
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Ποσά

 κλειόµενης προηγούµενης

 Αξία Αναπόσβεστη  Αξία Αναπόσβεστη χρήσεως  χρήσεως  
κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία 30/6/2014 30/6/2013

Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
21.440,00 21.439,99 0,01 21.440,00 21.439,99 0,01

520.364,84 519.581,00 783,84 520.364,84 519.581,00 783,84
541.804,84 541.020,99 783,85 541.804,84 541.020,99 783,85 120.000,00 120.000,00

        21.126,02 21.126,02
4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις  
    και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 141.818,43 139.060,07 2.758,36 141.818,43 132.386,68 9.431,75
5.Μεταφορικά µέσα 47.901,41 46.231,21 1.670,20 47.901,41 45.359,84 2.541,57    Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο (202.688,45) (443.028,25)
6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισµός 36.082,80 34.817,25 1.265,55 36.082,80 34.279,57 1.803,23

225.802,64 220.108,53 5.694,11 225.802,64 212.026,09 13.776,55   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) (61.562,43) (301.902,23)

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(120.000  µετοχές των 1 ευρώ εκάστη)
1.Καταβληµένο

1.Τακτικό αποθεµατικό

ΠΗΛΕΑΣ AGRO AE "∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η : 27115440000  (ΑΡ.Μ.Α.Ε: 55597/31/B/03/32)

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες

V.Aποτελέσµατα εις νέο

I.Μετοχικό  Κεφάλαιο

IV.Αποθεµατικά  Κεφάλαια

1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόµενης χρήσεως Ποσά προηγούµενης χρήσεως 

Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

30/6/2014 30/6/2013

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις  ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 124,00 124,00 1.Προµηθευτές 124.907,87 66.063,61

  2α.Επιταγές πληρωτέες 147.976,46 75.249,93
5.818,11 13.900,55 3.Τράπεζες λ/βραχυπροθέσµων

    υποχρεώσεων 409.674,78 665.572,55
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2.233,29 651,08

6.Ασφαλιστικοί  Οργανισµοί 4.969,23 2.116,47
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα 11.Πιστωτές διάφοροι 7.176,86 4.484,44
   Υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας 4.910,00 11.629,00  Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 696.938,49 814.138,08

1.Πελάτες  14.202,73  10.288,18
11.Χρεώστες διάφοροι 40.586,31 88.869,60

54.789,04 99.157,78
   

1.Ταµείο 251.504,03 257.649,46
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 317.571,03 129.115,21

 569.075,06 386.764,67
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 628.774,10 497.551,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 635.376,06 512.235,85 635.376,06 512.235,85

Ποσά Ποσά

κλειόµενης προηγούµενης

χρήσεως  χρήσεως  
30/6/2014 30/6/2013

11.052.366,80 11.835.223,17
10.348.333,71 11.685.514,76 240.339,80 (363.362,02)Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κύκλος  εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος  πωλήσεων

Ποσά κλειόµενης χρήσεως Ποσά προηγούµενης χρήσεως 

Ι.Αποτελέσµατα  εκµεταλλεύσεως

30ης  ΙΟΥΝΙΟΥ  2014  (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

30/6/2014 30/6/2013

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες

Ι.Αποθέµατα

ΙΙ.Απαιτήσεις

IV.∆ιαθέσιµα

Σηµειώση:1) Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση του 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

10.348.333,71 11.685.514,76 240.339,80 (363.362,02)
704.033,09 149.708,41 (+):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) 

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης - 19.656,49 προηγούµενων χρήσεων                           (443.028,25) (79.666,23)
Σύνολο 704.033,09 169.364,90  Ζηµίες εις νέο (202.688,45) (443.028,25)
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 211.716,90 206.059,42    

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 116.224,27 327.941,17 127.312,28 333.371,70  
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 376.091,92 (164.006,80)    
ΠΛΕΟΝ4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 192,58 290,40    
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 111.019,56 (110.826,98) 184.372,51 (184.082,11)
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 265.264,94 (348.088,91)  
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσµατα      

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 18.029,03 18.516,69    
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 42.954,17 (24.925,14) 33.789,80 (15.273,11)   
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) 240.339,80 (363.362,02)
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 8.082,43 23.475,78

Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες   
             στο λειτουργικό κόστος 8.082,43 - 23.475,78 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 240.339,80 (363.362,02)

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως

Προς τους κ.κ. Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E "∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Λάρισα , 23 Οκτωβρίου  2014

 

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΟΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Μείον: Κόστος  πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α.∆.Τ. Ξ 750421 Α.∆.Τ. Χ 415291 Α.∆.Τ. ΑΙ 293344 / ΑΡ.Μ.Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 22508 Α' ΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E "∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ", που αποτελούνται από
τον ισολογισµό της 30 Ιουνίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές

Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των

ΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.Μ.Σ.Ο.ΕΛ 35481

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου  2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920,όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για

Γνώµη µε Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920και ΕΓΛΣ) δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 30η Ιουνίου 2014,το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 7.500,00περίπου, µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 7.500,00ευρώ περίπου, και τα
αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά 500,00ευρώ περίπου. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 01/07/2009 - 30/06/2010και 01/07/2010 - 30/06/2011.Ως εκ’ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει
σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από
τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E
"∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" κατά την 30 Ιουνίου 2014, και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.Θέµατα Έµφασης. 1)Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στην γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση
που παρατίθεται στην παρ. 13 στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων , όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του
ενεργητικού της , γεγονός το οποίο ενδεχοµένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής µε την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Όπως αναφέρεται στην παρούσα σηµείωση η διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την
λήψη κατάλληλων µέτρων για την βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής της θέσης και την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της. 2) Toσύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920,και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων.
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International


