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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των οικονοµικών καταστάσεων:

30.09.2015 31.12.2014 1.01-30.09.2015 1.01-30.09.2014 1.07-30.09.2015 1.07-30.09.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 11.692.023,43 12.214.120,01 Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 39.109.018,92 42.683.033,29 20.094.333,96 21.455.460,66
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 33.915,68 29.666,40 Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 107.800,00 468,50 35.200,00 0,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.043.964,35 1.865.200,38 Σύνολο πωλήσεων 39.216.818,92 42.683.501,79 20.129.533,96 21.455.460,66

Αποθέµατα 4.740.057,95 2.083.177,37 Μικτό κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων) 6.120.295,19 7.420.142,30 3.560.838,98 4.054.862,71

Απαιτήσεις από πελάτες 28.683.681,13 26.384.445,92
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία

-24.532,46 -14.768,32 -7.887,17 0,00

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 28.970.207,27 36.719.496,45
∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων

46.480,46 9.442,42 29.835,17 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 76.163.849,81 79.296.106,53 Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 6.095.762,73 7.405.373,98 3.552.951,81 4.054.862,71

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών  και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  

3.946.139,59 4.518.889,73 2.487.544,67 3.185.031,50

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 2.351.333,05 2.667.225,35 2.113.260,16 2.524.984,41
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.379.087,12 6.379.087,12 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους  (Α) 1.521.507,92 2.260.794,97 1.345.812,68 2.183.127,46
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 15.004.683,87 13.595.513,36
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 21.383.770,99 19.974.600,48
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) - - Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -112.337,43 -106.173,19 -211.998,30 -78.244,73

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 21.383.770,99 19.974.600,48
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(Α) + (Β)

1.409.170,50 2.154.621,78 1.133.814,38 2.104.882,73

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.861.781,44 9.792.269,09
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.424.868,13 2.502.052,38
Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 28.724.277,06 32.591.306,22 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά 0,0886 0,1316 0,0784 0,1271

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.769.152,19 14.435.878,36
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

4.595.277,66 5.052.258,72 2.707.155,24 3.363.238,63

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 54.780.078,82 59.321.506,05

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 76.163.849,81 79.296.106,53

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 0,00 0,00

1.01-30.09.2015 1.01-30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  περιόδου  
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)

19.974.600,49 14.078.345,59

Κέρδη(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 2.351.333,05 2.667.225,35
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

1.409.170,50 2.154.621,78

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 649.138,07 533.368,99
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα) 

21.383.770,99 16.232.967,37

Προβλέψεις 212.533,25 12.533,25 #REF!

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας

-75.564,61 -89.647,90

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.670.371,15 1.941.430,28

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -2.656.880,58 -2.203.255,58
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6.221.844,72 519.746,42
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -739.103,37 4.310.105,61
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -952.635,74 -1.229.207,60
Καταβεβληµένοι φόροι -694.145,10 -1.811.773,51
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)

5.986.890,84 4.650.525,31

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -131.290,77 -39.758,74

Τόκοι εισπραχθέντες 26.002,51 34.751,99
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

-105.288,26 -5.006,75

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.206.116,09 7.691.122,01
Εξοφλήσεις δανειων -6.995.632,90 -10.865.809,30
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

-4.789.516,81 -3.174.687,29

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύνα περιόδου (α) + (β) + (γ)

1.092.085,77 1.470.831,26 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 5.062.011,97 1.425.778,11 30.09.2015
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 6.154.097,74 2.896.609,37 α) Έσοδα  32.866.335,86

β) Έξοδα  89.942,00
γ) Απαιτήσεις 25.283.499,45
δ) Υποχρεώσεις 355.438,92

683.501,43
0,00
0,00

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

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

Ζευγολατιό , ∆ήµος Βόχας Κορινθίας -ΤΚ 200 01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

 από   01 Ιανουαρίου 2015  έως  30 Σεπτεµβρίου 2015

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε  € ποσά εκφρασµένα σε  €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                    

ποσά εκφρασµένα σε  €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ποσά εκφρασµένα σε  €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
Α.∆.Τ. Χ 066415

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Α.∆.Τ ΑΒ 296541  

Ο OIKONOMIKOΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

Ζευγολατιό, 23 Νοεμβρίου 2015

1) Στις 30.6.2015 εγκρίθηκε από τη αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού η απορρόφηση 
των θυγατρικών εταιρειών µε ποσοστό συµµετοχής 100% "Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού Ανώνυµη Εταιρεία" και" 
Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου Α.Γ.Ε.Ε.". Η εν λόγω απορρόφηση ουδεµία επίπτωση είχε στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων του 
Οµίλου και από την ηµεροµηνία αυτή δεν απαιτείται η σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, τα δε συγκριτικά κονδύλια 
των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας της 30.9.2014 και 31.12.2014 αφορούν τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων του 
Οµίλου, όπως δηµοσιεύθηκαν κατά τις αντίστοιχες προηγούµενες περιόδους. 
2) 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.
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 
εταιρείας. 
5) Για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που ενδεχοµένως  προκύψουν για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας (2009-
2010), έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 133.952,00. 
6) Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που έχει σχηµατιστεί κατά την 30.09.2015 ήταν € 239.495,13                                                                
7) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.09.2015 ήταν 64 άτοµα, ενώ την 30.09.2014 ήταν 62 άτοµα.
8) Tο ποσό των € 112.337,43 που αντιστοιχεί στο κονδύλι "ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ", αφορά Ζηµιά από 
αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση € 17.663,14 και Αναβαλλόµενο φόρο απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας 
94.674,29.   
9) H Εταιρεία κατέχει στη λήξη της τρέχουσας  χρήσης 65.000 ίδιες µετοχές  αξίας κτήσης € 106.147,10.
10) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη όπως 
αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν  ως εξής:


