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Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:      µε σύµφωνη γνώµη Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Σµυρνής ∆ηµήτριος

Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Πάνου Σωτήριος

31.12.2015 31.12.2014 1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 11.486.158,83 12.214.120,01 Πωλήσεις ( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 57.250.397,30 61.242.767,83

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 35.484,85 29.666,40 Πωλήσεις ( Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 107.800,00 468,50

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.683.160,19 1.865.200,38 Σύνολο πωλήσεων 57.358.197,30 61.243.236,33

Αποθέµατα 2.984.446,35 2.083.177,37 Μικτό κέρδος (των µη βιολογικών στοιχείων) 9.258.207,78 10.549.522,80

Απαιτήσεις από πελάτες 20.429.320,32 26.384.445,92

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων στην εύλογη αξία -24.532,46 -14.768,84

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 34.712.236,41 36.719.496,45 ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 46.480,46 9.442,42

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 75.330.806,95 79.296.106,53 Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 9.233.675,32 10.534.753,96

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών  και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων  6.044.895,83 5.537.991,50

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη  προ φόρων 3.819.611,27 3.011.363,65

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.379.087,12 6.379.087,12 Κέρδη µετά από φόρους  (Α) 2.353.340,16 2.482.849,17

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 15.538.878,88 13.595.513,36 - Ιδιοκτήτες µητρικής 2.353.340,16 2.482.849,17

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 21.917.966,00 19.974.600,48 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -409.974,64 3.413.405,73

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 21.917.966,00 19.974.600,48

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + 

(Β) 1.943.365,52 5.896.254,90

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.864.118,79 9.792.269,09 - Ιδιοκτήτες µητρικής 1.943.365,52 5.896.254,90

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.764.093,71 2.502.052,38 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 28.010.594,05 32.591.306,22 Κέρδη  µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) 0,1370 0,1446

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13.774.034,40 14.435.878,36 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) - -

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 53.412.840,95 59.321.506,05

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 6.915.475,92 6.249.196,16

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 75.330.806,95 79.296.106,53

0,00 0,00

31.12.2015 31.12.2014

1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  χρήσης  (01.01.2015 

και 01.01.2014 αντίστοιχα) 19.974.600,49 14.078.345,59

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 3.819.611,27 3.011.363,65

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  

(συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 1.943.365,52 5.896.254,90

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 870.580,09 711.204,66

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 

και 31.12.2014 αντίστοιχα) 21.917.966,00 19.974.600,49

Προβλέψεις/Αποµειώσεις 683.882,71 112.411,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -93.420,26 -114.130,32

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 και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.089.335,34 -1.711.454,13

Καταβεβληµένοι φόροι -880.148,04 -2.111.396,04

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.598.780,13 4.357.181,52

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων 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 / αναληφθέντα δάνεια 2.044.577,96 12.180.508,56

Εξοφλήσεις δανείων -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 

χρήσης (α) + (β) + (γ) -2.017.660,20 3.636.233,86

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 5.062.011,97 1.425.778,11
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 3.044.351,77 5.062.011,97 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015 31.12.2014

α) Έσοδα  48.890.633,88 45.810.494,68

β) Έξοδα  89.942,00 7.830,31

γ) Απαιτήσεις 17.768.415,20 22.902.426,14

δ) Υποχρεώσεις 355.438,92 255.470,06

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 

µελών της διοίκησης 1.080.111,14 1.801.387,81

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

διοίκησης 0,00 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

διοίκησης 11.376,48 11.637,45

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.  
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ΠΕΡΣΕΥΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.
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Ζευγολατιό, ∆ήµος Βόχας Κορινθίας -ΤΚ 200 01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 από   01 Ιανουαρίου 2015  έως  31 ∆εκεµβρίου 2015

(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
Στεφανής Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

 ποσά εκφρασµένα σε  €  ποσά εκφρασµένα σε  €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                    

 ποσά εκφρασµένα σε  € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ετήσια 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 2016

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 31.12.2014 αφορούν τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου, όπως δηµοσιεύθηκαν κατά την 

προηγούµενη χρήση. 

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 31.12.2015 ήταν: € 243.672,88 . 

7) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2015 ήταν 66 άτοµα, ενώ την  31.12.2014 ήταν 63 άτοµα.

8) Tο ποσό των € 409.974,64 που αντιστοιχεί στο κονδύλι "ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ " αφορούν "Ζηµίες από 

αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση" ποσού € 385.545,00 και "Έξοδα από Αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος" ποσού € 

24.429,64.   

9) HΕταιρεία 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 χρήσης  καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά 

ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν  ως εξής:


