
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.perseusgroup.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των οικονοµικών καταστάσεων:

31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012 1.01-31.03.2013 1.01-31.03.2012 1.01-31.03.2013 1.01-31.03.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 10.002.899,32 10.199.144,58 5.317.514,27 5.469.525,55 Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 7.376.353,21 4.512.789,09 7.377.127,83 4.513.533,20

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 30.206,79 30.930,46 30.206,79 30.930,46 Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 19.962,60 29.326,50 0,00 0,00

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.057.261,59 3.483.761,59 15.058.435,31 15.484.935,31 Σύνολο πωλήσεων 7.396.315,81 4.542.115,59 7.377.127,83 4.513.533,20

Αποθέµατα 4.495.167,03 1.733.433,24 4.455.882,59 1.704.280,61 Μικτό κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων) 926.726,58 571.642,33 927.501,20 572.386,44

Απαιτήσεις από πελάτες 27.490.354,90 31.272.676,16 27.902.449,41 31.619.505,66
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων στην εύλογη αξία
-11.560,84 -16.314,21 0,00 0,00

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 27.389.360,99 29.502.759,02 27.122.611,77 29.250.214,96 ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.523,44 45.640,71 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 72.465.250,62 76.222.705,05 79.887.100,14 83.559.392,55 Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 915.165,74 555.328,12 927.501,20 572.386,44

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών  και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων  
423.644,65 146.224,95 501.092,53 176.698,01

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Ζηµιές) προ φόρων -105.679,42 -661.901,28 -26.057,75 -621.457,18

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.379.087,12 6.379.087,12 6.379.087,12 6.379.087,12 (Ζηµιές) µετά από φόρους  (Α) -96.676,23 -660.653,74 -16.541,31 -616.005,81

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 6.606.421,02 6.754.337,87 14.650.255,74 14.721.767,62 - Ιδιοκτήτες µητρικής -96.676,23 -660.653,74 -16.541,31 -616.005,81

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 12.985.508,14 13.133.424,99 21.029.342,86 21.100.854,74 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 14.265,05 53.076,28 10.535,10 48.142,97

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 12.985.508,14 13.133.424,99 21.029.342,86 21.100.854,74
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + 

(Β)
-82.411,18 -607.577,46 -6.006,21 -567.862,84

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 34.836.006,85 35.826.919,50 34.836.006,85 35.826.919,50 - Ιδιοκτήτες µητρικής -82.411,18 -607.577,46 -6.006,21 -567.862,84

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.781.190,86 1.795.557,99 1.491.662,51 1.497.927,07 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 9.541.814,15 10.012.168,25 9.458.226,15 9.930.630,25 (Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) -0,0056 -0,0385 -0,0010 -0,0359

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13.320.730,62 15.454.634,32 13.071.861,77 15.203.060,99
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 
620.486,84 336.373,96 653.700,74 332.491,91

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 59.479.742,48 63.089.280,06 58.857.757,28 62.458.537,81

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 72.465.250,62 76.222.705,05 79.887.100,14 83.559.392,55

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  περιόδου  

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
13.133.424,99 12.874.533,62 21.100.854,74 20.576.741,68

1.01-31.03.2013 1.01-31.03.2012 1.01-31.03.2013 1.01-31.03.2012
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  

(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-82.411,18 -607.577,46 -6.006,21 -567.862,84

Λειτουργικές δραστηριότητες
Μεταφορά κερδών από αποτίµηση επενδύσεων 

διαθεσίµων προς πώληση που πωλήθηκαν στην περίοδο, 

στα αποτελέσµατα 

-65.505,67 0,00 -65.505,67 0,00

(Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -105.679,42 -661.901,28 -26.057,75 -621.457,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2013 

και 31.03.2012 αντίστοιχα) 
12.985.508,14 12.266.956,16 21.029.342,86 20.008.878,84

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Συµφωνία 0,00 0,00

Αποσβέσεις 196.842,19 190.149,01 152.608,21 155.793,90

Προβλέψεις 29.270,90 1.712,50 4.177,75 1.712,50

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας
-147.381,40 -18.364,96 -147.373,07 -18.337,32

