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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑE.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑE, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών

των

Οικονομικών

Καταστάσεων

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και
διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή
και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων,
με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις
οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και
περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο
ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση
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και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών
που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές
τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας,
εφιστούμε την προσοχή σας:
1). Στη σημείωση Ν. 8.2 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται
αναφορά στο γεγονός ότι συντρέχει εφαρμογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν.
2190/1920, ότι την επόμενη χρήση διεκόπη η δραστηριότητα της εταιρείας και ότι
στην περίπτωση που οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2007, δεν
είχαν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα
υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων σε
σχέση με τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
2). Στη σημείωση Ν. 8.4 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται
αναφορά:
- Στο γεγονός ότι από το φορολογικό έλεγχο της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης
1998-99, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι
και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1,9 εκατομ. ευρώ περίπου. Η εταιρεία έχει
καταθέσει σχετική προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η εκτίμηση της διοίκησης
είναι ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια και, ως εκ τούτου, δεν
έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό,
- Στο γεγονός ότι, επειδή ο έλεγχος από τις φορολογικές αρχές των φορολογικών
δηλώσεων της εταιρείας για τις χρήσεις 2000 – 2005 είναι σε εξέλιξη, ενώ οι
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φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2006 – 2007 δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση
του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως
εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε
σχέση με το θέμα αυτό.
και
– Στο γεγονός ότι για απαίτηση επιστρεπτέου ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού
1,7 εκατομ. ευρώ περίπου, η είσπραξη της οποίας εξαρτάται από φορολογικό έλεγχο
σε εξέλιξη, η έκβαση του οποίου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο
και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία στις
οικονομικές καταστάσεις.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που
προβλέπονται από το άρθρο 43α παράγραφος 3 και το περιεχόμενό της είναι
συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451
ΣΟΛ Α.Ε. – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Προς του κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας Plias Εμπορική AE
Κύριοι Μέτοχοι,

Α. Γενική Ανασκόπηση
Στη διάρκεια της χρήσης 2007 όπως και κατά την προηγούμενη χρήση, η Εταιρεία διακίνησε
τα προϊόντα της μητρικής εταιρείας PLIAS ΑΒΕΕ (σαπούνια ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, Cleopatra,
Olivia,NesCafe) και της αδερφής εταιρείας Olympus Foods ΑΕΒΕ (Σαλάτες και dressings
17).
Η διανομή προϊόντων έγινε από το υποκατάστημα του Ασπροπύργου μέσω τρίτης εταιρείας
αποθήκευσης και διανομής (Foodlink AE).
Ο τζίρος της εταιρείας για το 2007 είναι 8.455.621 ευρώ έναντι 9.233.895 ευρώ της
αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε ως εξής
ΑΝΑΛΥΣΗ ANA ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΡΟΪΟΝ
PAPOUTSANIS
OLYMPUS FOODS
CLEOPATRA
ΣΥΝΟΛΟ

2007

2006

4.579.643
3.223.682
652.296
8.455.621

4.869.914
3.686.689
677.291
9.233.895

Φορολογικός Έλεγχος
Από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ο
οποίος ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του έτους 2005 και αφορά την υπερδωδεκάμηνη χρήση
1998-1999, προέκυψε φόρος επί λογιστικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων
προσαυξήσεων, ποσού 1.968.310 Ευρώ. Η Εταιρεία έχει καταθέσει σχετική προσφυγή στα
Διοικητικά Δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η έκβαση
της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη
στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ο φορολογικός έλεγχος στην Plias Εμπορική Α.Ε. για τις χρήσεις 2000-2005 είναι σε εξέλιξη
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων. Από τον έλεγχο αυτόν
θα εξαρτηθεί και η είσπραξη απαίτησης από ΦΠΑ ποσού ευρώ 1,7 εκατ. περίπου. Δεν
υπάρχουν στοιχεία για βάσιμη εκτίμηση για ζημία που μπορεί να προκύψει από μη είσπραξη
μέρους του ανωτέρω ποσού και γι’ αυτό δεν έγινε καμία σχετική πρόβλεψη.
Αποτελέσματα Χρήσης
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Τα Λειτουργικά αποτελέσματα (αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) ανήλθαν σε ζημίες 1,9 εκατ. Ευρώ ενώ το 2006 ανήλθαν σε
ζημιές 1,3 εκατ. Ευρώ.
Τα προ Φόρων αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες 2,3 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατ της
προηγούμενης χρήσης
8
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Λοιπές πληροφορίες
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
Δεν υπάρχει δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.
Στη χρήση 2007 λειτουργούσε υποκατάστημα στον Ασπρόπυργο Αττικής το οποίο ανέστειλε
την δραστηριότητά του την επόμενη χρήση
Β. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την

υποβολή της Έκθεσης
Από τις αρχές του 2008 ο Όμιλος PLIAS διανέμει και πωλεί στην εσωτερική αγορά
τα επώνυμα προϊόντα του όχι πλέον μέσω της θυγατρικής του Plias Εμπορική Α.Ε.
αλλά μέσω τρίτης εταιρείας. Η εταιρεία Plias Εμπορική ανέστειλε τη δραστηριότητά
της, από Ιανουάριο 2008 και μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για
το μέλλον της εταιρείας.
Με την από ημερομηνία 7 Μαρτίου 2008 αυτόκλητης ΓΣ των μετόχων αποφασίστηκε
η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμος Αθηναίων στο 71ο ΧΛΜ Ε.Ο
ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ στό ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ νομού ΕΥΒΟΙΑΣ. Η μεταφορά αυτή
εγκρίθηκε από την νομαρχία στις 27 Μαρτίου 2008.
Γ. Στόχοι και προοπτικές της εταιρείας

Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας και επομένως οι
στόχοι και οι προοπτικές της για την επόμενη χρήση δεν είναι δυνατόν να
διατυπωθούν στη παρούσα φάση.
Δ. Κίνδυνοι και αντιμετώπιση τους
Κίνδυνος μη συνέχισης της δραστηριότητας
Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην παράγραφο Β της έκθεσης, σχετικά με την
διακοπή της δραστηριότητας της εταιρείας την επόμενη χρήση σημειώνουμε
επιπλέον τα εξής:
Συντρέχει εφαρμογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η μητρική εταιρεία (όπως προκύπτει από τις ήδη δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2007) διενήργησε τις απαραίτητες προβλέψεις στην
περίπτωση που κληθεί η ίδια να καλύψει το μέρος των υποχρεώσεων της εταιρείας
μας που δεν θα μπορέσει να καλυφθεί από εμάς.
Με βάση τα ανωτέρω η εταιρεία δεν έχει πρόθεση ή ανάγκη να προβεί σε άμεση
ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Οι παρούσες οικονομικές
καταστάσεις συντάχτηκαν με βάση την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας.
Στην περίπτωση που οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2007, δεν
είχαν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε
ουσιώδης διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με
τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
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Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι δεν έχει
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Πιστωτικός Κίνδυνος
Οι εισπρακτέοι εμπορικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από
μεγάλους Ομίλους εταιρειών (αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ εσωτερικού και
πολυεθνικούς οίκους). Όλες οι εταιρείες του Ομίλου παρακολουθούν συνεχώς την
οικονομική κατάσταση των οφειλετών τους. Από το 2008 η διανομή και εμπορία των
επώνυμων προϊόντων του ομίλου ανατέθηκε σε τρίτη εταιρεία .
Κίνδυνος ρευστότητας – ταμειακών ροών
Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των
υποχρεώσεων της (αρνητική καθαρή θέση της 31-12-2007 ποσό εκατ. ευρώ –7,42). Ο
κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με εγγυήσεις και επαρκείς προβλέψεις της μητρικής
εταιρείας.
27 Μαρτίου 2008
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αδαμάντιος Λέντσιος

Η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική
Συνέλευσης που αποτελείται από 3 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση
ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2008.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451
ΣΟΛ Α.Ε. – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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3
3.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ισολογισμός
Σημείωση

31.12.2007

31.12.2006

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

9.1
9.2

13.807
1.629
15.436

62.958
18.961
81.919

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

9.3
9.4
9.5

484.295
5.795.714
194.612
6.474.621
6.490.057

928.903
6.554.093
55.119
7.538.115
7.620.034

9.6

37.131.850

37.131.850

9.7

0
-44.556.029
-7.424.179

0
-42.266.591
-5.134.741

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ποσά προορισμένα για αύξηση
κεφαλαίου
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόμενους

9.8

3.038.068

3.038.068

9.9

34.800
3.072.868

75.979
3.114.047

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις

9.10
9.11
9.12

7.638.625
2.982.743
220.000
10.841.368
13.914.236

7.867.600
1.773.128
0
9.640.728
12.754.775

6.490.057

7.620.034

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων
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3.2

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά λειτουργία)
Σημείωση

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδος (ζημία) προ φόρου
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία) από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες

9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19

Κέρδος (ζημία) από διακοπείσες
δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου

12

01.01 - 31.12.2007 01.01 - 31.12.2006
8.455.621
-6.738.891
1.716.730
118.178
-2.310.307
-770.125
-706.507
-337.407
0
-2.289.438
0

9.233.895
-7.344.295
1.889.599
459.832
-2.495.204
-902.562
-357.183
-353.341
0
-1.758.859
0

-2.289.438

-1.758.859

-2.289.438

-1.758.859
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3.3

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Ποσά
Αποτελέσματα Σύνολο
προορισμένα για
εις νέον
Καθαρής Θέσης
αύξηση κεφαλαίου

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01.01.2006
Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών
Διορθωμένα υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2006
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
- Αποτέλεσμα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- Ίδιες μετοχές
Υπόλοιπα 31.12.2006
Υπόλοιπα 01.01.2007
Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών
Διορθωμένα υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2007
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
- Αποτέλεσμα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- Ίδιες μετοχές
Υπόλοιπα 31.12.2007
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33.131.850

4.000.000

-40.507.732

33.131.850

4.000.000

-40.507.732

0

0

0
4.000.000

0
-4.000.000

0
-1.758.859
-1.758.859

37.131.850

0

-42.266.591

37.131.850

0

-42.266.591

37.131.850

0

-42.266.591

0

0

0

0

0
-2.289.438
-2.289.438

37.131.850

0

-44.556.029

-3.375.882
0
-3.375.882
0
0
-1.758.859
-1.758.859
0
0
-5.134.741
-5.134.741
0
-5.134.741
0
0
-2.289.438
-2.289.438
0
0
-7.424.179
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3.4

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος)

Ταμιακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
• Αποσβέσεις παγίων
• Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
• Προβλέψεις
• Συναλλαγματικές διαφορές
• Έσοδα επενδύσεων
• Χρεωστικούς τόκους

01.01 - 31.12.2007 01.01 - 31.12.2006
-2.289.438
-1.758.859

• Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων
• Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων
• (Αύξηση) μείωση προμηθευτών
Ταμιακές ροές από τις λειτουργίες
Τόκοι πληρωθέντες
Φόρος εισοδήματος πληρωθείς
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικής
Αγορά ενσωμάτων παγίων
Είσπραξη από πώληση ενσωμάτων παγίων
Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων
Εισπραχθέντα μερίσματα
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Προϊόν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Αγορά ιδίων μετοχών
Λήψη δανείων
Εξόφληση δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου
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51.201

109.409

413.821

-27.773

337.407
-1.487.009
598.379
369.608
-228.975
-747.997
-337.407

353.341
-1.323.882
1.998.066
341.262
1.277.239
2.292.686
-353.341

-1.085.404

1.939.344

-2.074
17.357

-4.577
0

15.283

-4.577

1.220.553
-10.930

-2.126.943

1.209.614

-2.126.943

139.493
55.121

-192.176
247.297

194.614

55.121
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4 Γενικές πληροφορίες
Η PLIAS Εμπορική Α.Ε ιδρύθηκε το 1998 με την επωνυμία FRESHWAYS AE και
δραστηριοποιείται στην διανομή και εν γένει εμπορία καταναλωτικών αγαθών. Η
PLIAS Eμπορική Α.Ε. είναι εταιρεία διανομής και διακινεί τα επώνυμα καταναλωτικά
αγαθά της μητρικής εταιρείας και της Olympus Foods A.B.E.E. στην ελληνική αγορά.
To 2001 η FRESHWAYS AE απορρόφησε την SERVICEWAYS A.E και
μετονομάστηκε σε PLIAS Εμπορική Α.Ε
Με την από ημερομηνία 7 Μαρτίου 2008 αυτόκλητης ΓΣ των μετόχων αποφασίστηκε
η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμος Αθηναίων στο 71ο ΧΛΜ Ε.Ο
ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ στό ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ νομού ΕΥΒΟΙΑΣ. Η μεταφορά αυτή
εγκρίθηκε από την νομαρχία στις 27 Μαρτίου 2008.
Το site στο οποίο αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είναι το site
της μητρικής εταιρείας: www.plias.gr . Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27 Μαρτίου 2008.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής εταιρείας PLIAS ABEE, της οποίας είναι θυγατρική 100%

5
5.1

Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
του 2007 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΠ),
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες οικονομικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους.
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τον νόμο, η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι
υποχρεωτική για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιρείες και τις
θυγατρικές τους από 1 Ιανουαρίου 2005, ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία, σαν
θυγατρική εισηγμένης εταιρείας εφάρμοσε τα εν λόγω Πρότυπα.

5.2

Πληροφόρηση κατά τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και
λειτουργιών προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται
σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών
τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Η εταιρεία έχει ένα και μόνο επιχειρηματικό τομέα δραστηριότητας αυτόν της
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διάθεσης καταναλωτικών ειδών στην εγχώρια αγορά.
5.3 Ενσώματα πάγια
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν.
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια αποτιμώνται με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους.
Οι δαπάνες, που διενεργούνται για την αντικατάσταση σημαντικών συστατικών
στοιχείων των παγίων, κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες,
που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται
μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα
προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες
δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία
τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα, στο
βαθμό που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη διαφορά αναπροσαρμογής εύλογης
αξίας.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα
αποτελέσματα.
5.4

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικό
Δεν υπάρχει ιδιοπαραγώμενο λογισμικό. Το λογισμικό που αποκτήθηκε εμφανίζεται
στη τιμή κτήσεώς του, μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και, αν
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά το ποσό της απομείωσης της αξίας του.
Οι αποσβέσεις του λογισμικού επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων με την
μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η
εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών κυμαίνεται από 2 έως 7
έτη.
5.5

Έλεγχος Απομείωσης ενσώματων και άλλων στοιχείων

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ως εξής: Τα
περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόμενα
περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία
είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα
όταν προκύπτουν αφού συμψηφίσουν τυχόν προϋπάρχοντα αποθεματικά εύλογης
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αξίας.
5.6 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια.
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία
συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές
απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Βασικό κριτήριο αποτελεί η πέραν
του ενός έτους καθυστέρηση.
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Το ποσό της ζημιάς
απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
5.7

Αποθέματα

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή
παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιμής τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων Το
κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους και
περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων, τις δαπάνες παραγωγής τους
(εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγώμενα προϊόντα) και τις δαπάνες μεταφοράς τους
στην τοποθεσία που βρίσκονται. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος
κτήσεως των αποθεμάτων.
5.8

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις
καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας
και χαμηλού ρίσκου.
5.9

Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά

Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από κοινές μετοχές που κατατάσσονται στα
ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.
5.10 Δανεισμός
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρεία είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και οι μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις. Όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, η
διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την
αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της.
5.11 Αναβαλλόμενοι φόροι
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται για τις προσωρινές διαφορές
μεταξύ της φορολογικής και της λογιστικής βάσης. Οι φορολογικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται πάντα. Οι φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο εφόσον
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υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού τους με φορολογικά κέρδη επομένων χρήσεων.
5.12 Παροχές σε εργαζομένους
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος,
καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από την εταιρεία,
για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του
καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί
δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Το
χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού, των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
5.13 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη
υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα
απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.
5.14 Αναγνώριση Εσόδων
(α) Έσοδα από πώληση αγαθών
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων), όταν οι βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη, που διασυνδέονται με την
ιδιοκτησία των αγαθών, έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή.
(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων) ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου, κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει
σημαντική αβεβαιότητα, όσον αφορά την ανάκτηση του οφειλόμενου τιμήματος ή
την ενδεχόμενη επιστροφή των αγαθών.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση
του πραγματικού επιτοκίου.
5.15 Μισθώσεις
(α) Λειτουργικές μισθώσεις
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Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων άγονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
(β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μισθώσεις ενσωμάτων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τις ανταμοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές
μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της
μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των μισθωμένων
ενσωμάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων. Κάθε
μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και στο χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η
υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα καθαρή από το χρηματοοικονομικό κόστος,
περιλαμβάνεται στις άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της
μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της
υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται
με χρηματοδοτικές μισθώσεις, αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης στη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
5.16 Κόστος δανεισμού
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί
των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου, αφαιρουμένων των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν
από τη βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων.
5.17 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν καταχωρούνται.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις καταχωρούνται σύμφωνα με τις κρίσεις της διοικήσεως,
όταν υπάρχει βάσιμος τρόπος αποτίμησης τους.
6

