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ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της PLIAS Α.B.E.Ε.
Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και
τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της PLIAS Α.B.E.Ε., της τριµηνιαίας
περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2007. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας.
Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων
Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική
αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και
πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις
οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρίας συνθέτουν το κύριο µέρος της
εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία
που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η
διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων.
Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου.
Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει
στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις
προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η
συµµόρφωσή τους µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε
την προσοχή σας στα εξής:
1). Στη σηµείωση 3.10.2 επί των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται
αναφορά:
- Στα προγράµµατα και τις σχεδιασθείσες µελλοντικές ενέργειες της διοίκησης µε τα
οποία προβλέπεται να εξασφαλισθεί η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και
των θυγατρικών της, µε εξαίρεση την έµµεση θυγατρική Plias Hungary η οποία είναι υπό
εκκαθάριση.
- Στη θυγατρική Plias Εµπορική Α.Ε., που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920, η διοίκηση προτίθεται να λάβει τα
κατάλληλα µέτρα ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της και την επόµενη
χρήση.
2). Στη σηµείωση 3.11.5 επί των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται
αναφορά:
- Στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των εταιριών του οµίλου δεν έχουν εξετασθεί
από τις φορολογικές αρχές για διαφορετικές περιόδους, µε συνέπεια να 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
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πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό, µε εξαίρεση την
περίπτωση της θυγατρικής GAGEO A.B.E.E..
- Στο γεγονός ότι από φορολογικό έλεγχο προηγουµένων χρήσεων της θυγατρικής PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, που ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2005, προέκυψαν πρόσθετοι
φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1,9 εκατοµ. ευρώ περίπου. Η εταιρεία έχει
καταθέσει σχετική προσφυγή στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. 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, και
– Στο γεγονός ότι για απαίτηση επιστρεπτέου ΦΠΑ της θυγατρικής PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Ε, από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 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.

Αθήνα, 25 Μαίου 2007

Ευστάθιος Π. Μπανίλας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 16451
ΣΟΛ. α.ε. - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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2.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ισολογισµός

Σηµ.

ΟΜΙΛΟΣ
31.3.2007
31.12.2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.3.2007
31.12.2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Aϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία
µε µεταβολές στα κέρδη ή τις ζηµίες
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

3.12.1
3.12.2

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

7

37.484.911
5.420.702
354.442
0
1.330.188
60.300
44.650.543

37.096.841
5.420.702
383.941
0
1.397.486
57.591
44.356.561

23.081.047
0
199.654
18.597.508
833.079
52.120
42.763.408

23.261.348
0
212.177
17.384.038
845.123
49.410
41.752.096

7.988.730
16.531.351

7.168.727
14.940.826

4.101.607
13.898.493

3.370.804
13.475.963

8.291
2.091.471

722.443
1.278.586

8.291
1.672.153

722.443
750.721

26.619.843

24.110.582

19.680.544

18.319.930

71.270.386

68.467.143

62.443.952

60.072.027
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
αποδιδόµενα στους µετόχους της
µητρικής

ΟΜΙΛΟΣ
31.3.2007
31.12.2006

Σηµ.

Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.3.2007
31.12.2006

27.031.813
32.481.000
7.825.250
-82.495
217.200
-67.308.209
164.559

27.031.813
32.481.000
7.825.249
-82.495
217.200
-66.356.524
1.116.244

27.031.813
32.481.000
14.302.595
0
217.200
-59.657.097
14.375.511

27.031.813
32.481.000
13.089.125
0
217.200
-59.173.794
13.645.344

1.429.563
1.594.122

1.507.684
2.623.928

0
14.375.511

0
13.645.344

42.715.932
5.366.896

42.800.866
5.338.692

33.380.177
2.999.759

33.426.840
2.962.222

851.581
0
2.193.160
51.127.569

840.196
0
2.227.038
51.206.792

680.212
3.038.068
1.926.283
42.024.499

672.502
3.038.068
1.953.661
42.053.293

12.124.008
6.424.687
18.548.695

9.527.802
5.108.621
14.636.423

5.745.422
298.520
6.043.942

3.927.786
445.603
4.373.389

Σύνολο υποχρεώσεων

69.676.264

65.843.215

48.068.441

46.426.682

Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων

71.270.386

68.467.143

62.443.952

60.072.027

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια

8

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 2007

2.2

Κατάσταση Αποτελεσµάτων (κατά λειτουργία)
ΟΜΙΛΟΣ
01.0131.03.2007

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

3.12.3
3.12.4

3.12.5

Καθαρό κέρδος (ζηµία) από
συνεχιζόµενες και 'διακοπτόµενες
δραστηριότητες
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01.0131.03.2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0101.0131.03.2007
31.03.2006

7.869.023
5.796.736
2.072.287
162.099
1.602.617
969.505
60.137
13.650
522.780
-934.303
95.503

6.188.227
4.540.891
1.647.336
144.289
1.190.597
1.112.139
27.281
13.650
447.207
-999.249
85.248

3.710.706
3.136.706
574.000
434.709
412.216
693.510
9.448
13.650
313.609
-433.724
49.580

2.825.164
2.129.881
695.283
413.857
290.633
745.543
13.706
13.650
289.766
-244.158
63.428

-1.029.806

-1.084.497

-483.304

-307.586

0

-43.147

0

0

-1.029.806

-1.127.644

-483.304

-307.586
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2.3

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
ΟΜΙΛΟΣ
31.3.2007
31.3.2006

Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα)
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.3.2007
31.3.2006

2.623.926
-1.029.806
0

-6.879.027
-1.127.644
3.500.000

13.645.344
-483.304
0

5.291.765
-307.586
3.500.000

0

-195.351

1.213.470

-183.719

1.594.121

-4.702.022

14.375.511

8.300.460
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2.4

Καταστάσεις Ταµειακών Ροών
ΟΜΙΛΟΣ
01.0131.03.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.0131.03.2006

01.0131.03.2007

01.0131.03.2006

-934.303

-999.249

-433.724

-244.158

465.356
11.385
0

398.353
32.023
-11.631

264.655
7.710
0

237.385
22.173
0

-60.825
549.323

-37.453
447.490

-54.325
340.151

-37.453
289.766

-1.593.234
-820.003
2.596.206

467.051
-295.260
-1.442.265

-425.242
-730.802
1.817.637

-1.963.264
-499.889
-303.151

-388.275
0

-344.470
0

-240.151
0

-186.746
0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

-174.369

-1.785.411

545.909

-2.685.337

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

-879.131

-625.212

-127.033

-30.068

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Είσπραξη από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

55.203
741.099

561.667
0

55.203
741.098

0
0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

-82.830

-63.545

669.268

-30.068

0
1.388.442
-246.380

3.255.038
103.020
0

0

3.255.039
103.020
0

-71.978
0

-736.948
0

-44.331

-267.649
0

1.070.084

2.621.110

-293.747

3.090.410

812.885

772.154

921.432

375.005

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

-249.416

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

1.278.586

876.046

750.721

234.134

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

2.091.470

1.648.200

1.672.153

609.139
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3
3.1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γενικές πληροφορίες

Η PLIAS A.B.E.E. ιδρύθηκε το 1960 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εισαγωγή,
εξαγωγή, προώθηση (Marketing) και εν γένει εµπορία καταναλωτικών αγαθών, όπως
ειδών σαπωνοποιϊας, προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης,
καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής αυτών, τροφίµων, ποτών, αναψυκτικών και
λοιπά.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στο 71ο χλµ της Εθνικής οδού ΑθηνώνΛαµίας στην περιοχή Ριτσώνας Ν. Ευβοίας.
Η εταιρεία Plias A.B.E.E. έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και σαν έδρα της
Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αυλίδας του Νοµού Ευβοίας. Το site της είναι www.plias.gr
και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο. Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 25η Μαϊου 2007.
3.2

∆οµή του Οµίλου

Ο Όµιλος PLIAS απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες:
Επωνυµία

Εδρα

Ποσοστό Συµµετοχής
Αµεσο
Εµµεσο
Μητρική
100%
91%

Plias A.B.E.E.
Plias Εµπορική Α.Ε.
Olympus Foods A.B.E.E.

