 

3) ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

4) OHSAS 18001:2007 Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

 

Προσωπικό 

Κατά την 31/12/2015 η Εταιρεία απασχολούσε 66 άτοµα, έναντι 63 ατόµων την 

31/12/2014. 

 

ΣΤ. Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη Εταιρείας για την χρήση 2016 

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

ιχθυοκαλλιέργειας.  

-Σε σχετική µελέτη του ΙΟΒΕ (Ιούνιος 2011) αναφέρονται τα κάτωθι: 

«Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στις ιχθυοκαλλιέργειες τσιπούρας και λαβρακίου καθώς 

µε εκτιµώµενη παραγωγή 123.000 τόνους το 2010 (40.000 τόνοι λαβράκι και 83.000 

τόνοι τσιπούρα) και µέσο ετήσιο ρυθµό µεγέθυνσης της παραγωγής της τάξης του 7,4% 

από το 2000 µέχρι το 2009, αποτελεί το σηµαντικότερο παραγωγό τσιπούρας – λαβρακίου 

σε διεθνές επίπεδο, µε µερίδιο 48,6% επί της συνολικής παραγωγής. Ισχυρότερη είναι η 

θέση της χώρας µας στην παραγωγή τσιπούρας, όπου συγκεντρώνει το 54% περίπου της 

διεθνούς παραγωγής. Επίσης, αποτελεί το µεγαλύτερο εξαγωγέα τσιπούρας και λαβρακίου 

σε παγκόσµιο επίπεδο, µε το σύνολο των εξαγωγών της να σηµειώνει την περίοδο 2006-

2009 µέσο ετήσιο ρυθµό µεγέθυνσης 11% και να φτάνει το 2009 τους 103.000 τόνους, 

από 75.600 τόνους το 2006. 

Ωστόσο, οι πρόσφατες βελτιωµένες επιδόσεις δεν πρέπει να δηµιουργούν εφησυχασµό, 

καθώς οι δοµικές αδυναµίες (µεγάλη διάρκεια του κύκλου παραγωγής, ελλιπής 

διαφοροποίηση, κ.λπ.) και οι έντονες χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες (υψηλή δανειακή 

πίεση και υψηλά βιολογικά αποθέµατα, ανεπαρκής ρευστότητα) δεν έχουν αντιµετωπιστεί 

επαρκώς. Παρά την αβεβαιότητα των εκτιµήσεων σχετικά µε το επίπεδο των βιολογικών 
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αποθεµάτων του κλάδου, είναι πιθανό το ενδεχόµενο η παραγωγή κατά το 2011 να 

υποχωρήσει ελαφρά, λόγω της έλλειψης ρευστότητας αρκετών επιχειρήσεων σε Ελλάδα 

και Ισπανία και της αβεβαιότητας των προοπτικών της ζήτησης σε κύριες αγορές 

τσιπούρας και λαβρακίου. Ο περιορισµός των βιολογικών αποθεµάτων και της ποσότητας 

νέων ψαριών προς ανάπτυξη, µπορεί να οδηγήσει σε σταθεροποίηση των τιµών την 

επόµενη διετία σε επίπεδα υψηλότερα του κόστους παραγωγής. 

Τέλος ενώ ο κλάδος αντιµετωπίζει σοβαρές εξωγενείς απειλές, όπως το ενδεχόµενο 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης της Τουρκίας ή η ανάδυση νέων παραγωγικών 

χωρών µε χαµηλότερο κόστος εργασίας κοντά στα µεγάλα κέντρα κατανάλωσης, οι εν 

γένει προοπτικές του είναι θετικές.  

Η στροφή προς τον υγιεινό τρόπο ζωής και η τάση αύξησης της κατά κεφαλήν 

κατανάλωσης ψαριού, σε συνδυασµό µε σταθεροποίηση ή πτώση της αλιείας, 

προοιωνίζουν ότι οι συνθήκες που θα αντιµετωπίζει ο κλάδος στο µέλλον θα είναι 

ευνοϊκές.» 

-Άλλωστε, σύµφωνα µε την οικονοµική µελέτη που έδωσε στην δηµοσιότητα τον 

Σεπτέµβριο του 2011 η «McKinsey & Company, Athens Office» µε τίτλο «Η Ελλάδα 10 

Χρόνια Μπροστά», η ιχθυοκαλλιέργεια κατατάσσεται στους αναδυόµενους κλάδους. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα και τις συνθήκες του 

οικονοµικού περιβάλλοντος, συνεχίζει να στοχεύει αφενός σε ενέργειες περιορισµού ή 

συγκράτησης του κόστους και αφετέρου σε πωλήσεις σε πελάτες µε χαµηλό πιστωτικό 

κίνδυνο. 

 

Ζ. Σηµαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης µέχρι τη δηµοσίευση 

Στις 11.3.2016 υπογράφηκε µεταξύ της εταιρείας και πιστώτριας Τράπεζας σύµβαση 

πενταετούς διάρκειας για αναχρηµατοδότηση του µακροπρόθεσµου δανεισµού αυτής. 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης 

∆εκεµβρίου 2015 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

Η. Αναλυτικές πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 ν. 3556/2007 

1) ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 6.379.087,12, είναι ολοσχερώς 

καταβεβληµένο και διαιρείται σε 17.240.776 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 

αξίας € 0,37 η κάθε µία. Οι µετοχές είναι άυλες και είναι όλες εισηγµένες προς 

διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών, στην κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς του 
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Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µε τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΠΕΡΣ» και ISIN GRS299003004. Κάθε 

µετοχή έχει δικαίωµα µιας ψήφου. 

2) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και ο Κανονισµός 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση από το 

καταστατικό της. 

3) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων 

των άρθρων 9-11 του Ν.3556/2007. 

Η µετοχική σύνθεση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά την 31/12/2015 είναι η εξής: 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

WISE MANAGEMENT SA 7.150.662 41,48 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 7.127.656 41,34 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1.034.447 6,00 

Λοιποί επενδυτές (1) 1.928.011 11,18 

ΣΥΝΟΛΟ 17.240.776 100,00 

 

Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ποσοστό ίσο ή 

µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

4) Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώµατα ελέγχου. 

5) Περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου 

∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου. 

6) Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της εταιρείας 

Μεταξύ των βασικών µετόχων της Εταιρείας, ήτοι της WISE MANAGEMENT SA, της 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ και του κου Γ. Αντύπα έχει υπογραφεί η από 18.7.2007 

συµφωνία µετόχων. Στην εν λόγω συµφωνία ορίζεται πως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας θα αποτελείται από επτά (7) µέλη, εκ των οποίων τρεις (3) θα υποδεικνύονται 

από την ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., τρεις (3) από την WISE και ένας (1) θα είναι ο κ. Γ. Αντύπας (ή 

άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής µεταξύ ΣΕΛΟΝΤΑ και WISE). Οποιοσδήποτε από τους 

µετόχους θα µπορεί να υποδεικνύει τα ίδια πρόσωπα για επανεκλογή στο ∆.Σ. όταν θα 

έχει λήξει η θητεία τους. Την θέση του Προέδρου θα την κατέχει ο κ. Αντύπας (ή άλλο 

πρόσωπο κοινής αποδοχής µεταξύ ΣΕΛΟΝΤΑ και WISE), την θέση του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την ΣΕΛΟΝΤΑ και την θέση του 
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Αντιπροέδρου πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την WISE. Την Εταιρεία θα δεσµεύουν 

ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.  

7) Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και τροποποίηση καταστατικού 

Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν 

υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 

2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

8) Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για 

έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις του Ν.2190/1920 

∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα 

µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. 

9) Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε 

ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας 

κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής 

∆εν υφίσταται τέτοια συµφωνία. 

10) Κάθε συµφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε 

περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της 

θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης 

∆εν υφίστανται τέτοιες συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ή µε το προσωπικό της.  

 

Θ. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2  Ν. 

3873/2010 

Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ έχει υιοθετήσει τις αρχές περί 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία και 

κυρίως από το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος είναι αναρτηµένος 

στην ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) καθώς και της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).  
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρείας καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας, 

την οργανωτική δοµή της Εταιρείας και τις αρµοδιότητες κάθε οργανωτικής µονάδας και 

είναι ειδικά προσαρµοσµένος στη φύση εργασιών της Εταιρείας. 

Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας έχει οριστεί η κα Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν 

υπάγεται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της εταιρείας και εποπτεύεται από 

την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εσωτερικός ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση 

οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου 

της εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρείας. Η διοίκηση 

της εταιρείας οφείλει να παρέχει στον εσωτερικό ελεγκτή όλα τα απαραίτητα µέσα για τη 

διευκόλυνση του έργου του. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α. Παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού 

Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που 

αφορά την εταιρεία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών και της 

χρηµατιστηριακής. 

β. Αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών 

στελεχών της εταιρείας µε τα συµφέροντα της εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του. 

γ. Οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως µια φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το διοικητικό 

συµβούλιο για το διενεργούµενο από αυτόν έλεγχο και να παρίσταται κατά τις γενικές 

συνελεύσεις των µετόχων. 

δ. Παρέχει, µετά από έγκριση του ∆.Σ. της εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί 

εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται µε αυτές και διευκολύνει µε κάθε δυνατό 

τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3693/2008 

1) Βασίλειος Στεφανής – Μη εκτελεστικό Μέλος 

2) Σωτήριος Πάνου– Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

3) ∆ηµήτριος Σµυρνής – Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2015 - 31/12/2015 

 
 

- 17 - 

Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των µετόχων της Εταιρείας της 14/12/2012. Τα µέλη της Επιτροπής έχουν επιφορτισθεί 

µε την παρακολούθηση 

• της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

• της λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης 

κινδύνων 

• της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων  

• της ύπαρξης και διατήρησης της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου 

ελεγκτή ιδίως ως προς την παροχή και άλλων υπηρεσιών. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από την Ορκωτή Ελέγκτρια 

Λογίστρια Κα. Χρυσούλα Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωµατικό τον    

Κο. Ιωάννη Τολιόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12381). 

 

Εξυπηρέτηση Μετόχων και Επικοινωνία µε το ΧΑ 

Υπεύθυνη του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει οριστεί 

η κα Μελισσαροπούλου Κωνσταντίνα του Γεωργίου, στις αρµοδιότητες της οποίας 

συγκαταλέγεται η άµεση και ισότιµη πληροφόρηση των µετόχων και επενδυτών σχετικά 

µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους µε βάση το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας 

(εταιρικές πράξεις, πληροφορίες σχετικά µε τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις) 

και η συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη 

νοµοθεσία και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως η δηµοσιοποίηση 

προνοµιακών πληροφοριών, συναλλαγών υπόχρεων προσώπων επί µετοχών της 

Εταιρείας, οικονοµικών καταστάσεων, σηµαντικών µεταβολών επί δικαιωµάτων ψήφου).  

Επίσης βάσει του από 28 Μαΐου 2012 πρακτικού, το ∆.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την 

τοποθέτηση του κ. Λούτα Ανδρέα του Ιωάννη, ως υπεύθυνου χρήστη του συστήµατος 

«ΕΡΜΗΣ» της Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ∆ιατροφής Α.Β.Ε.Ε.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο και εκπροσωπεί 

το σύνολο των Μετόχων. Οι νόµιµες αποφάσεις της ΓΣ επί του συνόλου των εταιρικών 

υποθέσεων είναι υποχρεωτικές για όλους τους µετόχους, ακόµα και για εκείνους που 

απουσιάζουν ή διαφωνούν. Τα θέµατα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώµα και 

διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της εταιρείας ρυθµίζονται από τις 

σχετικές διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 
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Η Γενική Συνέλευση είναι µόνη αρµοδία να αποφασίζει περί:  

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, συµπεριλαµβανοµένων και των µειώσεων ή 

αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού 

είναι έγκυρες, εφ 'όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διάταξης του καταστατικού 

β) εκλογής µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ελεγκτών  

γ) εγκρίσεως του ισολογισµού της εταιρείας. 

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών.  

ε) συγχώνευσης, διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή 

διάλυσης της εταιρείας και  

στ) περί διορισµού εκκαθαριστών.  

 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια 

άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έδρας, τουλάχιστον 

µια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της χρήσης 

αυτής. Για τις εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, που 

εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του 

δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηµατιστηρίου. 

 

H Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξοµοιώνονται µ' 

αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 

συνεδρίασης, στις οποίες υπολογίζονται και οι ηµέρες των αργιών. Η ηµέρα της 

δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης δεν 

υπολογίζονται. 

 

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται σε περίληψη στα έντυπα µέσα και 

περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, την ηµέρα και την ώρα της 

συνεδρίασης, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ρητή αναφορά 

στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείµενο της 

πρόσκλησης και όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ενηµέρωση των 

µετόχων αναφορικά µε τα σχέδια αποφάσεων και τον τρόπο συµµετοχής τους στη 

συνέλευση και άσκησης του δικαιώµατος ψήφου (αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου 

ή µε αλληλογραφία ή µε ηλεκτρονικά µέσα). 
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Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα 

αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της 

µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω 

φορέα ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας µε τα αρχεία του 

τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέµπτης 

ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία 

καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε 

τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν 

από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση 

µπορούν να µετάσχουν µέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα 

του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας πριν από την 

ηµέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής 

επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική 

πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το 

αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Έναντι της 

εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση µόνον 

όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την οικεία ηµεροµηνία καταγραφής. Αν δεν 

συµµορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη 

γενική συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 

 

∆έκα ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από 

την εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 

 

Είκοσι τέσσερις ώρες πριν τη Γενική Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του 

καταστήµατος της εταιρείας πίνακας που περιλαµβάνει τους µετόχους που έχουν δικαίωµα 

ψήφου, τα ονόµατα των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθµό των µετοχών και ψήφων 

κάθε µετόχου και τις διευθύνσεις των µετόχων και των αντιπροσώπων. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέµατα της 

ηµερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που 

εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν 

υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση µαταιώνει τη συνεδρίαση και 

συνεδριάζει πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης που 

µαταιώθηκε, προσκαλούµενη εκ νέου, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες. Η 

επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα 
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θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούµενο σε 

αυτήν τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.  

Κατ' εξαίρεση, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της εθνικότητας 

της εταιρείας, στη µεταβολή του αντικειµένου, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των 

µετόχων, στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, 

στη µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, 

αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας 

προς το διοικητικό συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη 

περίπτωση που ορίζεται στο νόµο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 

σε αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και 

συνέρχεται εκ νέου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων 

της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατά αυτήν το 1/2 τουλάχιστον 

του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η 

Συνέλευση προσκαλούµενη και συνερχοµένη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν 

εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο 

χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόµο, εάν δεν 

επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις 

ηµέρες ανάµεσα στη µαταιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. 

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 

που εκπροσωπούνται σε αυτή, πέραν των εξαιρέσεων, όπου απαιτείται οι αποφάσεις να 

λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 

Συνέλευση. 

Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, 

που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραµµατέα της. 

Εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους, µε 

ευθύνη του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου, τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας, εντός πέντε 

(5) ηµερών το αργότερο από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας 

για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες 

ψήφοι, την αναλογία του µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το 
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συνολικό αριθµό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθµό ψήφων υπέρ και κατά κάθε 

απόφασης και τον αριθµό των αποχών. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

1. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική 

συνέλευση των µετόχων, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει.  

2. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια 

διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

Σε εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, µε αίτηση µετόχων που 

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν 

από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν 

περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων 

στην ηµερήσια διάταξη, ούτε στη δηµοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση 

και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους µετόχους, αν το περιεχόµενο αυτών 

έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά ήθη. 

3. Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 (ένα εικοστό) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να 

αναβάλει µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες 

για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 

εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που 

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 

διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι 

τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του 
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διοικητικού συµβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα 

πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

5. Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της 

προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να 

παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και 

την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ.5 του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως ισχύει. 

6. Τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής από την 

εταιρεία των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, επιλύεται από το 

µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη 

διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και 

την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.  

7. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων σε θέµατα της ηµερησίας διάταξης της γενικής 

συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να 

αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά 

την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί, προκειµένου για 

εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, η προσκόµιση βεβαίωσης από το 

φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της µετοχικής 

ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. 

9. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει, όχι όµως και πέραν του ηµίσεως, τα ποσοστά του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωµάτων 

που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας: 

Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από εφτά (7) ως εννιά 

(9) Συµβούλους. 

Οι Σύµβουλοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας για 

πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, 

µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει την εξαετία. Οι 

Σύµβουλοι µπορεί να επανεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής 

περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο 

για την έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων ή µε ανταλλάξιµες οµολογίες.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, αποκλειστικά και µόνον εγγράφως, να αναθέτει την 

άσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν 

συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.  

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο 

Αντιπρόεδρος κι' αυτόν, όταν κωλύεται, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 

παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήµισυ πλέον ενός των Συµβούλων, 

ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων Συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των 

τριών. Για εξεύρεση του αριθµού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσµα που προκύπτει. Οι 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

Συµβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή/και στην Αθήνα. 

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά. 

Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται 

από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση 

αυτή η πρόσκληση προς τους Συµβούλους περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για 

την συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 

 

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο της 

ιδιότητας Συµβούλου ή Συµβούλων, οι υπόλοιποι µπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση 

και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων 

Συµβούλων µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των 

Συµβούλων, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε 

περίπτωση οι Σύµβουλοι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι των τριών (3).  
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Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου, οι Σύµβουλοι που αποµένουν, 

εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το 

υπόλοιπο της θητείας του Συµβούλου που αναπληρώνεται. 

Η απόφαση της εκλογής αυτής, ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως 

προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµα και 

αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 

Η συνεχής απουσία επί έξι (6) µήνες αδικαιολογήτως ενός Συµβούλου από τις 

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να χαρακτηριστεί µε απόφαση αυτού 

ως παραίτηση του Συµβούλου που ισχύει από την ηµέρα της απόφασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την 31/12/2015, ήταν η ακόλουθη: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΟΥΣ 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Βασιλείου Πρόεδρος  Εκτελεστικό  

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ του Κων/νου Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος Εκτελεστικό 

3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη Μέλος Μη Εκτελεστικό 

4 ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ιωάννη Μέλος Μη Εκτελεστικό 

5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου Μέλος Μη εκτελεστικό 

6 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ του Αριστείδη Μέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

7 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ του Βασιλείου Μέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

 

Η θητεία τoυ ανωτέρω ∆.Σ. λήγει στις 13/12/2017.  

 

Σηµειώνεται ότι η συνολική άσκηση των αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως 

αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων εκείνων που ο νόµος 

ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον πάσης ηµεδαπής και αλλοδαπής 

αρχής και τρίτου προσώπου, εκχωρήθηκε στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου      

κ. Γεώργιο Αντύπα και στον Αντιπρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Ιωάννη Στεφανή, 

όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Ζευγολατιό, 28 Μαρτίου 2016 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &      
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

   
   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. Χ 066415 Α.∆.Τ ΑΒ 296541 Α.∆.Τ. ΑΕ 709753 

  Α.Μ.Α 3142 
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Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 

 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους µετόχους της 

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 
 
 
Έκθεση επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων 
και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 
τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες 
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 
για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 
των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της 
επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται 
στο άρθρο 43α (παρ. 3δ) του Κ.Ν 2190/1920. 

 
β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920. 

 
        
 

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

 
 

 
 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 
Η   Ορκωτή Ελέγκτρια  Λογίστρια 
 
 

Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη 

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 23811 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2015 – 31/12/2015 
(ποσά σε €) 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 01.01 0,00 -5.794,40
Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως -132.332,46 -9.442,94
Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως 107.800,00 468,50
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12 0,00 0,00
Ζηµιές από τη  µεταβολή της εύλογης αξίας βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 31.12 -24.532,46 -14.768,84
Κύκλος εργασιών λοιπών προιόντων 6.19 57.250.397,30 61.242.767,83
Κόστος πωλήσεων λοιπών προιόντων 6.20 -47.992.189,52 -50.693.245,03
Μικτά κέρδη λοιπών προιόντων 9.258.207,78 10.549.522,80

Άλλα έσοδα 6.21 373.033,70 180.632,32
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  6.22 -2.112.131,75 -2.646.854,25
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.23 -821.384,35 -892.964,98
Άλλα έξοδα 6.23 -628.297,09 -1.637.575,55

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 6.044.895,83 5.537.991,50

Έξοδα / Έσοδα χρηµατοοικονοµικής-επενδυτικής λειτουργίας 6.24 -2.225.284,56 -2.526.627,85
Κέρδη προ φόρων 3.819.611,27 3.011.363,65
Φόρος εισοδήµατος 6.25 -1.466.271,11 -528.514,49
Κέρδη µετά από φόρους (Α) 2.353.340,16 2.482.849,17
- Ιδιοκτήτες µητρικής 2.353.340,16 2.482.849,17
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Κονδύλια που δεν θα µεταφερθούν στην κατάσταση συνολικών εσόδων:
- Κέρδη από επανεκτίµηση ακινήτων 0,00 4.722.686,85
- Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος -24.429,64 -1.189.375,40
Κονδύλια που ενδέχεται να µεταφερθούν στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων:
- ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -385.545,00 -121.390,01

- Αναβαλλόµενος φόρος απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας 0,00 1.484,29
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -409.974,64 3.413.405,73

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 1.943.365,52 5.896.254,90
- Ιδιοκτήτες µητρικής 1.943.365,52 5.896.254,90
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Κέρδη µετά από φόρους ανα µετοχή - βασικά (σε €) 6.26 0,1370 0,1446

Αποσβέσεις 6.27 870.580,09 711.204,66
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων 6.915.475,92 6.249.196,16

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡΙΘ. ΜΤΧ - Ι∆ΙΕΣ ΜΤΧ) 17.175.776 17.175.776  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2015 

 
(ποσά σε €) 

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 31/12/2015 31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.1 11.486.158,83 12.214.120,01
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.1 35.484,85 29.666,40
Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις 6.2 0,00 0,00
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 6.3 4.964.689,45 615.191,56
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.4 718.470,74 1.250.008,82
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 17.204.803,87 14.108.986,79
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.5 0,00 0,00
Αποθέµατα 6.6 2.984.446,35 2.083.177,37
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.7 52.097.204,96 57.959.715,60
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων 6.8 0,00 82.214,80
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.9 3.044.351,77 5.062.011,97
Σύνολο κυκλοφορούντων 58.126.003,08 65.187.119,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 75.330.806,95 79.296.106,53

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια Κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.10 6.379.087,12 6.379.087,12
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 6.11 3.813.609,55 4.361.157,70
Λοιπά Αποθεµατικά 6.12 12.110.211,14 11.931.504,86

Αποθεµατικό από επανεκτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων 6.12 -399.839,54 -14.294,54
Αποτελέσµατα εις νέον 121.044,83 -2.576.707,55
Ιδιες Μετοχές -106.147,10 -106.147,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 21.917.966,00 19.974.600,49
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 21.917.966,00 19.974.600,49

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 6.13 8.864.118,79 9.792.269,09
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.14 0,00 0,00
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.14 2.386.468,83 2.141.138,50
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 6.15 243.672,88 226.961,88
Λοιπές προβλέψεις 6.16 133.952,00 133.952,00
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 11.628.212,50 12.294.321,47
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.17 13.208.569,60 14.309.705,21
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.18 565.464,80 126.173,14
Τραπεζικά  δάνεια 6.13 28.010.594,05 32.591.306,22
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 41.784.628,45 47.027.184,57
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 53.412.840,95 59.321.506,04
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 75.330.806,95 79.296.106,53
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2015 – 31/12/2015 
(ποσά σε €) 

 
 

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Λειτουργικές ∆ραστηριοτήτες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 3.819.611,27 3.011.363,65

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 870.580,09 711.204,66

Προβλέψεις/Αποµειώσεις 683.882,71 112.411,00

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -93.420,26 -114.130,32
Ζηµίες από καταστροφή παγίων 0,00 0,00

Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 0,00 0,00
Κέρδη από αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση που πωλήθηκαν στην 
περίοδο 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.318.704,82 2.640.876,17
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων -901.268,98 110.862,76

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6.081.179,66 927.080,90
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.211.005,80 780.362,87
Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.089.335,34 -1.711.454,13

Kαταβεβληµένοι Φόροι -880.148,04 -2.111.396,04
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.598.780,13 4.357.181,52
Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -148.437,37 -41.757,45
Αγορές επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση -4.999.999,80 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 0,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 32.859,31 40.898,44
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -5.115.577,86 -859,01
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αντληθέντα δάνεια 2.044.577,96 12.180.508,56
Εξοφλησεις ∆ανειων -7.545.440,43 -12.900.597,21

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -5.500.862,47 -720.088,65
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -2.017.660,20 3.636.233,86
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 5.062.011,97 1.425.778,11
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.044.351,77 5.062.011,97  
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Η εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ιδρύθηκε 

το έτος 1968 (ΦΕΚ 1211/31.12.1968), εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι,        

ΤΚ 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 ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 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 ∆εκεµβρίου 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ – δ.τ. Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. 

(4) Από την απορροφηθείσα εταιρεία ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. 

(5) Στην χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 µε την υπ’αριθµ.πρωτ. 70483/30-6-2015 Απόφαση της 

∆ιεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 

Τουρισµού, εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

«ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» µε 

απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη.  

Οι εταιρείες «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ήταν κατά 100% θυγατρικές της 

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

ως εκ τούτου η εν λόγω απορρόφηση ουδεµία επίπτωση είχε στα κονδύλια των οικονοµικών 
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καταστάσεων του Οµίλου. Από την ηµεροµηνία έγκρισης της απορρόφησης (30.6.2015) δεν 

απαιτείται η σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, τα δε συγκριτικά κονδύλια των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.2014 αφορούν τα κονδύλια των οικονοµικών 

καταστάσεων του Οµίλου, όπως δηµοσιεύθηκαν κατά τις αντίστοιχες προηγούµενες περιόδους.  

Η επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι www.perseusgroup.gr και οι µετοχές της είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2015 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28η 

Μαρτίου 2016. 

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 ∆ιοικητικού της 

Συµβουλίου, εργοστάσια ή υποκαταστήµατα ή πρακτορεία. 

δ) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες συµβούλων για τις άνω περιπτώσεις. 
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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. 

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

 

1.2. ΦΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
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. 

Στην χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 µε την υπ’αριθµ.πρωτ. 70483/30-6-2015 Απόφαση της 

∆ιεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 

Τουρισµού, εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης 

εταιρείας από την πρώτη.  
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Οι εταιρείες «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ήταν κατά 100% θυγατρικές της 

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτουν τον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και πιο 

συγκεκριµένα την: 

• παραγωγή γόνου στον ιχθυογεννητικό σταθµό που είναι εγκατεστηµένος στη Ρόδο   

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

θάλασσα 

• εµπορία – διάθεση ιχθύων  

 

Ωστόσο, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας το 2007 προκειµένου να επιτύχει την καλύτερη λειτουργία και 

κατ’ επέκταση απόδοση των θυγατρικών της µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας προχώρησε στην 

πώληση του υφιστάµενου ιχθυοπληθυσµού καθώς και στην παραχώρηση της χρήσης και της 

εκµετάλλευσής τους έναντι ετήσιου µισθώµατος σε εταιρεία του Οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ. 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ την 31η 

∆εκεµβρίου 2015 που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 

2015, 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 ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή ∆ιεθνών 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 ∆ΠΧΠ (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.  
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2.1. ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΕΧΠ 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 

 

Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012 που εγκρίθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2013 και αφορούν τα πρότυπα 

IAS 16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν κυρίως την ή µετά την 01.07.2014. ∆εν είχαν εφαρµογή  στην εταιρεία. 

Τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» που εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 2013 και 

αναφέρεται σε  εισφορές προγραµµάτων καθορισµένων παροχών από εργαζοµένους ή τρίτα 

πρόσωπα οι οποίες συνδέονται µε την παροχή υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν  την  ή µετά την 01.07.2014 και δεν είχε εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

01.01.2015 

 

Ολοκληρωµένο ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, µε 

ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη ή µετά την 01.01.2018. ∆ εν έχει υιοθετηθεί 

ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη 

επίδραση στην εταιρεία. 

«Τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών 

µεθόδων απόσβεσης µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. ∆εν 

αναµένεται να έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

«Τροποποίηση ∆ΠΧΑ 11» Λογιστική για αποκτήσεις ∆ικαιωµάτων σε Κοινές ∆ραστηριότητες µε 

ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. H τροποποίηση απαιτεί όπως 

ο αποκτών ένα δικαίωµα σε κοινή δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο 

∆ΠΧΑ 3, να εφαρµόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου. ∆εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην 

Εταιρεία. 

 

«∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί που Υπόκεινται σε Ρυθµιστικό Πλαίσιο» µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. To πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης µε άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν µε 

το εν λόγω πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ. 

∆εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
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«∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01.01.2018. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις ∆ιερµηνείες 13,15,18 

και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά 

βήµατα. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 

«Γεωργία: Πολυετή Φυτά – Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 16 και 41», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 

«Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις – Τροποποίηση του ∆ΛΠ 27»,  

µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2016. Με βάση την 

τροποποίηση οι συµµετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις του επενδυτή µπορούν να επιµετρώνται και µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, όπως 

αυτή καθορίζεται από το ∆ΛΠ 28. ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.  

 

«Θέµατα Γνωστοποιήσεων  - Τροποποίηση ∆ΛΠ 1», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01.01.2016.  ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.  

 

«Πώληση ή ∆ιανοµή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και Συγγενούς ή Κοινοπραξίας του 

– Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01.01.2016.  ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 

 

«Επενδυτικές Οντότητες – Εφαρµογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση – Τροποποίηση στα ∆ΠΧΑ 

10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28»,  µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01.01.2016.  ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 

 

«Τροποποίηση του ∆ΛΠ 7 Κατάσταση Ταµιακών Ροών»  Η τροποποίηση προβλέπει γνωστοποίηση 

των µεταβολών στις υποχρεώσεις που αφορούν χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2017. ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη 

επίπτωση στην εταιρεία. 

 

«Τροποποίηση ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόµενου 

φορολογικού περιουσιακού στοιχείου για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες, µε  ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2017. ∆εν αναµένεται να έχει  ουσιώδη επίπτωση 

στην εταιρεία. 
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«Νέο ∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού µοντέλου µισθώσεων για τον 

µισθωτή απαιτώντας  την αναγνώριση  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις 

µισθώσεις που έχουν διάρκεια µεγαλύτερη των 12 µηνών.  Ο εκµισθωτής συνεχίζει να ταξινοµεί 

τις µισθώσεις ως λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019 και θα έχει επίπτωση στην εταιρεία, 

αναφορικά µε τον χειρισµό των λειτουργικών µισθώσεων από την άποψη του µισθωτή, βάσει του 

∆ΛΠ 17.   

 

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. 

 
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. 

∆ηλαδή, 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. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε τη 

µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να 

ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 
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Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο 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 ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ, 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 ∆ΠΧΠ.  

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 

εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός 

εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι 

λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που 

έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

Συνδεµένες: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική 

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

συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο 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 

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. Ο Όµιλος 

εφαρµόζοντας το ∆.Π.Χ.Π. 3 δεν διενεργεί αποσβέσεις και η υπεραξία θα εµφανίζεται στο 
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αναπόσβεστο κόστος που έχει διαµορφωθεί µέχρι την 31/12/2003, µείον οποιεσδήποτε µειώσεις 

της αξίας της. 

Το µερίδιο του Οµίλου 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 του Οµίλου στις ζηµιές σε 

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

συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος 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. 

 
Στην χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 µε την υπ’αριθµ.πρωτ. 70483/30-6-2015 Απόφαση της 

∆ιεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 

Τουρισµού, εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης 

εταιρείας από την πρώτη.  

Οι εταιρείες «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ήταν κατά 100% θυγατρικές της 

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

ως εκ τούτου η εν λόγω απορρόφηση ουδεµία επίπτωση είχε στα κονδύλια των οικονοµικών 

καταστάσεων του Οµίλου. Από την ηµεροµηνία έγκρισης της απορρόφησης (30.6.2015) δεν 

απαιτείται η σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, τα δε συγκριτικά κονδύλια των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.2014 αφορούν τα κονδύλια των οικονοµικών 

καταστάσεων του Οµίλου, όπως δηµοσιεύθηκαν κατά τις αντίστοιχες προηγούµενες περιόδους.  

 
 

3.3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

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

νοµικής πράξης. 

Με τον όρο «Γεωργική ∆ραστηριότητα» 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. 

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 
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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 

το χρόνο των µελλοντικών ταµιακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την 

εκµετάλλευση των βιολογικών πόρων. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας το 2007 προκειµένου να επιτύχει την καλύτερη λειτουργία και κατ’ 

επέκταση απόδοση των θυγατρικών της µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας προχώρησε στην πώληση του 

υφιστάµενου ιχθυοπληθυσµού καθώς και στην παραχώρηση της χρήσης και της εκµετάλλευσής 

τους έναντι ετήσιου µισθώµατος σε εταιρεία του Οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ. 

 

3.4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της. 

«Λειτουργικό» είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο 

λειτουργεί ο Όµιλος και βάσει του οποίου επιµετρώνται τα στοιχεία των οικονοµικών 

καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου. 

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.  
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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: 

 

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 1/1/2015 - 

31/12/2015 ανέρχεται σε € 141.504,02. 

 

3.6. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 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 
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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 δηλ. 

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. 

Στις 31/12/2015 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 

∆.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. 
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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. ∆απάνες που απαιτούνται για 

την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 

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

πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1/1/2015 - 31/12/2015 ανέρχεται σε € 6.933,37. 

 

 

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 ∆ηµιουργίας 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. 
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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. 

 

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

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

αυτή (∆άνεια 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 ∆άνεια 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 ο Όµιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να 

τα κρατήσει ως τη λήξη τους. 

Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
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iv) ∆ιαθέσιµα 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 «∆άνεια 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 

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 31/12/2015 η Εταιρεία σχηµάτισε «Ζηµία από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση 

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

€ 385.545,00, ενώ διέγραψε σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως (λογ χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα), λόγω σηµαντικής και παρατεταµένης µείωσης της εύλογης αξίας κάτω του κόστους, 

επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ύψους € 184.956,91 
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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 

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. 
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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 ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

 

3.12. ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
 
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. 

 

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 ο Όµιλος 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.  
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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 & 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. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
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. 

 

3.16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ & 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 
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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 

περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο 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 του Οµίλου, 

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 
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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 

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 ∆ηµοσίου. 

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

καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο 

Όµιλος 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 
 
Ο Όµιλος 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  

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 
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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 ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 
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. 

• 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. 
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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. 

Οι µισθώσεις χρηµατοδοτικής πώλησης και επαναµίσθωσης ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

απεικονίζονται σύµφωνα µε το ∆.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. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενδιάµεσες οικονοµικές 

καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. 
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3.23. ∆ΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ 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 ∆ΠΧΠ 5 «Μη 

κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες» όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζονται από το πρότυπο. 

 

3.24. ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ συνδεδεµένων µε τον Όµιλο µερών 

γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 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. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους όπως κίνδυνο µεταβολής τιµών, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας, κίνδυνο ταµιακών ροών και κίνδυνο µεταβολών λόγω των επιτοκίων. Η διαχείριση 

των ανωτέρω καταστάσεων από τη διοίκηση και τα τµήµατα της εταιρείας επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της 

εταιρείας. 

 

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 χρήση τα Ίδια 

Κεφάλαια της Εταιρείας µειώθηκαν κατά € 385,45 χιλ. που αφορούν ζηµίες από µεταβολή της 

εύλογης αξίας των κατεχόµενων µετοχών. Με βάση τα κατεχόµενα την 31/12/2015 χρεόγραφα, 
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µία αύξηση/(µείωση) των τιµών τους κατά 10% θα επέφερε αύξηση/(µείωση) των Ιδίων 

Κεφαλαίων της χρήσης 2015 κατά € 38,5 χιλ. περίπου και αύξηση/(µείωση) των Ιδίων Κεφαλαίων 

της χρήσης 2014 κατά € 12,39 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΄ υλών για τη χρήση 2015 ανήλθε σε € 45.041.808,50 και για τη χρήση 

2014 ανήλθε στο ποσό των € 47.027.842,53. Ενδεχόµενη ανατίµηση / (υποτίµηση) των βασικών 

α’ υλών κατά 10% θα επέφερε µείωση / αύξηση των κερδών της χρήσης 2015 κατά € 4,504 εκ. 

περίπου και µείωση / αύξηση των κερδών της χρήσης 2014 κατά € 4,703εκ περίπου 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

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

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

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

απαιτήσεις και να περιορίζεται σηµαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Την 31/12/2015 οι πωλήσεις 

προς τον Όµιλο Σελόντα ανερχόταν σε ποσοστό 85% περίπου. 

 

 

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. 

 

31/12/2015 Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών
Τραπεζικός δανεισµός 28.010.594,05 8.864.118,79 0,00
Προµηθευτές & λοιπές βραχ.υποχ/σεις 13.774.034,40 0,00 0,00

41.784.628,45 8.864.118,79 0,00

31/12/2014 Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών
Τραπεζικός δανεισµός 32.591.306,22 9.792.269,09 0,00
Προµηθευτές & λοιπές βραχ.υποχ/σεις 14.435.878,35 0,00 0,00

47.027.184,57 9.792.269,09 0,00 
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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 κατά 10% θα 

επέφερε µείωση των κερδών της Εταιρείας για τη χρήση 2015 € 205 χιλ περίπου και µείωση των 

κερδών της χρήσης 2014 κατά €264 χιλ περίπου.  

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

5.1. ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 

Κατά την 31/12/2015 και 31/12/2014 η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους εξής επιχειρηµατικούς 

τοµείς: 

- παραγωγή και πώληση ιχθυοτροφών 

- ιχθυοκαλλιέργεια 

 Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά την περίοδο 1/1/2015 - 31/12/2015 καθώς και την 

αντίστοιχη συγκρίσιµη περίοδο έχουν ως εξής: 

1/1-31/12/2014 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά 
τοµέα 61.242.767,83 468,50 61.243.236,33

Καθαρές πωλήσεις 61.242.767,83 468,50 61.243.236,33

Λειτουργικά κέρδη 6.930.629,20 -1.392.637,70 5.537.991,50
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα -2.525.827,60 -800,25 -2.526.627,85
(Ζηµιές)/Κέρδη προ φόρων 4.404.801,60 -1.393.437,95 3.011.363,65
Φόροι -830.675,09 302.160,61 -528.514,49
Καθαρή (ζηµιά)/κέρδος 3.574.126,51 -1.091.277,35 2.482.849,17
1/1-31/12/2015 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά 
τοµέα 57.250.397,30 107.800,00 57.358.197,30
Καθαρές πωλήσεις 57.250.397,30 107.800,00 57.358.197,30

Λειτουργικά κέρδη/(ζηµίες) 6.442.418,81 -397.522,98 6.044.895,83
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα -2.224.706,72 -577,84 -2.225.284,56
Κέρδη προ φόρων 4.217.712,09 -398.100,82 3.819.611,27
Φόροι -1.709.405,72 243.134,61 -1.466.271,11
Καθαρό κέρδος 2.508.306,37 -154.966,21 2.353.340,16

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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5.2. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 

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

σε λοιπές χώρες. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Ελλάδα 57.358.197,30 61.243.236,33

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 0,00 0,00
Λοιπές χώρες 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 57.358.197,30 61.243.236,33  

 

6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

6.1. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Τα ενσώµατα και 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

1/1-31/12/2014
Αξίες κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 2.468.694,65 6.715.362,70 14.241.478,21 937.726,56 1.585.311,84 122.302,13 220.187,95 26.291.064,04
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 37.932,93 0,00 2.719,07 0,00 1.105,45 41.757,45
Επανεκτίµηση παγίων -340.495,65 643.998,61 3.280.227,24 82.126,20 0,00 0,00 0,00 3.665.856,40

Πωλήσεις/Μεταφορές περιόδου/∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31/12/2014 2.128.199,00 7.359.361,31 17.559.638,38 1.019.852,76 1.588.030,91 122.302,13 221.293,40 29.998.677,89
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 0,00 -2.233.446,39 -12.176.168,45 -738.097,69 -1.529.955,14 0,00 -191.565,87 -16.869.233,54
Αποσβέσεις περιόδου -206.199,90 -466.294,52 -21.045,37 -17.603,74 0,00 -61,13 -711.204,66
Επανεκτίµηση παγίων 0,00 -127.669,03 -85.053,97 38.269,70 0,00 0,00 0,00 -174.453,30
Αποσβέσεις 
πωληθέντων/Μεταφορές/∆ιαγραφές

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31/12/2014 0,00 -2.567.315,32 -12.727.516,94 -720.873,36 -1.547.558,88 0,00 -191.627,00 -17.754.891,51

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014 2.128.199,00 4.792.046,00 4.832.121,45 298.979,40 40.472,03 122.302,13 29.666,40 12.243.786,41
1/1-31/12/2015
Αξίες κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης 2.128.199,00 7.359.361,31 17.559.638,38 1.019.852,76 1.588.030,91 122.302,13 221.293,40 29.998.677,89
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 78.836,10 42.400,00 20.267,92 6.933,37 148.437,39

Πωλήσεις/Μεταφορές περιόδου/∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.910,51 0,00 0,00 -1.910,51

Υπόλοιπο 31/12/2015 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
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 0,00 -2.567.315,32 -12.727.516,94 -720.873,36 -1.547.558,88 0,00 -191.627,00 -17.754.891,51
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -170.396,17 -613.255,08 -68.318,88 -17.495,05 0,00 -1.114,92 -870.580,09
Αποσβέσεις 
πωληθέντων/Μεταφορές/∆ιαγραφές

0,00 0,00 0,00 0,00 1.910,49 0,00 0,00 1.910,49

Υπόλοιπο 31/12/2015 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

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015 2.128.199,00 4.621.649,83 4.297.702,47 273.060,52 43.244,88 122.302,13 35.484,85 11.521.643,68 

 

Η Εταιρεία προέβη στην προηγούµενη χρήση σε επανεκτίµηση των γηπέδων, κτιρίων, 

µηχανηµάτων και µεταφορικών της µέσων από ανεξάρτητους εκτιµητές.  

 

6.2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Στην χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 70483/30-6-2015 Απόφαση της 

∆ιεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 

Τουρισµού, εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
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ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης 

εταιρείας από την πρώτη.  

Οι εταιρείες «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ήταν κατά 100% θυγατρικές της 

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 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. 

 

6.3. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 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 λογιστική αξία των µετοχών που µεταφέρθηκαν κατά τη 1/10/2008 ανέρχονταν στο ποσό         

€ 927.060,54. Η αξία των επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση κατά την 31/12/2015 µετά την 

αποτίµησή τους στην εύλογη αξία ανέρχονταν στο ποσό € 4.964.689,45 ενώ την 31/12/2014 στο 

ποσό των € 615.191,56. 

Επίσης στην κλειόµενη χρήση αποκτήθηκαν 16.666.666 µετοχές της Τράπεζας Πειραιώς αντί του 

ποσού των € 4.999.999,80. 

 
6.4. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 

31/12/2015 31/12/2014

Όµιλος Sea Farm Ionian 684.509,17 834.512,25
Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες 0,00 0,00
∆οσµένες εγγυήσεις 33.961,57 33.496,57
Γραµµάτια εισπρακτέα 0,00 382.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 718.470,74 1.250.008,82  
 

 

Η απαίτηση κατά του Οµίλου της Sea Farm Ionian προέρχεται από πώληση ιχθυοτροφών η οποία 

είχε ρυθµιστεί σε προηγούµενη χρήση και η οποία εξυπηρετείται κανονικά. 

Σχετικά µε την απαίτηση από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ αυτή προήλθε από την 

πώληση ιχθυοτροφών σε προηγούµενη χρήση και ανέρχονταν κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής 
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της στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 στο ποσό € 4.927.422,85. Η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας σύναψε συµφωνία στη χρήση µε την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΑΒΕΕ µε την οποία διακανονίστηκε η είσπραξη του συνόλου της οφειλής.  

Ως εκ τούτου η Εταιρεία προέβη σε προεξόφληση της απαίτησης µε επιτόκιο 5% από την οποία 

προέκυψε ποσό € 370.307,94 που επιβάρυνε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της χρήσης 2009. Οι 

χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 ενίσχυσαν τα χρηµατοοικονοµικά έσοδά τους µε το 

ποσό των € 65.348,47 έκαστη, ενώ στην παρούσα χρήση τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

ενισχύθηκαν κατά € 43.565.55. 

Το συνολικό ύψος της απαίτησης κατά την 31.12.2015 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

1.604.638,72. Από το ανωτέρο υπόλοιπο, ποσό ευρώ 872.783,00 που αφορά επιταγές λήξεως 

εντός του επόµενου έτους περιλαµβάνεται στο λογαριασµό των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων «επιταγές εισπρακτέες». Για την εν λόγω απαίτηση σχηµατίστηκε στην κλειόµενη 

περίοδο πρόβλεψη για ενδεχόµενη απώλεια ύψους € 365.927,86, η οποία αφορά επιταγή 

εισπρακτέα σε καθυστέρηση, λήξεως 30.6.2015 και η οποία δεν έχει εισπραχθεί µέχρι σήµερα.  

Η απαίτηση από γραµµάτια εισπρακτέα αφορά ρυθµισµένη απαίτηση από πελάτη της. 

 

6.5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

31/12/2015 31/12/2014

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
έναρξης περιόδου. 0,00 -5.794,40
Αγορές Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. -85.852,00 0,00
Κόστος υλών - δαπανών που προστίθενται στην αξία 
των βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού -46.480,46 -9.442,94
Πωλήσεις περιόδου. 107.800,00 468,50
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
λήξης περιόδου. 0,00 0,00
Zηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 
31/12/2015 & 31/12/2014 -24.532,46 -14.768,84  

 
 
 
6.6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

31/12/2015 31/12/2014

Προϊόντα 1.481.488,36 935.853,29

Α και Β ύλες – υλ. συσκ/σίας 1.502.957,99 1.147.324,08

ΣΥΝΟΛΟ 2.984.446,35 2.083.177,37
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6.7. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

31/12/2015 31/12/2014

Πελάτες 25.165.617,27 30.633.658,24
Μείον : Προβλέψεις -4.736.296,95 -4.249.212,32
Γραµµάτια εισπρακτέα 441.000,00 350.000,00
Επιταγές εισπ. και στις τραπ για εγγύηση 23.638.454,82 26.440.952,80
Επιταγές σε καθυστέρηση 30.000,00 206.855,72
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων 0,00 0,00
∆εσµευµένοι λογ. καταθέσεων 952.805,08 315.039,37
Χρεώστες ∆ιάφοροι 6.577.649,83 4.234.446,89
Λογ.διαχειρίσεων προκ. & πιστώσεων 27.974,91 27.974,90
ΣΥΝΟΛΟ 52.097.204,96 57.959.715,60  
 
 
 
α) Η κίνηση του λογαριασµού «Προβλέψεις» στην παρούσα χρήση αναλύεται ως εξής: 

 

Υπόλοιπο Προβλέψεων 31.12.2014 4.249.212,32
Πλεον: Συµπληρωµατική πρόβλεψη περιόδου 98.012,49
Μείον: -∆ιαγραφή επισφαλών & επιδικων 
πελατών για τους οποίους είχε σχηµατισθεί 
πρόβλεψη 0,00
          -Μεταφορά πρόβλεψης σε επιταγές σε 
καθυστέρηση 389.072,14
          -Έσοδα από αχρηµ. προβλέψεις 0,00
Υπόλοιπο Προβλέψεων 31.12.2015 4.736.296,95  

