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31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2012 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 9.393.208,44 10.199.144,58 4.862.956,57 5.469.525,55 Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 67.988.437,44 47.133.681,07 67.991.699,01 47.137.540,62

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 28.622,08 30.930,46 28.622,08 30.930,46 Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 46.036,20 95.927,50 0,00 0,00

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.378.995,08 3.483.761,59 14.386.207,46 15.484.935,31 Σύνολο πωλήσεων 68.034.473,64 47.229.608,57 67.991.699,01 47.137.540,62

Αποθέµατα 2.194.040,13 1.733.433,24 2.187.651,58 1.704.280,61 Μικτό κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων) 10.410.882,97 5.536.749,41 10.414.144,54 5.540.608,96

Απαιτήσεις από πελάτες 32.274.878,48 31.272.676,16 33.179.808,90 31.619.505,66

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων στην εύλογη αξία -99.019,44 -74.163,54 0,00 0,00

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 27.749.856,36 29.502.759,02 27.762.810,08 29.250.214,96 ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 145.055,64 170.091,04 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 74.019.600,57 76.222.705,05 82.408.056,67 83.559.392,55 Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 10.311.863,53 5.462.585,87 10.414.144,54 5.540.608,96

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών  και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων  4.587.435,17 3.265.299,18 5.656.604,80 3.431.186,23

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη  προ φόρων 2.078.276,71 416.409,97 3.150.004,08 611.047,52

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.379.087,12 6.379.087,12 6.379.087,12 6.379.087,12 Κέρδη µετά από φόρους  (Α) 853.542,97 81.981,21 1.928.449,60 295.799,93

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 7.699.258,47 6.828.568,01 16.726.675,07 14.795.997,76 - Ιδιοκτήτες µητρικής 853.542,97 81.981,21 1.928.449,60 295.799,93

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 14.078.345,59 13.207.655,13 23.105.762,19 21.175.084,88 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 - -

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00 - - Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 82.653,15 176.910,16 67.733,37 228.313,13

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 14.078.345,59 13.207.655,13 23.105.762,19 21.175.084,88

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + 

(Β) 936.196,12 258.891,37 1.996.182,97 524.113,06

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 23.720.419,29 35.826.919,50 23.720.419,29 35.826.919,50 - Ιδιοκτήτες µητρικής 936.196,12 258.891,37 1.996.182,97 524.113,06

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.703.620,28 1.721.327,85 1.442.199,10 1.423.696,93 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 19.383.244,67 10.012.168,25 19.383.244,67 9.930.630,25 Κέρδη  µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,0497 0,0048 0,1123 0,0172

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 15.133.970,73 15.454.634,32 14.756.431,42 15.203.060,99 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) - - 0,00 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 59.941.254,98 63.015.049,92 59.302.294,48 62.384.307,67

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 5.359.656,64 4.027.124,84 6.271.098,31 4.049.018,35

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 74.019.600,57 76.222.705,05 82.408.056,67 83.559.392,55

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2012 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  χρήσης  (01.01.2013 

και 01.01.2012 αντίστοιχα) 13.207.655,13 12.874.533,62 21.175.084,88 20.576.741,68

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 2.078.276,71 416.409,97 3.150.004,08 611.047,52

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  

(συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 936.196,12 258.891,37 1.996.182,97 524.113,06

Επίδραση εφαρµογής ∆ΛΠ 19 0,00 74.230,14 0,00 74.230,14

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Μεταφορά κερδών από αποτίµηση επενδύσεων 

διαθεσίµων προς πώληση που πωλήθηκαν στην περίοδο, 

στα αποτελέσµατα -65.505,66 0,00 -65.505,66 0,00

Αποσβέσεις 772.221,47 761.825,66 614.493,51 617.832,12

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 

και 31.12.2012 αντίστοιχα) 14.078.345,59 13.207.655,13 23.105.762,19 21.175.084,88

Προβλέψεις 2.638.555,64 -42.572,51 2.188.316,11 -34.804,18

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας -165.636,88 -130.050,40 -207.255,88 -130.819,76