∆ήµος Αυλίδος
Αθήνα
∆ήµος ∆ίου, Ν. Πιερίας

Gageo A.B.E.E.
Aninas Holding S.A.
Zora Holding S.A.
Plias
Hungary
(υπό
εκκαθάριση)
Καρέλικα A.E.
Π.∆.Παπουτσάνης ΕΠΕ

∆ήµος Αυλίδος
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Ουγγαρία

51%
100%

Αθήνα
Κηφισιά

100%
100%

65%
65%

Η Mητρική Εταιρεία PLIAS A.B.E.E. χαρακτηρίζεται ως πλήρως καθετοποιηµένη
βιοµηχανία παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης, καθώς και
ροφηµάτων στιγµιαίου καφέ.
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.
H Olympus Foods A.B.E.E. παράγει έτοιµες σαλάτες και dressings για την ελληνική
αγορά και το εξωτερικό..
Η Gageo A.B.E.E. παράγει προϊόντα προσωπικής περιποίησης για ξενοδοχεία,
νοσοκοµεία κλπ.
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Η Plias Hungary εταιρεία διανοµής και διακίνησης επώνυµων καταναλωτικών αγαθών
της µητρικής εταιρείας και τρίτων στην αγορά της Ουγγαρίας, τέθηκε στη χρήση 2006
υπό εκκαθάριση. Οι εταιρείες Aninas και Zora είναι εταιρείες holding µε κύριο
περιουσιακό στοιχείο την άµεση ή έµµεση κατοχή των µετοχών της Plias Hungary.
3.3
3.3.1

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της PLIAS ABEE αφορούν τις ενδιάµεσες
οικονοµικές καταστάσεις του α’ τριµήνου 2007 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΠ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού
κόστους µε εξαίρεση τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα
µηχανήµατα και κάποια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συµµετοχικοί τίτλοι)
οι οποίοι αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους.
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας.
Σύµφωνα µε τον νόµο, η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι
υποχρεωτική για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών εταιρείες από 1 Ιανουαρίου
2005, ηµεροµηνία κατά την οποία ο Οµιλος εφάρµοσε τα εν λόγω Πρότυπα.

3.3.2

Ενοποίηση

(α) Θυγατρικές
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την Εταιρεία και τις
θυγατρικές της. Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που ελέγχονται, άµεσα και
έµµεσα από την PLIAS A.B.E.E.
Στην ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι επενδύσεις σε
θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµούνται στο τέλος κάθε χρήσης στην εύλογη αξία, βάση
µοντέλων προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών.
Οι διαφορές αποτίµησης αντιλογίζονται για την κατάρτιση των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος
µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος.
Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το
κόστος απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που
δόθηκαν, των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που
αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα
επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις
και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν µία επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται
κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το
πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος,
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από
την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται
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άµεσα στα αποτελέσµατα.
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου θεωρούνται, κατά κανόνα, αναπόσπαστο
µέρος των δραστηριοτήτων της µητρικής Εταιρείας.
Οι ∆ιεταιρικές συναλλαγές και ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και τα πραγµατοποιηµένα από αυτές
κέρδη και ζηµίες (εκτός αν το κόστος της ζηµίας δεν µπορεί να ανακτηθεί),
απαλοίφονται πλήρως.
(β) Συγγενείς
∆εν υπάρχουν συγγενείς επιχειρήσεις.
(γ) Κοινοπραξίες
∆εν υπάρχουν κοινοπραξίες.
3.4

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.
O Όµιλος Plias έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριότητας, αυτόν της
παραγωγής (στην Ελλάδα) καταναλωτικών ειδών και διάθεσης τους στις αγορές
εσωτερικού και εξωτερικού.
3.5

Συναλλαγµατικές µετατροπές

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων των αλλοδαπών δραστηριοτήτων, που θεωρούνται
αναπόσπαστο µέρος των δραστηριοτήτων της µητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών
της που εδρεύουν στην Ελλάδα, άγονται στα αποτελέσµατα ενώ οι συναλλαγµατικές
διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων των υπολοίπων αλλοδαπών δραστηριοτήτων που εδρεύουν εκτός Ελλάδος
καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, ως «συναλλαγµατικές διαφορές».
3.6

Ενσώµατα πάγια

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα πάγια στοιχεία αποτιµώνται στην αναπροσαρµοσµένη
αξία που αποτελείται από την εύλογη αξία κατά την ηµέρα της αναπροσαρµογής
µειωµένη µε τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις µεταγενέστερες
συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται µετά από εκτίµηση
επαγγελµατιών εκτιµητών και η θετική διαφορά καταχωρείται σε λογαριασµό καθαρής
θέσης «Αποθεµατικά εύλογης αξίας». Ενώ η αρνητική, καταχωρείται στα αποτελέσµατα
χρήσεως στο βαθµό που δεν συµψηφίζει αντίστοιχο αποθεµατικό εύλογης αξίας. Τέτοιες
εκτιµήσεις διενεργώνται όταν υπάρχουν στοιχεία αγοράς για µεταβολή εύλογης αξίας και
το αργότερο κάθε 5 χρόνια. Η τελευταία τέτοια εκτίµηση έγινε µε ηµεροµηνία
31/12/2006.
Τα µηχανήµατα και οι εγκαταστάσεις αποτιµώνται στην αναπροσαρµοσµένη αξία που
14

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 2007

αποτελείται από την εύλογη αξία κατά την ηµέρα της αναπροσαρµογής µειωµένη µε τις
µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες
ζηµίες αποµείωσης. Η εύλογη αξία είναι η αγοραία αξία τους προσδιοριζόµενη µε
εκτίµηση της διοίκησης βάσει του ∆ΛΠ 16. Η θετική διαφορά καταχωρείται σε
λογαριασµό καθαρής θέσης «Αποθεµατικά εύλογης αξίας». Ενώ η αρνητική,
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως στο βαθµό που δεν συµψηφίζει αντίστοιχο
αποθεµατικό εύλογης αξίας. Τέτοιες εκτιµήσεις διενεργώνται όταν υπάρχουν στοιχεία
αγοράς για µεταβολή εύλογης αξίας και το αργότερο κάθε 5 χρόνια. Η τελευταία τέτοια
εκτίµηση έγινε µε ηµεροµηνία 31/12/2006.
Τα λοιπά 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 επηρεαζοµένων 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.
3.7

Αϋλά περιουσιακά στοιχεία

(α) Υπεραξία
∆εν υπάρχει.
(β) Σήµατα και άδειες
∆εν υπάρχουν σήµατα και άδειες που έχουν αποκτηθεί από τρίτους. Τα έξοδα για την
κατοχύρωση σηµάτων και αδειών των εταιρειών του Οµίλου καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
(γ) Λογισµικό
∆εν υπάρχει ιδιοπαραγώµενο λογισµικό.
Το λογισµικό που αποκτήθηκε από τον Όµιλο 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
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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.
(δ) Aυλα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από ανάπτυξη.
Αναγνωρίζονται µόνο όταν υπάρχει η δυνατότητα και η πρόθεση ολοκλήρωσης και
χρησιµοποίησης ή πώλησης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, όταν αναµένονται
πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Το κόστος
της φάσης έρευνας αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
(ε) Λοιπά άυλα στοιχεία
∆εν υπάρχουν.
3.8

