
 

Ανακοίνωση 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ  
ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 

Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ σύμφωνα με την 
διευκρινιστική οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων με αριθμό 
Α.Π. 118/23.3.2006 και με την από 24.3.2006 ανακοίνωση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που 
έληξε την 31.12.2005, ανακοινώνει τα ακόλουθα: 
Τα κονδύλια των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων, όπως δημοσιεύτηκαν για τον 
Όμιλο με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31.3.2005 και 30.6.2005, έχουν 
τροποποιηθεί ως προς τα εξής: 
- Αναθεώρηση της αξίας των ενσώματων παγίων του Ομίλου και επανεκτίμηση της 
ωφέλιμης ζωής αυτών καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 
- Επαναπροσδιορισμός επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες. 
- Προσδιορισμός εύλογης αξίας βιολογικών προϊόντων. 
- Επαναπροσδιορισμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και προβλέψεις 
αποζημίωσης προσωπικού. 
- Επαναπροσδιορισμός επιχορηγήσεων παγίων. 

Οι αναπροσαρμογές των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ της περιόδου 
1.1-31.12.2004 αναλύονται κατωτέρω: 
Η Καθαρή Θέση των μετόχων την 31.12.2004 του Ομίλου ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ μειώνεται 
κατά το ποσό των € 3.042.360,86 και ανέρχεται στο ποσό των € 16.222.864,77 
έναντι ποσού € 19.265.225,63 και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξάνονται κατά το 
ποσό των € 20.034,47 και ανέρχονται σε € 20.034,47 έναντι ποσού € 0,00. 
Η Καθαρή Θέση των μετόχων την 31.3.2005 του Ομίλου ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ μειώνεται 
κατά το ποσό € 2.997.984,33 και ανέρχεται στο ποσό των € 15.836.381,70 έναντι 
ποσού € 18.8.34.366,03 και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξάνονται κατά το ποσό 
των  € 19.316,77 και ανέρχονται σε € 19.316,77 έναντι ποσού € 0,00. 

Περίοδος 1.1-31.3.2005 
Οι ζημιές περιόδου 1.1.-31.3.2005 μειώθηκαν κατά το ποσό των € 30.688,40 και 
ανέρχονται στο ποσό των € 400.171,20 έναντι ποσού € 430.859,60 και κατανέμονται 
κατά ποσό € 399.453,49 στους μετόχους της εταιρείας έναντι € 415.303,82 (μείωση 
€ 15.850,33) και στα δικαιώματα μειοψηφίας κατά ποσό € 717,71 έναντι € 15.555,78 
(μείωση € 14.838,07). 
Τα ανωτέρω ποσά έχουν περιληφθεί στις δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις της 31.3.2006. 

 



 

Περίοδος 1.4-30.6.2005 
Οι ζημιές περιόδου 1.4-30.6.2005 αυξήθηκαν κατά το ποσό των € 30.688,40 και 
ανέρχονται στο ποσό των € 2.015.569,69 έναντι ποσού € 1.984.881,29 και 
κατανέμονται κατά ποσό € 2.012.551,53 στους μετόχους της εταιρείας έναντι € 
1.996.701,21 (αύξηση € 15.850,32) και στα δικαιώματα μειοψηφίας κατά ποσό € - 
3.018,16 έναντι κέρδους € 11.819,92 (μείωση κατά 14.838,08) 
Τα ανωτέρω ποσά θα περιληφθούν στις δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις της 31.6.2006. 

Από τις παραπάνω τροποποιήσεις τα συγκριτικά στοιχεία της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων των περιόδων 1.1-31.3.2005 και 1.1-30.6.2005 δεν έχουν 
επηρεαστεί.  

Η Εταιρία προέβη στη συμπλήρωση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 
31ης Μαρτίου 2006 συμπεριλαμβάνοντας σχετική παράγραφο (αρ. 13) όπου 
αναφέρονται οι διορθώσεις που έγιναν στα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 1/1-
31/3/2005 σύμφωνα με το ΔΛΠ 8. 
Σημειώνεται ότι οι Τροποποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης 
Μαρτίου 2006 καθώς και τα Τροποποιημένα Στοιχεία και Πληροφορίες των περιόδων 
1.1-31.3.2005, 1.1-30.6.2005 και 1.1.-31.3.2006 έχουν αναρτηθεί εκ νέου σε Ορθή 
Επανάληψη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.euroholdings.gr.  
Οι Τροποποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου καθώς και 
τα Τροποποιημένα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1-31.3.2006 έχουν 
επανεγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και έχει εκδοθεί νέα Έκθεση 
Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στις 23 Αυγούστου 2006  

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2006 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


