
Περσεύς Α.Β.Ε.Ε./Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30/4/2001 

Την 30η Απριλίου 2001 συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το 
διάστημα 01/01/2001 - 30/04/2001 της εταιρείας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε." για την απορρόφησή της από την 
εταιρεία "Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε.Ε.".  

Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30/4/2001 της εταιρείας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε." 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/4/2001 

Έξοδα εγκατάστασης  3.780 

Αποσβέσεις  1.001 

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης  2.779 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις  120 

Αποσβέσεις  32 

Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις  88 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  11.275 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  3.671 

Αναπόσβεστα Ενσώματα Πάγια  7.604 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  23 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού  7.715 

Αποθέματα  1.353 

Πελάτες  79 

Λοιπές Απαιτήσεις  19.830 

Χρεόγραφα  - 

Διαθέσιμα  1.124 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  22.386 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού  3 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  32.880 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλημένο  2.882 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  1.913 

Διαφορές Αναπροσαρμογής  1.086 

Αποθεματικά κεφάλαια  2.254 

Αποτελέσματα εις Νέον  983 

Σύνολο Ίδίων Κεφαλαίων  9.121 

Προβλέψεις  - 

Δάνεια τραπεζών  7.134 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  7.134 

Προμηθευτές  3.026 

Επιταγές πληρωτέες  1.250 

Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  10.897 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  942 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  62 



Μερίσματα πληρωτέα  293 

Πιστωτές διάφοροι  12 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  16.481 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού  144 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  32.880 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 30/4/2001 της εταιρείας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε." 

(ποσά σε εκατομμύρια ευρώ) 

30/4/2001 

Κύκλος Εργασιών 1.979 

Κόστος Πωλήσεων 1.699 

Μικτό Κέρδος 280 

Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης - 

Σύνολο  280 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 126 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 116 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 38 

Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων 59 

Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 44 

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 86 

Κέρδη προ τόκων και φόρων (62) 

Πιστωτικοί Τόκοι 4 

Χρεωστικοί Τόκοι  189 

Κέρδη προ φόρων  (247) 

 

Παρατηρήσεις Ορκωτού Ελεγκτή και Σημειώσεις Ισολογισμού όπως προκύπτουν από τις οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας "Ζωοτεχνική Ελλάς Α.Ε.": 

• Ο λογαριασμός Απαιτήσεις περιλαμβάνει ποσό792 χιλ. ευρώ(Δρχ 270 εκατομμυρίων) περίπου για τα 
οποία η εταιρεία θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη για επισφάλειες, 
ενώ η σχηματισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε267 χιλ. ευρώ (Δρχ 94 εκατομμύρια) περίπου. Κατά 
συνέπεια οι απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά517 χιλ. ευρώ (Δρχ 176 
εκατομμύρια )και τα αποτελέσματα της περιόδου κατά103 χιλ. ευρώ (Δρχ 35 εκατομμύρια).  

• Η εταιρεία δεν σχημάτισε κατά την 30 Απριλίου 2001 πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία ύψους 73 χιλ. ευρώ (Δρχ 25 εκατομμυρίων) περίπου. Κατά συνέπεια οι 
προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα εμφανίζονται μειωμένες και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
αυξημένα κατά το ποσό αυτό.  

• Η εταιρεία στη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2000 εφάρμοσε τις φορολογικές διατάξεις του ν. 
2874/2000 και καταχώρησε στο λογαριασμό του ενεργητικού "ζημία από πώληση χρεογράφων" 
ποσό 2,06 εκ. ευρώ (Δρχ 703 εκατομμυρίων) το οποίο αποσβένεται ισόποσα σε πέντε έτη. Η εταιρεία 
για τη περίοδο που έληξε την 30 Απριλίου 2001 απόσβεσε ποσό 173 χιλ. ευρώ (Δρχ 59 
εκατομμυρίων) περίπου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 το συνολικό ποσό των 2,06 
εκ. ευρώ (Δρχ 703 εκατομμυρίων) περίπου έπρεπε να είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως 
2000. Κατά συνέπεια τα έξοδα εγκατάστασης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,89 



εκ. ευρώ (Δρχ 644 εκατομμύρια) και τα αποτελέσματα της περιόδου μειωμένα κατά173 χιλ. ευρώ 
(Δρχ 59 εκατομμύρια).  

• Επειδή η ανάθεσή μας για τον έλεγχο του ισολογισμού συγχώνευσης έγινε μεταγενέστερα της 30 
Απριλίου 2001 δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη των αποθεμάτων της εταιρείας 
κατά την 30 Απριλίου 2001.  

• Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού968 
χιλ. ευρώ (Δρχ 330 εκατομμυρίων) υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος για εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμων δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων την 30/4/2001 ανερχόταν σε 
605.206,83 ευρώ (Δρχ 206.224.228).  

• Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως τη χρήση 1999, οπότε οι φορολογικές της υποχρεώσεις 
έχουν καταστεί οριστικές έως και τη χρήση 1999.  

• Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων έγινε στη χρήση του 2000 βάσει του Νόμου 
2065/1992.  

 