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.716.434,54 2.980.715,72 2.713.856,60 2.951.894,56

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -460.606,89 2.029.928,21 -483.370,97 2.014.569,56

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -569.241,07 -7.874.974,22 -950.820,79 -7.953.998,85

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.647.665,84 6.118.407,32 -1.736.881,97 5.765.715,33

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.589.318,56 -2.977.185,95 -2.586.740,62 -2.948.741,87

Καταβεβληµένοι φόροι -57.008,43 -103.990,71 -57.008,43 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.716.010,69 1.178.513,09 2.644.591,63 892.694,43

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -6.170,95 -4.164,28 -6.170,95 -4.164,28

Αγορές επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση -99.999,90 0,00 -99.999,90 0,00

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

Τόκοι εισπραχθέντες 4.895,98 58.482,63 4.875,78 58.411,97

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 417.255,68 54.318,35 417.235,48 54.247,69

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 11.488.172,91 13.818.123,32 11.488.172,91 13.818.123,32

Εξοφλήσεις δανείων -14.223.596,70 -15.091.044,10 -14.142.058,70 -14.764.876,10

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) -2.735.423,79 -1.272.920,78 -2.653.885,79 -946.752,78

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 397.842,59 -40.089,34 407.941,33 189,34

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.027.935,52 1.068.024,86 1.006.872,61 1.006.683,27
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.425.778,11 1.027.935,52 1.414.813,94 1.006.872,61 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013 31.12.2013

α) Έσοδα  50.200.112,75 50.036.130,26

β) Έξοδα  42.209,10 0,00

γ) Απαιτήσεις 28.877.828,08 30.769.141,83

δ) Υποχρεώσεις 246.078,72 219.403,42

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 

µελών της διοίκησης 847.723,37 847.723,37

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

διοίκησης 0,00 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

διοίκησης 12.611,41 12.611,41

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 την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

28 Μαρτίου 2014

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε    1186/06/Β/86/28

Ζευγολατιό , ∆ήµος Βόχας Κορινθίας -ΤΚ 200 01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 από   01 Ιανουαρίου 2013  έως  31 ∆εκεµβρίου 2013

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος-

εκτελεστικό µέλος

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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  € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε  €

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Α.∆.Τ. Χ 066415

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Α.∆.Τ ΑΒ 296541  

Ο OIKONOMIKOΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ 709753

Α.Μ.Α 3142

Ζευγολατιό, 28 Μαρτίου 2014

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 εταιρείας και του οµίλου. 

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

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

6) Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που έχει σχηµατιστεί κατά την 31.12.2013 ήταν: 'Όµιλος € 210.250,88 Εταιρεία € 209.840,00. 

7) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2013 ήταν: 'Οµιλος 63 άτοµα, Εταιρεία 61 άτοµα, ενώ την  31.12.2012 ήταν: 'Οµιλος 61 άτοµα, Εταιρεία 

58

 άτοµα.

8) Tα ποσά των € 82.653,15 και € 67.733,37 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα που αντιστοιχούν στο κονδύλι "ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΥΣ " αφορούν "Κέρδη από αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση" ποσού € 66.743,85 και "Αναβαλλόµενο φόρο απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης 

αξίας" ποσού € 15.909,30 για τον Όµιλο και ποσού € 989,52 για την Εταιρεια.   

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

10) Λόγω της εφαρµογής του νέου ∆ΛΠ 19 από 01.01.2013, σύµφωνα µε το οποίο το σύνολο της αναλογιστικής ζηµίας/κέρδους που προκύπτει, σε κάθε 

περίοδο ισολογισµού, αναγνωρίζεται άµεσα σε ξεχωριστό λογαριασµό στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε αποτέλεσµα τον επηρεασµό της καθαρής θέσης,

αναµορφώθηκαν τα ίδια κεφάλαια κατά  74.230,14 € για τον Όµιλο και την Εταιρεία.

11) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης  καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 

και του  οµίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν  ως εξής:


