
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας:  Ζευγολατιό ∆ήµου Βόχας Κορινθίας Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Αριθµός ΓΕΜΗ: 072203220000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.): 46199/24/Β/00/13 Πρόεδρος: Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
Αρµόδια Περιφέρεια: Πελοποννήσου Αντιπρόεδρος - ∆/νων Σύµβουλος: Γεώργιος Πετρόπουλος
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων( από τις 
οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία ): 25/09/2013 Μέλος: Ηλίας Λιακόπουλος
Νόµιµος Ελεγκτής: Τσακαλογιάννη Γ. Χρυσούλα (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 23811) Μέλος: Σωτήρης Πάνου
Ελεγκτική εταιρεία: Baker Tilly Hellas Α.Ε ΑΜ ΣΟΕΛ 148
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύµφωνη γνώµη - Έµφαση Θέµατος

31/7/2013 31/12/2012 1/1-31/07/2013 1/1-31/07/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κύκλος εργασιών προϊόντων και λοιπών ειδών 0,00 0,00
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 3.498.629,43 3.561.685,53 Κύκλος εργασιών απο βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 46.036,20 51.306,70
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Μικτά κέρδη απο λοιπά είδη πλήν βιολογικών 0,00 0,00
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 3.498.629,43 3.561.685,53 Κέρδη(ζηµίες) απο επιµέτρηση στην εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο 

στον τόπο της πώλησης κόστος των βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων -30.413,27 -27.312,22

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 42.192,23 29.152,63 Άλλα έσοδα 153,47 15.168,34
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 643.999,05 582.638,15 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -110.331,49 -107.932,41
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.397,90 9.065,85 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 0,00 0,00
Σύνολο κυκλοφορούντων 690.589,18 620.856,63 Άλλα έξοδα -990,00 -170,85

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.189.218,61 4.182.542,16
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων -79.514,96 -56.163,79

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποσβέσεις 62.066,33 64.083,35

Ιδια Κεφάλαια ιδιοκτητών µητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο 845.310,86 845.310,86 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων. -141.581,29 -120.247,14
Υπέρ το άρτιο 1.893.836,54 1.893.836,54
Αποθεµατικά ευλογης αξιας 298.149,24 289.446,03 Έξοδα / Έσοδα χρηµατοοικονοµικής-επενδυτικής λειτουργίας -2.049,06 -17.851,35
Λοιπά Αποθεµατικά 2.145.514,43 2.145.514,43
Αποτελέσµατα εις νέον -4.878.714,87 -4.735.084,52 Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων -143.630,35 -138.098,49
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 304.096,20 439.023,34 Μείον φόροι 0,00 0,00

Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους -143.630,35 -138.098,49
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετόχους Εταιρείας -143.630,35 -138.098,49
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 8.703,21 8.633,30
 Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) µετά από φόρους (Α) + (Β) -134.927,14 -129.465,19
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 - Ιδιοκτήτες µητρικής -134.927,14 -129.465,19
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 278.695,37 287.398,58
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 410,88 410,88 Kέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους ανα µετοχή-βασικά ( σε €) -0,5157 -0,4959
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 279.106,25 287.809,46
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.606.016,16 3.374.171,36

 Τραπεζικά δάνεια 0,00 81.538,00
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 3.606.016,16 3.455.709,36 31/7/2013 31/7/2012

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.885.122,41 3.743.518,82 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 439.023,34 763.872,79

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 4.189.218,61 4.182.542,16 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/έξοδα µετά από φόρους -134.927,14 -129.465,19
0,00 0,00 Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/07/2013 και 31/07/2012 αντίστοιχα) 304.096,20 634.407,60

01.01-31.07.2013 01.01-31.07.2012
Λειτουργικές ∆ραστηριοτήτες

Ζηµιές προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -143.630,35 -138.098,49
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 62.066,33 49.279,66
Προβλέψεις 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.049,06 17.851,35

Ζηµίες από καταστροφή παγίου 989,77 0,00

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

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων -13.039,60 -8.165,27
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -61.360,90 -69.448,86
Αύξηση/(µείωση)  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 231.844,80 330.164,25
Μείον:

Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2.049,06 -17.851,35
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριοτήτες (α) 76.870,05 163.731,29 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες 31/7/2013
Αγορές ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 0,00 0,00 α) Έσοδα  46.036,20
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 0,00 0,00 β) Έξοδα  44.991,68
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β) 0,00 0,00 γ) Απαιτήσεις 386.204,36
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες δ) Υποχρεώσεις 3.552.549,17

Αύξηση Μετοχικου Κεφαλαιου 0,00 0,00 ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0,00
Εξοφλήσεις ∆ανείων -81.538,00 -163.084,00 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ) -81.538,00 -163.084,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α)+(β)+(γ) -4.667,95 647,29
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 9.065,85 7.141,17
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 4.397,90 7.788,46

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε.
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  από   01 Ιανουαρίου 2013  έως  31 Ιουλίου 2013 (Οικονοµικές καταστάσεις µετασχηµατισµού)

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής 
θέσης και των αποτελεσµάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση 
διαδικτύου της  εταιρείας www.perseusgroup.gr όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε  €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε  €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε  €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε  €
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. µε έδρα  Zευγολατιό Κορινθίας θέση Στανοτόπι ∆ήµου Βόχας, και 
ποσοστό συµµετοχής 100 %, µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 
2) ∆εν  υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στην περιουσιακή και οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 
3) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/07/2013 είναι: 4 άτοµα (3 άτοµα και στις 31/07/2012). 
4)Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της Εταιρείας είναι το 2010. 
5) Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν αναβαλλόµενο φόρο απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας ποσού € 8.703,21 € 
(ποσό € 8.633,30 στις 31/07/2012). 
6) Το θέµα έµφασης του Νόµιµου ελεγκτή, αναφέρεται στη σηµείωση 6.11 των οικονοµικών καταστάσεων και αφορά στο 
γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 
Με την από 30/07/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε η συγχώνευσή της, µε 
απορρόφηση από την µητρική της εταιρεία «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής ∆ιατροφής Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία» 
(ποσοστό συµµετοχής 100%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993 και εν 
γένει της εµπορικής και της κείµενης νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς ως ισχύουν, καθώς και η έναρξη της διαδικασίας 
συγχώνευσης µε ηµεροµηνία κατάρτισης Ισολογισµού Μετασχηµατισµού την 31/07/2013. 
7) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά 
ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 
Ζευγολατιό Κορινθίας, 25 Σεπτεµβρίου 2013 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. ΑΕ 709753 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. ΑΕ 270807 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
Α.∆.Τ. Ν 311807 

ΑΡ.Α∆. Α΄ ΤΑΞΗΣ 12503 
 