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 676.705,47 826.491,19 674.523,35 816.492,51

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -2.761.733,79 -755.149,16 -2.751.601,98 -766.784,34

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 5.816.057,47 2.961.202,32 5.709.940,93 2.928.450,59

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -2.430.876,29 -1.457.418,95 -2.421.235,94 -1.452.999,37

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -384.618,75 -613.495,22 -384.486,63 -601.818,89

Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 888.586,38 473.225,45 810.494,87 441.052,40

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -428,06 -600,00 -428,06 -600,00

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση 518.530,55 0,00 518.530,55 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 9,21 28,99 0,88 1,35

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 518.111,70 -571,01 518.103,37 -598,65

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.542.410,64 3.773.878,45 1.540.360,64 3.773.878,45 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Εξοφλήσεις δανειων -3.003.677,39 -3.600.862,95 -3.003.677,39 -3.520.998,60 31.03.2013 31.03.2013

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(γ)
-1.461.266,75 173.015,50 -1.463.316,75 252.879,85 α) Έσοδα  5.806.250,76 5.757.725,18

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύνα 

περιόδου (α) + (β) + (γ)
-54.568,67 645.669,94 -134.718,51 693.333,60 β) Έξοδα  23.345,20 1.518,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.027.935,52 1.068.024,86 1.006.872,61 1.006.683,27 γ) Απαιτήσεις 22.654.835,51 24.481.631,28

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 973.366,85 1.713.694,80 872.154,10 1.700.016,87 δ) Υποχρεώσεις 222.586,24 254.223,42

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 

µελών της διοίκησης
172.584,65 172.584,65

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

διοίκησης
0,00 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

διοίκησης
7.859,31 7.859,31 Ζευγολατιό, 22 Μαΐου 2013

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 

άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται.

22 Μαΐου 2013

ΠΕΡΣΕΥΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ.ΓΕΜΗ 115404337000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28)

Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, T.K. 200 01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

 από   01 Ιανουαρίου 2013  έως  31 Μαρτίου 2013

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε  € (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                    

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε  €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε  €

1) Στη Σηµείωση 3.2  των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των παρακάτω:                                                                                                                     

α. Η επωνυµία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε µια από τις εταιρίες, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές  καταστάσεις, καθώς 

και το ποσοστό µε το οποίο η µητρική Εταιρία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο µετοχικό τους κεφάλαιο και   

β. Η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

2) Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 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.

3) Στη Σηµείωση 7 των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων.

4) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας και του 

οµίλου. 

5) Για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που ενδεχοµένως  προκύψουν για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής εταιρίας (2009-2010), έχει 

σχηµατιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 133.952,00. Για τις λοιπές εταιρίες του οµίλου δεν απαιτήθηκε σχηµατισµός πρόβλεψης.

6) Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που έχει σχηµατιστεί κατά την 31.03.2013 ήταν: 'Όµιλος € 298.028,63, Εταιρία € 297.617,75. 

7) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.03.2013 ήταν: 'Οµιλος 61 άτοµα, Εταιρία 58 άτοµα, ενώ την 31.03.2012 ήταν: 'Όµιλος 62 άτοµα, 

Εταιρεία 59 άτοµα.

8) Tα ποσά των €  14.265,05 και €  10.535,10 για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα που αντιστοιχούν στο κονδύλι "ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ", αφορούν Κέρδος από αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση € 10.164,03 και Αναβαλλόµενο φόρο απόσβεσης αποθεµατικού 

εύλογης αξίας € 4.101,02 για τον Όµιλο και €  371,07 για την Εταιρία.   

9) H µητρική Εταιρία κατέχει στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 65.000 ίδιες µετοχές  αξίας κτήσης € 106.147,10.

10) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

Εταιρίας και του  οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, 

έχουν  ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο OIKONOMIKOΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
Α.∆.Τ.  Χ 066415 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
Α.∆.Τ. ΑΒ 296541 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. ΑΕ 709753 

Α.Μ.Α 3142 

 