 

 

β) Η κίνηση του λογαριασµού «Επιταγές σε καθυστέρηση» στην παρούσα χρήση αναλύεται ως  

εξής: 

 

Υπόλοιπο επιταγών σε καθυστέρηση 31.12.2014
206.855,72

Μείον: Μείωση επιταγών σε καθυστέρηση -365.927,86
Μεταφορά στις προβλέψεις για πελάτες 389.072,14
Σχηµατισµός προβλεψης για επιταγές σε 
καθυστέρηση -365.927,86
Μεταφορά στα έσοδα από αχρησηµοποίητες 
προβλέψεις 165.927,86
Υπόλοιπο επιταγών σε καθυστέρηση 
31.12.2015 30.000,00  
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γ) Το κονδύλι «Χρεώστες ∆ιάφοροι» αναλύεται ως ακολούθως: 

 

31/12/2015 31/12/2014
Απαίτηση από ΦΠΑ 6.422.944,98 3.666.829,92
Προκαταβολή/παρακρ. φόροι εισοδήµατος 0,00 48.609,89
Αγορες υπο παραλαβη 16.162,20 299.338,25
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 5.685,96 37.074,26

Έξοδα εποµένων χρήσεων 15.160,12 8.642,90
Παραγγελίες εξωτερικού 0,00 0,00

Απαίτησεις από συνεργάτες της εταιρίας και των 
θυγατρικών της

117.696,57 173.951,67
ΣΥΝΟΛΟ 6.577.649,83 4.234.446,89  

 
δ) Η ενηλικίωση των υπολοίπων των «Απαιτήσεων από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες» 

αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Ενηλικίωση απαιτήσεων (µήνες) 0 έως 6 6 έως 9 9 έως 12 >12
Πελάτες & επιταγές εισπρακτέες 39.177.764,69 1.954.032,00 13.910,95 9.329.984,31
Αποµειωµένες -6.384.116,13

39.177.764,69 1.954.032,00 13.910,95 2.945.868,18  

 

Το υπόλοιπο των απαιτήσεων της εταιρείας πέραν του έτους το οποίο δεν είναι αποµειωµένο, 

αφορά απαιτήσεις ύψους 1,17 εκατ. € από τον Όµιλο της µητρικής ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., απαιτήσεις για 

τις οποίες έχει γίνει διακανονισµός για την είσπραξή τους, ύψους € 0,87 εκατ. και επίδικες 

απαιτήσεις ύψους 0,90 εκατ. € οι οποίες κατά την άποψη των δικηγόρων της εταιρείας θα 

εισπραχθούν. 
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6.8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     

 
 
Οι µεταβολές που σηµειώθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο και την προηγούµενη χρήση 
αναλύονται ως εξής:  
 
Αξία Κτήσης 6.037.751,71 6.037.751,71
Μείον:Σωρευµένη πρόβλεψη ζηµίας αποµείωσης µέχρι 
31/12/2006 -3.841.115,99 -3.841.115,99
Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2007 2.196.635,72 2.196.635,72
Μείον:Πωλήσεις -548.872,00 -548.872,00
Κέρδη και ζηµιές από τη µεταβολή στην εύλογη αξία -416.840,36 -416.840,36
Υπόλοιπο 31/12/2007 1.230.923,36 1.230.923,36
Κέρδη και ζηµιές από τη µεταβολή στην εύλογη αξία 1.1-
31.12.2008 -223.348,02 -223.348,02

Αναταξινόµηση στις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση -927.060,54 -927.060,54
Προσθήκες 1.700,00 1.700,00
Μείον: Σχηµατισµός πρόβλεψης για απαξίωση στη χρήση 
2015 -82.214,80 0,00
Υπόλοιπο 31/12/2015 - 31/12/2014 0,00 82.214,80  
 
 
 

6.9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
 
 

31/12/2015 31/12/2014
∆ιαθέσιµα στο ταµείο  2.879,26 2.103,87
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 3.041.472,51 5.059.908,10
ΣΥΝΟΛΟ 3.044.351,77 5.062.011,97  
 
 
 

6.10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
 
 

Αριθµός µετοχών Κοινές µετοχές Εκδοθέν Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες Μετοχές

31η ∆εκεµβρίου 2013
17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 -106.147,10

31η ∆εκεµβρίου 2014
17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 -106.147,10

31η ∆εκεµβρίου 2015 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.  

 

 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2015 – 31/12/2015 
 

- 66 - 

6.11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 863.830,97
Κέρδη από επανεκτίµηση ακινήτων 4.722.686,85
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος -1.189.375,40
Μείον: Απόσβεση Αποθεµατικού Εύλογης 
Αξίας 

-37.469,01

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος απόσβεσης 
αποθεµατικού εύλογης αξίας

1.484,29

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 4.361.157,70
Κέρδη από επανεκτίµηση ακινήτων 0,00
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 0,00
Μείον: Απόσβεση Αποθεµατικού Εύλογης 
Αξίας 

-523.118,51

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος απόσβεσης 
αποθεµατικού εύλογης αξίας

-24.429,64

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 3.813.609,55  
 
 
 

6.12. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
 
 

• ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

          
 

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.  
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• ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 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 2014 107.095,47
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2014
Μεταφορά κερδών από αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση που 
πωλήθηκαν στην περίοδο, στα αποτελέσµατα 

0,00

Ζηµιά από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων -121.390,01
Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2014 -14.294,54
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2015
Ζηµιά από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων -385.545,00
Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2015 -399.839,54  

 

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά το αποτέλεσµα από την ανατίµηση - αποµείωση της αξίας των 

κατεχόµενων µετοχών σε εισηγµένες στο ΧΑ εταιρειών. (Παρ. 6.3) 

 

 

6.13. ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

31/12/2015 31/12/2014
Μακροπρόθεσµος τραπεζικός 
δανεισµός
Οµολογιακό/τραπεζικό δάνειο 8.864.118,79 9.792.269,09
Σύνολο µακροπρόθεσµου τραπεζικού 
δανεισµού

8.864.118,79 9.792.269,09

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός 
δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός 27.073.094,05 18.653.806,22
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα εντός 
ενός έτους

937.500,00 13.937.500,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµου τραπεζικού 
δανεισµού

28.010.594,05 32.591.306,22

Σύνολο δανείων 36.874.712,84 42.383.575,31  
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Ο χρόνος εξόφλησης του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού για την εταιρεία έχει ως εξής: 

31/12/2015 Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών

Τραπεζικός δανεισµός 8.864.118,79 0,00

8.864.118,79 0,00

31/12/2014 Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών

Τραπεζικός δανεισµός 9.792.269,09 0,00

9.792.269,09 0,00  

 

Κατά την 31/12/2015 υφίστατο ληξιπρόθεσµο υπόλοιπο του οµολογιακού δανείου ποσού             

€ 9.334.100,00 και κοινοπρακτικού δανείου ποσού € 18.650.000,00 που περιλαµβάνονταν 

προσωρινώς στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός δανεισµός». 

Στις 11.3.2016 αναδιαρθώθηκε ο µακροπρόθεσµος δανεισµός της εταιρείας µε την υπογραφή 

σύµβασης µε την Τράπεζα πενταετούς οµολογιακού δανείου εξοφλητέου µέχρι τον Μάρτιο του 

έτους 2021. 

 
 
6.14. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

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. 

Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 

Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση
Α.Φ. 

Υποχρέωση

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα Πάγια 2.179.042,00 0,00 2.126.810,49
Άυλα πάγια 133.370,34 0,00 121.750,27
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10.934,83 5.942,23 0,00
Απαιτήσεις 175.377,92 0,00 71.262,27
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

70.545,98 58.903,26 0,00

∆ανειακές υποχρεώσεις 41.710,28 113.839,04 0,00
Σύνολο 112.256,26 2.498.725,09 178.684,53 2.319.823,03
Συµψηφισµός -112.256,26 -112.256,26 -178.684,53 -178.684,53
Σύνολο 0,00 2.386.468,83 0,00 2.141.138,50

31/12/2015 31/12/2014

 

 

Εξ αιτίας της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στις αρχές Ιουλίου 2015 από 26% σε 29% η 

αναβαλλόµενη φορολογία επανυπολογίστηκε µε βάση το νέο φορολογικό συντελεστή. Λόγω του 

ανωτέρω επανυπολογισµού, αυξήθηκε η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση κατά ευρώ 
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247.054,44, εκ των οποίων ποσό ευρώ 110.463,28 καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

και ποσό ευρώ 136.591,16 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

6.15. 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: 

 

31/12/2015 31/12/2014
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 31.12.2013 210.250,88
∆απάνη/(έσοδο) περιόδου 16,20
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 16.694,80
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2014 226.961,88
∆απάνη/(έσοδο) περιόδου 16.711,00
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 0,00
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2015 243.672,88  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2015 – 31/12/2015 
 

- 70 - 

Οι λογιστικές απεικονίσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 έχουν ως ακολούθως: 
 
 
Περίοδος 01.01-31.12.15 01.01-31.12.14

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτουµένων 
υποχρεώσεων 193.539,88 193.539,88
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 100.311,00 100.311,00
Μη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας 0,00 0,00
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον 
ισολογισµό 293.850,88 293.850,88

Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 22.510,00 22.510,00
Τόκος στην υποχρέωση 12.507,00 12.507,00
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς / (κέρδους) -3.799,00 -3.799,00
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 0,00 0,00
Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων 31.218,00 31.218,00
Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού 
υπηρεσίας 0,00 0,00
Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό 
αποτελεσµάτων 31.218,00 31.218,00

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση 
αναγνωρισµένη στον ισολογισµό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 327.159,13 327.159,13
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -16.694,80 -16.694,80
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων -19.444,69 -19.444,69
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 291.019,64 291.019,64
Προσαρµογή 0,00 0,00
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 291.019,64 291.019,64

Μεταβολή στην παρούσα αξία της 
υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 162.043,68 162.043,68
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 33.708,20 33.692,00
Κόστος τόκου 6.812,00 6.812,00
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -16.694,80
Επιπλέον πληρωµές ή εξόδα / (έσοδα) -9.016,00 -9.016,00
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 0,00 0,00
Αναλογιστική ζηµιά / (κέρδος) 50.125,00 50.125,00
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της 
περιόδου 243.672,88 226.961,88

Αναλογιστικές παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,70% 2,70%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,00% 0,00%
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή 16,28 16,28 
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6.16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 133.952,00
Αντιλογισµός πρόβλεψης 0,00
Προσαρµογή πρόβλεψης 0,00

Υπόλοιπο την 31.12.2014 133.952,00
Αντιλογισµός πρόβλεψης 0,00

Προσαρµογή πρόβλεψης 0,00
Υπόλοιπο την 31.12.2015 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 µητρικής. Για τις λοιπές εταιρείες του Oµίλου 

δεν απαιτήθηκε σχηµατισµός πρόβλεψης λόγω ύπαρξης σωρευµένων φορολογικών ζηµιών. 

 
 

6.17. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

31/12/2015 31/12/2014

Προµηθευτές 11.681.650,84 12.765.944,05
Επιταγές πληρωτέες 11.669,24 179.010,83
Προκαταβολές πελατών 6.199,32 6.199,88
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία 116.080,96 109.136,59
Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένες 0,00 0,00
Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 43.664,16 39.748,09
Πιστωτές ∆ιάφοροι 1.349.305,08 1.209.665,77
ΣΥΝΟΛΟ 13.208.569,60 14.309.705,21  
 
 
Η ενηλικίωση των υπολοίπων των «Προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων» αναλύεται ως 
ακολούθως: 
 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενηλικίωση υποχρεώσεων (µήνες) 0 έως 3 3 έως 6 6 έως 9 9 έως 12 >12
Προµηθευτές & πιστωτές διάφοροι

10.574.162,47 739.915,08 892,99 0,00 1.715.985,38
10.574.162,47 739.915,08 892,99 0,00 1.715.985,38  

 
6.18. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 

31/12/2015 31/12/2014
ΦΜΥ, Φόροι αµοιβών τρίτων κλπ 248.317,23 108.791,52
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος 317.147,57 17.381,62
ΣΥΝΟΛΟ 565.464,80 126.173,14  
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6.19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 
 

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2014

Πωλήσεις Προϊόντων 57.244.187,15 61.242.727,83
Πωλήσεις Λοιπών αποθεµάτων & Υπηρεσιών 6.210,15 40,00
ΣΥΝΟΛΟ 57.250.397,30 61.242.767,83  
 
 

6.20. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 

Προϊόντων Εµπορευµάτων

Λοιπών 
Αποθεµάτων & 

Υπηρεσιών Σύνολο
Αρχικό Απόθεµα 935.853,29 0,00 0,00 935.853,29
Πλέον: Αγορές / Επιστροφές/ Κόστος 
Παραγωγής 48.537.824,59 0,00 0,00 48.537.824,59
Μείον: Τελικό Απόθεµα 1.481.488,36 0,00 0,00 1.481.488,36
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 47.992.189,52 0,00 0,00 47.992.189,52

1/1-31/12/2015

 
 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 
 
 

1/1-31/12/2015
Αναλώσεις Α Υλών 45.041.808,50
Αναλώσεις Αναλωσίµων 345.505,64
Αναλώσεις Ανταλλακτικών - Ειδών 
Συσκευασίας 389.260,52
∆απάνες Παραγωγής 2.761.249,93
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 48.537.824,59  
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 
 

1/1-31/12/2015
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 1.285.321,97
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 27.045,00
Παροχές τρίτων 835.689,02
Φόροι τέλη 6.623,60
∆ιάφορα Έξοδα 105.675,73
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 500.894,61
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.761.249,93  
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6.21. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α  
 

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2014

Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 47.226,86 151.224,61
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 
προηγούµενων χρήσεων 165.927,86 0,00
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 149.774,57 23.807,40

Λοιπά έκτακτα έσοδα 10.104,41 5.600,31
ΣΥΝΟΛΟ 373.033,70 180.632,32  
 
 
 

6.22. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  
 
 
 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2014

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 561.837,16 555.957,50
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 1.006.601,77 1.713.609,27
Παροχές τρίτων 94.253,60 99.342,71
Φόροι τέλη 68.639,53 68.969,16
∆ιάφορα Έξοδα 40.705,34 43.094,29
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 340.094,35 165.881,32
ΣΥΝΟΛΟ 2.112.131,75 2.646.854,25  
 
 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
 

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2014

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 130.411,05 147.263,20
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 0,00 0,00
Παροχές τρίτων 37.728,37 39.985,98
Φόροι τέλη 3.805,00 3.580,00
∆ιάφορα Έξοδα 619.848,81 693.253,01
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 29.591,12 8.882,79
ΣΥΝΟΛΟ 821.384,35 892.964,98  
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6.23. ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 
 
Το κονδύλι του λογαριασµού «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» αφορά συµπληρωµατική 

πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες που σχηµατίστηκε στην παρούσα χρήση. 

 1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2014

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.573,38 84.599,32
Φορολογικά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις 102,40 17.632,44
Λοιπά πρόστιµα και προσαυξήσεις 0,00 55.272,34
Έκτακτες ζηµίες 0,00 5.718,00
Ζηµίες επανεκτίµησης παγίων 0,00 1.231.313,75
Έξοδα προηγούµενης χρήσης 41.982,45 130.628,70
Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους 582.638,86 112.411,00
ΣΥΝΟΛΟ 628.297,09 1.637.575,55  
 
 
6.24. ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2014

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 93.420,26 100.390,66
Κέρδη Πωλήσεων Συµµετοχών & Χρεογράφων 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -2.051.533,11 -2.640.876,17
Ζηµίες αποµείωσης επενδύσεων διαθεσίµων προς 
πώληση & Χρη/κών περ. στοιχείων που αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -267.171,71 0,00
Μερίσµατα επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 0,00 13.857,66

ΣΥΝΟΛΟ -2.225.284,56 -2.526.627,85  
 

 
6.25. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

 
1/1-

31/12/2015
1/1-

31/12/2014
Τρέχων φόρος περιόδου -1.245.370,43 -934.684,51
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00
Έσοδα και Έξοδα  από αναβαλλόµενη φορολογία -220.900,68 406.170,02
ΣΥΝΟΛΟ -1.466.271,11 -528.514,49  
 

Η συµφωνία του «Φόρου Εισοδήµατος» παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα:  

 

% 31/12/2015
Φόρος βάσει φορολογικού συντελεστή 29% 29% 1.107.687,27
Φορολογικές αναµορφώσεις δήλωσης 22.390,90
Μόνιµες φορολογικές διαφορές 28.718,08
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 136.591,16
Λοιποί συµβεβεούµενοι φόροι 1.400,00
Αναβαλλόµενοι φόροι που δεν λογίστηκαν 169.483,71

1.466.271,11  
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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 το 

2015 η µητρική εταιρεία 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 χρήσεως 2015. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις). 

 

6.26. ΚΕΡ∆Η 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-
31/12/2015

1/1-
31/12/2014

Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους 2.353.340,16 2.482.849,17

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής 2.353.340,16 2.482.849,17
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών  17.175.776 17.175.776
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους ανά 
µετοχή- βασικά (σε €) 0,1370 0,1446  
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6.27. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2014

Κτίρια & Κτιριακές εγκ/σεις 170.396,17 206.199,90
Μηχανήµατα & µηχ/κος 
εξοπλισµός 613.255,08 466.294,52
Μεταφορικά µέσα 68.318,87 21.045,37
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 17.495,05 17.603,74
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1.114,92 61,13
Σύνολο αποσβέσεων παγιων 
& άυλων στοιχειων 870.580,09 711.204,66
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0,00 0,00
Σύνολο αποσβέσεων 870.580,09 711.204,66  
 
 
7. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, λοιπές εγγυήσεις και 

άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να 

προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες 

πληρωµές, µετά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  

31/12/2015 31/12/2014

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 2.700,00 2.700,00
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 28.539,34 17.584,38
Επιταγές εισπρακτέες για εξασφάλιση απαιτήσεων 418.799,51 418.799,51
Λοιπά 427.736,76 427.736,76
ΣΥΝΟΛΟ 883.881,82 872.926,86  

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των απορροφούµενων θυγατρικών έχουν ως 

εξής:  

 
 
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 λοιπές εταιρείες του Οµίλου δεν απαιτήθηκε σχηµατισµός πρόβλεψης 

λόγω ύπαρξης σωρευµένων φορολογικών ζηµιών.  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2009-2010

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2010

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2010
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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 το 

2015 η µητρική εταιρεία 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 χρήσεως 2015. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2015 – 31/12/2015 
 

- 78 - 

8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά 

ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών στις 31/12/2015 έχουν 

ως εξής:  

• ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ποσά σε €
1/1-

31/12/2015 1/1-31/12/2014
Α. Υπερκείµενη Μητρικη(Σελοντα)
Πωλήσεις αγαθών 48.844.507,02 45.749.270,07
Πωλήσεις υπηρεσιών - µισθώµατα 46.126,86 61.224,61
Πωλήσεις παγίων 0,00 0,00
Aγορές 89.842,00 3.884,00
Αγορές παγίων 0,00 0,00
Αγορές υπηρεσιών - µισθώµατα 100,00 3.946,31
Β.Θυγατρικές
Πωλήσεις αγαθών 0,00 0,00
Πωλήσεις υπηρεσιών - µισθώµατα 0,00 0,00
Aγορές 0,00 0,00
Αγορές υπηρεσιών - µισθώµατα 0,00 0,00

Γ. 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
∆.Αµοιβές µελων ∆.Σ-∆ιευθυντών
Μισθοί και αµοιβές 1.080.111,14 1.801.387,81  

 

 
• ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
 
Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014
Α. Υπερκείµενη Μητρικη(Σελοντα)
Απαιτήσεις 17.767.952,38 22.901.963,32
Υποχρεώσεις 355.438,92 255.470,06
Β.Θυγατρικές
Απαιτήσεις 0,00 0,00
Υποχρεώσεις 0,00 0,00
Γ. Λοιπά συνδεδεµένα µέρη      
(Υπερκείµενης Μητρικης)
Απαιτήσεις 462,82 462,82

Υποχρεώσεις 0,00 0,00
∆.Μέλη ∆.Σ και ∆ιευθυντές
Απαιτήσεις 0,00 0,00
Υποχρεώσεις 11.376,48 11.637,45  
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9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού την 31/12/2015 ήταν 66 άτοµα, έναντι 63 ατόµων 

την 31/12/2014. 

 

Η ανάλυση του «Κόστους µισθοδοσίας» παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Μισθοί 1.215.490,46
Hµεροµίσθια και ωροµίσθια 342.502,04
Εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία 392.864,84
Αποζηµιώσεις απολυοµένων 0,00
Λοιπές παροχές προσωπικού 26.712,84

1.977.570,18

Κατανεµηµένο στο κόστος πωλήσεων 1.285.321,97
Κατανεµηµένο στα έξοδα διοίκησης 561.837,16
Κατανεµηµένο στα έξοδα διάθεσης 130.411,05

1.977.570,18  

 

10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 
 
 
Επί των παγίων στοιχείων έχουν εγγραφεί υποθήκες, ποσού € 14.500.000,00 υπέρ της τράπεζας 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώην MILLENNIUM BANK) και προσηµειώσεις υποθηκών ποσού € 3.000.000,00 υπέρ 

της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ) € 1.500.000,00 υπέρ της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

(πρώην MILLENNIUM BANK) και € 9.000.000,00 υπέρ της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για εξασφάλιση 

τραπεζικών δανείων. 

11. ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των 

οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

 

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 Ναυάρχου Νικοδήµου 30, 

Αθήνα, και ποσοστό συµµετοχής 41,34 % µε τη µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 
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13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆.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. 

 
14. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Η΄ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσιάζει εποχικότητα που αποδίδεται στην εποχικότητα που 

παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ. 

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 ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2015 – 31/12/2015. 
 

 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2015 καθώς και η επίδρασή τους 

στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

Mε την από 29 Μαΐου 2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καλούνται 

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

Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ., στην έδρα της εταιρείας 

στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, ∆ήµου 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 ∆Σ για κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έντυπο 

διορισµού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

www.perseusgroup.gr  

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 

Στις 26 Ιουνίου 2015 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρείας κατά την οποία παρίσταντο µέτοχοι, κάτοχοι 15.312.765 µετοχών επί συνόλου 

17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,82% επί του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού της 

κεφαλαίου και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι αποφάσεις επί όλων των θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέµα σύγκλησης Α΄και Β΄ επαναληπτικής Γενικής 

Συνέλευσης κατά τα οριζόµενα στην από 29/5/2015 Πρόσκληση. 

 

Αναλυτικά: 

1) Εγκρίθηκαν οµόφωνα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 

31/12/2014, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών 

Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.  

2) Εγκρίθηκε οµόφωνα τη ∆ιάθεση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2014. 

3) Απαλλάχθηκαν οµόφωνα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της 

Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 

– 31/12/2014).  

4) Εγκρίθηκαν οµόφωνα οι αµοιβές και άλλες παροχές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προεγκρίθηκαν οι αµοιβές και άλλες παροχές 

προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2015 – 31/12/2015).  

5) Αποφασίστηκε οµόφωνα ο ορισµός ως τακτικής Ελέγκτριας της Κας Χρυσούλας Γ. 

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

(Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύµβουλοι 

Επιχειρήσεων» µε ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2015. 
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Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αµοιβή της ανωτέρω εταιρείας οριστεί η ελάχιστη αµοιβή όπως 

αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

6) Αποφασίστηκε οµόφωνα, η παροχή αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και σε 

διευθυντές της εταιρείας να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεµένων) 

εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς.  

7) Επικυρώθηκε η εκλογή του κου Χρόνη Ιωάν. Αριστείδη ως µη εκτελεστικού µέλους του ∆Σ, σε 

αντικατάσταση παραιτηθέντος µέλους. 

8) Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε οµόφωνα η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας µε αντίστοιχη 

τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

9) Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων. 

10) Επικυρώθηκε η συγχώνευση µε τις κατά 100% θυγατρικές εταιρείες «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΕ» και «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ». 

11) Εγκρίθηκε η τροποποίηση της Σύµβασης προµήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 

 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ 

 

Με την υπ’αριθµ.πρωτ. 70483/30-6-2015 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του 

Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, εγκρίθηκε η συγχώνευση των 

ανωνύµων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη.  

Οι εταιρείες «ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ήταν κατά 100% θυγατρικές της 

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

ως εκ τούτου η εν λόγω απορρόφηση ουδεµία επίπτωση είχε στα κονδύλια των οικονοµικών 

καταστάσεων του Οµίλου. Από την ηµεροµηνία έγκρισης της απορρόφησης (30.6.2015) δεν 

απαιτείται η σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, τα δε συγκριτικά κονδύλια των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.2014 αφορούν τα κονδύλια των οικονοµικών 

καταστάσεων του Οµίλου, όπως δηµοσιεύθηκαν κατά τις αντίστοιχες προηγούµενες περιόδους.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Για εταιρεία, σε συνέχεια ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2014, που διενεργήθηκε από 

τους νόµιµους ελεγκτές, σύµφωνα µε το άρθρο 65α Ν.4174/2013, εξεδόθηκε έκθεση φορολογικής 

συµµόρφωσης µε σύµφωνη γνώµη χωρίς επιφύλαξη. 

 

16. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Στις 11.3.2016 υπογράφηκε µεταξύ της εταιρείας και πιστώτριας Τράπεζας σύµβαση πενταετούς 

διάρκειας για αναχρηµατοδότηση του µακροπρόθεσµου δανεισµού αυτής.  

 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 

2015 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

  

Ζευγολατιό, 28 Μαρτίου 2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
Α.∆.Τ. Χ 066415 

O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &         
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
Α.∆.Τ ΑΒ 296541 

  
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. ΑΕ 709753 

Α.Μ.Α 3142 

 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2015 – 31/12/2015 
 

- 84 - 

 
Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2015 – 31/12/2015 
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ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005 
 
Η εταιρεία κατ’ εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, δηµοσίευσε και κατέστησε διαθέσιµες στο 

επενδυτικό κοινό κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης 2015 τις πληροφορίες που 

ενσωµατώνονται στον παρακάτω πίνακα µε την µορφή της παραποµπής: 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

27.03.2015 Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2015 
http://www.perseusgroup.gr     
http://www.helex.gr                                   

07.04.2015 Ανακοίνωση σε Χ.Α. 
http://www.perseusgroup.gr    
http://www.helex.gr                                     

29.05.2015 Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική ΓΣ την 26.06.2015 
http://www.perseusgroup.gr     
http://www.helex.gr                         

29.05.2015 Αριθµός µετόχων & δικαιωµάτων ψήφου της Ετήσιας Τακτικής ΓΣ 
την 26.06.2015 

http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

29.05.2015 Έγγραφα που υποβάλλονται στην Ετήσια Τακτική ΓΣ της 26.06.2015 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

29.05.2015 Σχέδιο απόφασης ή σχόλιο ∆.Σ. για κάθε θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης της Ετήσιας Τακτικής ΓΣ την 26.06.2015 

http://www.perseusgroup.gr                  
http://www.helex.gr   

29.05.2015 Έντυπο αντιπροσώπευσης για την Ετήσια Τακτική ΓΣ της 26.06.2015 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

26.06.2015 Αποτελέσµατα Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής ΓΣ της 26.06.2015 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

03.07.2015 Ανακοίνωση για την έκγριση της Συγχώνευσης 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

08.07.2015 ∆ιευκρίνηση για παράταση διάρκειας Ετήσιας ΓΣ 26.06.2015 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

28.08.2015 Ανακοίνωση σε Χ.Α. 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 2014 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2014 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία & Πληροφορίες Α΄ Τριµήνου 2015 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α΄Τριµήνου 2015 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία & Πληροφορίες Α’ Εξαµήνου 2015 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Α΄Εξαµήνου 2015 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία & Πληροφορίες Γ΄ Τριµήνου 2015 
http://www.perseusgroup.gr               
http://www.helex.gr   

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Γ΄Τριµήνου 2015 
http://www.perseusgroup.gr                                       
http://www.helex.gr   

 

Τα ανωτέρω στοιχεία που είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική σελίδα www.perseusgroup.gr 

βρίσκονται στην ενότητα «Ενηµέρωση Επενδυτών», επιλογή «Ανακοινώσεις» και επιλογή 

«Οικονοµικά  Στοιχεία»  

 

 

Ζ. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,  οι εκθέσεις ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι 

εκθέσεις του διοικητικού συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα 

www.perseusgroup.gr στην ενότητα «Ενηµέρωση Επενδυτών», επιλογή «Οικονοµικά  Στοιχεία». 

 
 
 
 
 

 