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι και πολιτικές διαχείρισης

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.
(α) Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Δεν υπάρχει επειδή δεν υπάρχουν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Οι εισπρακτέοι εμπορικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από
μεγάλους Ομίλους εταιρειών (αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ). Η εταιρεία παρακολουθεί
συνεχώς την οικονομική κατάσταση των οφειλετών της.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των
υποχρεώσεων της (αρνητική καθαρή θέση της 31-12-2007 ποσό εκατ. ευρώ –7,42). Ο
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κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με εγγυήσεις και επαρκείς προβλέψεις της μητρικής
εταιρείας.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2007 και
2006 αναλύεται ως εξής:
2007
Βραχυπρόθεσμες
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες
1 έως 5 έτη πάνω από 5 έτη
3.038.068

1.583.616
1.082.743
2.666.359

6.055.010
1.900.000
7.955.010 0

3.038.068

0

2006
Βραχυπρόθεσμες
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.939
742.897
782.189
1.536.025

7.124.703
980.000
8.104.703 0

Μακροπρόθεσμες
1 έως 5 έτη πάνω από 5 έτη
3.038.068

3.038.068

Ο αναμενόμενος χρόνος είσπραξης των πελατών που δεν έχουν υποστεί απομείωση
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Αναμενόμενος χρόνος είσπραξης
λιγότερο από 3 μήνες
Μεταξύ 3 και 6 μηνών
Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους
Μεγαλύτερη του 1 έτους

31/12/2007

31/12/2006

1.200.000
900.000
715.495
0
2.815.495

1.220.000
1.010.000
1.004.285
160.000
3.394.285

Δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν του έτους οι οποίες δεν
έχουν υποστεί απομείωση.
(δ) Κίνδυνος από διακυμάνσεις επιτοκίων
Η εταιρεία ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για
την μείωση επιτοκίου και τον επανακαθορισμό του χρόνου αποπληρωμής του
συνόλου των Τραπεζικών Δανείων και υπέγραψε σχετικές συμβάσεις εντός του
Δεκεμβρίου 2005. Το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων αυτών δανείων είναι
κυμαινόμενο με βάσει το euribor.
Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης
καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μία λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του
+1% ή –1% (2006: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία
λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
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2007
σε Ευρώ
60.208

Επίδραση

2006
48.002

7 Νέα Πρότυπα και ερμηνείες
Έχει γίνει έκδοση νέων ΔΠΧΠ, τροποποιήσεων και Διερμηνειών, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για τον Όμιλο και την εταιρεία για τη χρήση 2007 ή μεταγενέστερα. Η
εκτίμηση της Διοίκησης, για την εταιρεία και τον Όμιλο, σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθενται
παρακάτω:
7.1.1

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων που
εφαρμόζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις

ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και τροποποίηση στο ΔΛΠ
1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2007). Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα
χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και
συγκεκριμένα απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών
σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από χρηματοοικονομικά μέσα.
Ειδικότερα, γ σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον
κίνδυνο αγοράς,. Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, (Χρηματοοικονομικά μέσα;
Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες που
συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η σχετική
προσαρμογή του ΔΛΠ 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των
κεφαλαίων και τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Δεν θα υπάρξουν
επιδράσεις στα στοιχεία του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων, με δεδομένο ότι
τα ανωτέρω αφορούν μόνο γνωστοποιήσεις.
Διερμηνεία 7, Εφαρμογή της Προσέγγισης Επαναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29 Οικονομικές Καταστάσεις για Υπερπληθωριστικές Οικονομίες (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Μαρτίου 2006). Η
διερμηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία μια εταιρεία διαπιστώνει την
ύπαρξη πληθωρισμού στην οικονομία του νομίσματος λειτουργίας της, να εφαρμόζει
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 29, ως η οικονομία να ήταν ανέκαθεν σε κατάσταση
υπερπληθωρισμού. Η Διερμηνεία 7 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.
Διερμηνεία 8, Πεδίο Εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Μαίου 2006). Η Διερμηνεία 8 διευκρινίζει
ότι το ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών», εφαρμόζεται
σε συναλλαγές στις οποίες δίνονται συμμετοχικοί τίτλοι ή αναλαμβάνεται υποχρέωση
που βασίζεται στην τιμή των μετοχών έστω και αν φαίνεται ότι τα αγαθά ή οι
υπηρεσίες που λήφθηκαν είναι χαμηλότερης αξίας από την εύλογη αξία των
συμμετοχικών τίτλων που δίνονται ή των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται. Η
Διερμηνεία 8 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην εταιρεία.
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Διερμηνεία 9, Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων (εφαρμόζεται για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιουνίου 2006). Η
Διερμηνεία 9 καθορίζει ότι δεν επιτρέπεται η μεταγενέστερη επιμέτρηση της αξίας
ενσωματωμένου σε κύρια σύμβαση παραγώγου, το οποίο υπήρχε αρχικά στη
σύμβαση, αν δεν υπάρχει ουσιώδης μεταβολή στους όρους της σύμβασης. Η
Διερμηνεία 9 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.
Διερμηνεία 10, Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Νοεμβρίου 2006). Η
Διερμηνεία 10 μπορεί να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση
που αναγνωριστεί ζημία απομείωσης σε ενδιάμεση περίοδο αναφορικά με υπεραξία ή
επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους διαθέσιμους προς πώληση, καθώς αυτή η
απομείωση δεν μπορεί να αναστραφεί σε επόμενες ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις. Πάντως, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων
Με βάση την τροποποίηση αυτή η Εταιρεία καλείται να γνωστοποιήσει τους
σκοπούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες αναφορικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου
της στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
7.1.2

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων που
εφαρμόζονται σε μεταγενέστερες της παρούσης οικονομικές καταστάσεις και
ο Όμιλος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε προγενέστερη εφαρμογή

ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τομείς (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14
«Οικονομικές Πληροφορίες κατά τομέα» και υιοθετεί μία διοικητική προσέγγιση
αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η
πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση
εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την
κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να είναι
διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και την κατάσταση
αποτελεσμάτων και πρέπει να δοθούν επεξηγήσεις και συμφωνίες αναφορικά με τις
εν λόγω διαφορές. Δεν θα υπάρξει επίδραση από αυτό το πρότυπο στις οικονομικές
καταστάσεις.
Διερμηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών
Ιδίου Ομίλου (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή
μετά την 1 Μαρτίου 2007). Η Διερμηνεία αυτή απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες
παραχωρείται σε εργαζόμενο δικαίωμα επί συμμετοχικών τίτλων, θεωρούνται για
σκοπούς λογιστικής αντιμετώπισης ως αμοιβές που καθορίζονται από την αξία της
μετοχής και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους, ακόμη και στην περίπτωση
που η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους
συμμετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι τίτλοι παρέχονται από τους μετόχους της
εταιρείας. Η Διερμηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές
χειρίζονται, στις ατομικέ καταστάσεις τους, προγράμματα, όπου οι εργαζόμενοι σε
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αυτές λαμβάνουν δικαιώματα επί συμμετοχικών τίτλων της μητρικής εταιρείας. Η
Διερμηνεία 11 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Διερμηνεία 12, Συμβάσεις Παραχώρησης (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερμηνεία 12
πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό των υποδομών για παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, από πλευράς της οντότητας, η οποία κατασκευάζει και λειτουργεί αυτές τις
υποδομές, έχοντας λάβει την σχετική παραχώρηση από το Δημόσιο. Η Διερμηνεία 12
δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την εταιρεία.
Διερμηνεία 13, Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιουλίου 2008). Τα
προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν
προϊόντα ή υπηρεσίες μίας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράς προϊόντα ή υπηρεσίες,
τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτες μπορεί να
εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων /
υπηρεσιών.
Διερμηνεία 14: ΔΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών στοιχείων Καθορισμένων
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδραση τους
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2008). Η Διερμηνεία 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των
ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από
νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου
καθορισμένων παροχών. Το θέμα μελέτης της Διερμηνείας 14 σχετίζεται μόνο με
περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο
από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες
απαιτήσεις χρηματοδότησης.
ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο 2007) (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το
αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο
του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου
στοιχείου του ενεργητικού. Τ ο χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται
ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή
πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη
δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου. Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν
απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που σχετίζονται με πάγια
στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που κατασκευάζονται ή
παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα
σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή
πώληση.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 1: Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων (εφαρμόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Το τροποποιημένο ΔΛΠ 1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων»
με την διευρυμένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος» και εισάγει την πρόσθετη
«Κατάσταση της Χρηματοοικονομικής Θέσης»
στην αρχή της πρώτης
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παρουσιαζόμενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής
λογιστικής πολιτικής και αναδρομικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόμησης στοιχείων
και οικονομικών καταστάσεων. Η εφαρμογή του προτύπου αυτού πέραν της
διαφορετικής παρουσίασης θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις, ιδίως
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
8
8.1

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται
εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
8.2

Εκτίμηση για την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας

Εκτιμώντας ότι:
Συντρέχει εφαρμογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920.
Την επόμενη χρήση διεκόπη η δραστηριότητα της εταιρείας χωρίς μέχρι σήμερα να
έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της.
Η μητρική εταιρεία (όπως προκύπτει από τις ήδη δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2007) διενήργησε τις απαραίτητες προβλέψεις στην
περίπτωση που κληθεί η ίδια να καλύψει το μέρος των υποχρεώσεων της εταιρείας
μας που δεν θα μπορέσει να καλυφθεί από εμάς.
Με βάση τα ανωτέρω η εταιρεία δεν έχει πρόθεση ή ανάγκη να προβεί σε άμεση
ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Οι παρούσες οικονομικές
καταστάσεις συντάχτηκαν με βάση την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας.
Στην περίπτωση που οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2007, δεν
είχαν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε
ουσιώδης διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με
τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
8.3

Διάρκεια ωφέλιμης ζωής παγίων

Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Λογισμικό
8.4 Φόρος εισοδήματος

Έτη από απόκτησή τους
5
5

Ο έλεγχος από τις φορολογικές αρχές των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας για
τις χρήσεις 2000 – 2005 είναι σε εξέλιξη, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων.
Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Λόγω σημαντικών συσσωρευμένων
φορολογικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν
διαφορές φορολογικού ελέγχου που να έχουν ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές
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καταστάσεις.
Δεν έχουν υπολογιστεί αναβαλλόμενοι φόροι επί φορολογικών ζημιών
προηγουμένων χρήσεων επειδή δεν υπάρχει βεβαιότητα για την δυνατότητα
συμψηφισμού τους με φορολογικά κέρδη επομένων χρήσεων.
Από την οριστικοποίηση του φορολογικού ελέγχου, της χρήσης 1998-99 που
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.968.310. Η εταιρεία έχει υποβάλει σχετική
προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.. Η εκτίμηση της διοίκησης και των ειδικών
συμβούλων είναι ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια, και ως εκ
τούτου δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το
θέμα αυτό.
Για απαίτηση επιστρεπτέου ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού 1,7 εκατομμύρια
ευρώ περίπου, η είσπραξη της οποίας εξαρτάται από φορολογικό έλεγχο σε εξέλιξη, η
έκβαση του οποίου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’
τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία στις οικονομικές
καταστάσεις.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί διαφορών λογιστικής και φορολογικής
βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν λογίστηκαν επειδή εκτιμάται
ότι δεν θα ανακτηθούν στο προβλεπτό μέλλον.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις επί διαφορών λογιστικής και φορολογικής
βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν υπήρχαν
8.5

Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Plias Εμπορική Α.Ε. με την οποία ο ενάγων ως μεσίτης
αστικών συμβάσεων απαιτεί από την Εταιρεία το ποσό των 13.852 ευρώ. Η Διοίκηση
εκτιμά μετά και από γνωμάτευση του εργατολόγου ότι η έκβαση της υπόθεσης θα
είναι θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για
ενδεχόμενη ζημία.
Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Plias Εμπορική Α.Ε. από πρώην υπαλλήλους της
εταιρείας ύψους περίπου 62.678 ευρώ. Η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σχετική
πρόβλεψη ύψους 50.000 ευρώ η οποία εκτιμάται ότι θα καλύψει την ενδεχόμενη
επιβάρυνση από την υπόθεση αυτή.
Για τις επίδικες υποθέσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων
αναφερόμαστε στην παράγραφο 8.4
8.6

Μεταβολές στις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

Δεν σημειώθηκαν.
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8.7

Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα

Δεν υπάρχουν.
8.8 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Από τις αρχές του 2008 ο Όμιλος PLIAS διανέμει και πωλεί στην εσωτερική αγορά
τα επώνυμα προϊόντα του όχι πλέον μέσω της θυγατρικής της Plias Εμπορική Α.Ε.
αλλά μέσω τρίτης εταιρείας. Η εταιρεία Plias Εμπορική ανέστειλε τη δραστηριότητά
της, από Ιανουάριο 2008 και μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για
το μέλλον της εταιρείας.
Με την από ημερομηνία 7 Μαρτίου 2008 αυτόκλητης ΓΣ των μετόχων αποφασίστηκε
η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμος Αθηναίων στο 71ο ΧΛΜ Ε.Ο
ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ στό ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ νομού ΕΥΒΟΙΑΣ. Η μεταφορά αυτή
εγκρίθηκε από την νομαρχία στις 27 Μαρτίου 2008

9
9.1

Σημειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων
Ενσώματα Πάγια

Τα ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2007
2006

Ιδιόκτητα Πάγια
Μισθωμένα Πάγια

13.807

52.471

0

10.486

13.807

62.958

Ιδιόκτητα πάγια
Kτίρια &
Μηχανήατα &
κτιριακές
μηχανολογικές
Γήπεδα &
Λοιπός
Πάγια υπό
οικόπεδα εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εξοπλισμός εκτέλεση
Αξία κτήσεως ή αποτιμήσεως
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2006
Προσθήκες 2007
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μεταφορές από υπό
εκτέλεση
Εκποιήσεις 2007
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2007
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2006
Αποσβέσεις 2007
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2007

Σύνολο

0
0
0

0
0
0

0
0
0

445.779
2.133
0

0
0
0

445.779
2.133
0

0
0

0
0

0
0

0
17.357

0
0

0
17.357

0
0

0
0

0
0

430.555
0

0
0

430.555
0

0
0

0
0

0
0

393.308
23.440

0
0

393.308
23.440

0

0

0

416.748

0

416.748
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Αναπόσβεστη Αξία
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2007
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.807

0

13.807

0

0

0

52.471

0

52.471

Μισθωμένα πάγια

Τα Μισθωμένα Πάγια αφορούν εξοπλισμό (Η/Υ) της Εταιρείας και αναλύονται ως
εξής:
31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2007
2006
Αξία κτήσης

60.685

60.685

Σωρευμένες αποσβέσεις

60.685

50.199

Καθαρή λογιστική αξία

0

10.486

9.2

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Τα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία (που αφορούν αποκλειστικά άδειες λογισμικού) της
Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2007
2006
Αξία κτήσεως ή αποτιμήσεως
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006
Προσθήκες 2007
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μεταφορές από υπό εκτέλεση
Εκποιήσεις 2007
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006
Αποσβέσεις 2007
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007
Αναπόσβεστη Αξία
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006

9.3

258.558
-59

257.739
819

258.499

258.558

239.597
17.274
256.870

182.858
56.739
239.597

1.629
18.961

18.961
74.881

Αποθέματα

Τα Αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2007
2006
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Εμπορεύματα
Απομείωση αποθεμάτων

9.4

559.295

1.017.133

75.000

88.230

484.295

928.903

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο)

Οι Απαιτήσεις από Πελάτες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2007
2006
Πελάτες.

4.805.280

5.224.070

73.728
5.008

111.017
3.940

535.696
1.723.717

512.953
1.723.717

633.434

678.596

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

8.637

129.585

Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Σύνολο

7.785.499

8.383.878

-1.989.785

-1.829.785

5.795.714

6.554.093

Μεταβατικοί Λογαριασμοί
Λοιπές κρατήσεις ( Ελληνικό δημόσιο )
Χρεωστικό ΦΠΑ χρήσης
ΦΠΑ επιστροφής από 2002 & 2004
Προκαταβολές

9.5

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της
Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση.
31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2007
2006
Ταμείο.
Τράπεζες (όψεως)
Σύνολο

9.6

148

66

194.464

55.053
55.119

194.612

Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
3.713.185 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ η κάθε μία.
Οι μετοχές της μητρικής PLIAS ABEE είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών.
Με βάση την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006, η μετοχική της
σύνθεση, είχε ως εξής :
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ΜΕΤΟΧΟΙ
PLIAS ABEE

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

3.713.183

99.99%

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΛΕΩΝΙΔΑΣ

1

0

ΔΡΙΤΣΑ Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1

0

3.713.185

100%

ΣΥΝΟΛΟ

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να
εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις
της.
Σαν Κεφάλαιο θεωρείται το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων όπως εμφανίζεται στις
οικονομικές Καταστάσεις.
Κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες
Για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2007, συντρέχει
περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Το άρθρο 47
προβλέπει ότι εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρείας γίνει κατώτερο
από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της
χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου
μέτρου. Αντίστοιχα, το άρθρο 48, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι εάν το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο του ενός δεκάτου του μετοχικού
κεφαλαίου η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα
κατά το 'Αρθρο 47.
Η Διοίκηση εξετάζει διάφορα σενάρια επίλυσης. Μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί
οριστικές αποφάσεις.
9.7

Αποτελέσματα εις νέον

Τα αποτελέσματα εις νέον αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2007
2006
Κέρδη (ζημιές) χρήσης
Κέρδη (ζημιές)εις νέον
Σύνολο

-2.289.438

-1.758.859

-42.266.591

-40.507.732

-44.556.029

-42.266.591
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9.8

Δάνεια - Μακροπρόθεσμα

Τα μακροπρόθεσμα Δάνεια αναλύονται ως ακολούθως:
Τραπεζικά
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006
Ληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007
Leasing
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006
Ληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007
Σύνολα
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006
Ληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007

3.038.068
0
3.038.068
0
0
0
3.038.068
0
0
3.038.068

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες
Τράπεζες για την μείωση επιτοκίου και τον επανακαθορισμό του χρόνου
αποπληρωμής (μετατροπή από βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα δάνεια) του
συνόλου των Τραπεζικών Δανείων, πληρωτέα ή επαναδιαπραγματεύσιμα στη λήξη
τους την 31 Δεκεμβρίου 2009. Οι συμβάσεις αυτές τελούν υπό την αίρεση α) ότι το
ποσοστό των μετόχων Thrush Investment Holding LTD και Eagle Enterprises A.E. ,
στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας δεν θα μειωθεί κάτω του 51% και β)
ότι το κέρδος προ φόρων αποσβέσεων, και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, του
Ενοποιημένου Ισολογισμού του Ομίλου, για τις χρήσεις 2006 έως και 2009, δεν θα
έχει σημαντική απόκλιση από ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο. Οι ανωτέρω όροι μέχρι
σήμερα έχουν εκπληρωθεί.
9.9

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους

H υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούν, για την μελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα με τον χρόνο προϋπηρεσίας, προσμετράται και
απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του
κάθε εργαζομένου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην
παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το
χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση των ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου.
Η παραπάνω υποχρέωση υπολογίζεται από πιστοποιημένους αναλογιστές στο τέλος
της κάθε χρήσης.
Ο λογαριασμός αυτός έχει ως εξής την 31η Δεκεμβρίου 2006 και την 31η Δεκεμβρίου
2007:
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

75.979
4.962
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Κόστος τόκων
Επίδραση περικοπής
Αναλογιστικό κέρδος ζημιά
Δαπάνη που επιβάρυνε τη χρήση
Καταβληθέντα ποσά κατά τη
χρήση
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007

3.297
0
0
8.258
49.438
34.800

9.10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Oι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις στο τέλος των χρήσεων 2007 και 2006
αναλύονται ως ακολούθως:
31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2007
2006
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρουςτέλη
Ασφαλιστικά Ταμεία

180.078

157.591

17.810

13.345

24.743

37.351

Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα
μέρη

577

369

7.055.010

7.124.703

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών

76.643

253.105

Aποδοχές προσωπικού
Μεταβατικοί λογαριασμοί
παθητικού
Σύνολο

20.128

32.833

263.637

248.304

7.638.625

7.867.600

9.11 Δάνεια - Βραχυπρόθεσμα
Οι Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου
2007 αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2007
2006
Δάνεια
Υποχρεώσεις από συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Σύνολο

2.982.743

1.762.189

0

10.939

2.982.743

1.773.128

9.12 Λοιπές προβλέψεις
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31 Δεκεμβρίου
2007
Πρόβλεψη εργατικής διαφοράς

50.000

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού

60.000

Πρόβλεψη επιστροφών από αγορά

110.000

Σύνολο

220.000

Οι ανωτέρω προβλέψεις δημιουργήθηκαν στη χρήση. Η πρόβλεψη αποζημείωσης
προσωπικού αφορά συμπληρωματική πρόβλεψη (πλέον αυτής της αναλογιστικής
μελέτης) για αποζημείωση λόγω απόλυσης την επόμενη χρήση.
9.13 Κύκλος Εργασιών
O κύκλος εργασιών και της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
2007

2006

Πωλήσεις Εμπορευμάτων

7.238.493

7.981.462

Παροχή υπηρεσιών

1.217.128

1.252.433

Σύνολο

8.455.621

9.233.895

9.14 Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
2007
Αποθέματα αρχής
Αγορές χρήσης

928.903

1.270.165

6.294.283

7.003.033

484.295

928.903

6.738.891

7.344.295

Αποθέματα τέλους
Σύνολο

2006

9.15 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης
Τα άλλα έσοδα της Εταιρείας, για τη χρήση 2007 και 2006, αναλύονται ως
κατωτέρω:
2007

2006

Εισπραττόμενα έξοδα

8.761

0

Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων

3.229

104.134
248.823

Eσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων
Εκτακτα έσοδα

28.897

37.928

Διατακτικές

77.290

68.948

118.178

459.832
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9.16 Έξοδα Διάθεσης
Τα Έξοδα Διάθεσης , για τη χρήση 2007 και 2006, αναλύονται ως κατωτέρω:
2007
Αμοιβές προσωπικού

2006

633.157

760.585

20.844

26.822

279.481

360.273

Παροχές τρίτων

74.075

93.045

Φόροι τέλη

14.772

21.630

Παροχές σε αλυσίδες S/M

775.623

717.045

Διάφορα Εξοδα (μεταφορικά)

512.353

515.804

2.310.307

2.495.204

Αποσβέσεις
Αμοιβές τρίτων (αποθήκευτρα)

Σύνολο

9.17 Έξοδα Διοίκησης
Τα Έξοδα Διοίκησης, για τη χρήση 2007 και 2006, αναλύονται ως κατωτέρω:
2007
Αμοιβές προσωπικού

2006

222.870

197.260

30.356

82.587

Αμοιβές τρίτων

376.541

502.982

Παροχές τρίτων

75.826

80.957

9.765

13.678

54.766

25.099

770.125

902.562

Αποσβέσεις

Φόροι τέλη
Διάφορα Εξοδα
Σύνολο

9.18 Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης
Τα άλλα έξοδα Εκμετάλλευσης, για τη χρήση 2007 και 2006, αναλύονται ως
κατωτέρω:
2007
Πρόστιμα

2006

7.463

736

28.834

0

Πρόβλεψη για καταστροφές

239.178

355.628

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

160.000

0

Πρόβλεψη Αποζημίωσεις προσωπικού

60.000

0

Πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων

50.000

0

Εξοδα Προηγούμενων χρήσεων
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Πρόβλεψη επιστροφών από αγορά
Λοιπά Έκτακτα Εξοδα

110.000

0

51.032

819

706.507

357.183

9.19 Κόστος χρηματοδότησης
Στο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος των χρήσεων 2007 και 2006
συμπεριλαμβάνονται:
Τόκοι έσοδα

2007
-15

2006
-19

0

44.000

337.862

307.470

-440

1.891

337.407

353.341

Εξοδα για ΑΜΚ
Τόκοι έξοδα
Εξοδα χρηματοοικονομικής μίσθωσης
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

9.20 Παροχές σε Εργαζομένους
Ο αριθμός των εργαζομένων, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006, και το
συνολικό κόστος εργοδότησής τους, κατά τις χρήσεις του 2007 και 2006, ήταν:
2007
Άτομα
Κόστος

2006
6

27

856.027

957.845

9.21 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων κατά τις
χρήσεις 2007 και 2006 έχουν ως ακολούθως:
2007

Αποσβέσεις παγίων

2006

51.201

109.409

9.22 Ανάλυση των δεσμεύσεων
Για τα μακροπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας έχει εγγυηθεί, με υποθήκες επί των
ακινήτων της, η μητρική εταιρεία.
Στις νέες συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες με τις οποίες έγινε ρύθμιση των
δανείων των εταιρειών του Ομίλου, προβλέπονται οι εξής δεσμεύσεις:
•

Για σημαντικές αγορές και πωλήσεις συμμετοχών και επενδύσεων παγίων
στοιχείων, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνεργαζόμενων
τραπεζών. Εκτός αν για τις πωλήσεις, το προϊόν του τιμήματος μειώσει
ανάλογα τις τραπεζικές υποχρεώσεις και υπάρξει συναίνεση των τραπεζών ως
προς το τίμημα.
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9.23 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι Διεταιρικές συναλλαγές, για την χρήση 2007, και τα διεταιρικά υπόλοιπα την 31η
Δεκεμβρίου 2007 παρατίθενται κατωτέρω:
Οι διεταιρικές συναλλαγές αφορούν αγοραπωλησίες προϊόντων, εμπορευμάτων και παροχής
συναφών υπηρεσιών, από και προς τη μητρική εταιρεία και θυγατρικές της, καθώς και
υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της μητρικής εταιρείας, ποσού € 376.541.

Δεν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές ή υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ. ή άλλα
συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 , εκτός των ανωτέρω.

Διεταιρικές συναλλαγές με εταιρίες του ομίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Αγορές
Plias Εμπορική – Gageo
Olympus – Plias Εμπορική
Plias Εμπορική - Olympus
Plias ΑΒΕΕ - Plias Εμπορική
Plias Εμπορική - Plias ΑΒΕΕ

Πωλήσεις
13.897

1.963.932
986.095
4.994.614
230.751
1.230.743

6.958.546

Διεταιρικά Υπόλοιπα
Τα Διεταιρικά Υπόλοιπα την 31η Δεκεμβρίου 2007 αναλύονται ως εξής:
Gageo
Plias ΑΒΕΕ

Απαιτήσεις
8.637

Υποχρεώσεις

8.637

7.055.010
7.055.010

27 Μαρτίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Δ/ντης Λογιστηρίου

__________________
Αδαμάντιος Λέντσιος

____________________
Ορθόδοξος Νεοφύτου

____________________
Αντώνης Κριτσίλης
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Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση
Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2008.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451
ΣΟΛ Α.Ε. – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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