Επενδύσεις σε ακίνητα

Σκοπός των επενδύσεων σε ακίνητα είναι είτε η ενοικίαση είτε η κεφαλαιουχική
ενίσχυση. Αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε διαφορές από την προηγούµενη αποτίµηση
στα αποτελέσµατα χρήσεως. ∆εν διενεργούνται αποσβέσεις. Η αξία τους για ενδεχόµενη
αποµείωση υπόκειται σε επανεξέταση σε κάθε ισολογισµό.
3.9

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 αξίας.
3.9.1

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία προς πώληση

Τα µη κυκλοφορούνται στοιχεία προς πώλησης αναγνωρίζονται όταν η πώληση είναι
πολύ πιθανή και αναµένεται να πραγµατοποιηθεί µέσα σε ένα έτος. Αποτιµώνται στην
εύλογη αξία µείον το απαιτούµενο για την πώληση κόστος, µε εξαίρεση το
χρηµατοοικονοµικό κόστος και τα έξοδα για φόρο εισοδήµατος.
∆εν υπάρχουν τέτοια στοιχεία.

3.9.2

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία

(α) ∆άνεια και απαιτήσεις
∆εν 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 ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Βασικό κριτήριο αποτελεί η πέραν του
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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.
(β) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις
∆εν υπάρχουν.
(γ) Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων
Εχουν αναγνωρισθεί στην κατηγορία αυτή µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων.
(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Έχουν αναγνωριστεί στην κατηγορία αυτή οι κατεχόµενες µετοχές και µερίδια σε
εταιρείες που αποτελούν θυγατρικές της µητρικής και λοιπές επιχειρήσεις.
Στην ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι επενδύσεις σε
θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµούνται στο τέλος κάθε χρήσης στην εύλογη αξία, βάση
µοντέλων προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών ή άλλων παραδεκτών µεθόδων.
Οι µεταβολές αναγνωρίζονται σαν «αποθεµατικά εύλογης αξίας» ή «στα αποτελέσµατα
εις νέον» αν εκτιµηθεί ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ανάκτησης των διαφορών αυτών στο
µέλλον.
3.9.3

∆ραστηριότητες αντιστάθµισης

(α) Αντισταθµίσεις εύλογης αξίας
Όπου δίνεται η δυνατότητα από τα ∆.Λ.Π. εκτίµησης περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη
αξία υιοθετείται από τον Όµιλο ώστε να µην επηρεαστούν τα αποτελέσµατα µελλοντικών
χρήσεων από πιθανή ρευστοποίηση αυτών των στοιχείων.
(β) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Επειδή η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας περιλαµβάνει την εισαγωγή πρώτων
υλών από τις Η.Π.Α., η εξέλιξη των µεγεθών της επηρεάζεται σε κάποιο βαθµό από την
εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας Ευρώ και δολαρίου (είτε έµµεσα είτε άµεσα).
Ενδεχόµενη σηµαντική διαφοροποίηση των παραπάνω ισοτιµιών µπορεί να προκαλέσει
βραχυπρόθεσµες µεταβολές στο τελικό κόστος της πρώτης ύλης και του τελικού
προϊόντος και κατ’ επέκταση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας. Εντούτοις, δεδοµένου ότι
µέρος των εξαγωγών της Εταιρείας τιµολογείται σε δολάρια Η.Π.Α., δηµιουργείται ένα
φυσικό «hedging», που µειώνει σηµαντικά τον ανωτέρω κίνδυνο.
∆εν χρησιµοποιούνται παράγωγα.
(γ) Πιστωτικός κίνδυνος
Οι εισπρακτέοι εµπορικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από µεγάλους
Οµίλους εταιρειών (αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ). Όλες οι εταιρείες του Οµίλου
παρακολουθούν συνεχώς την οικονοµική κατάσταση των οφειλετών τους.
(δ) Κίνδυνος ρευστότητας
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Η διοίκηση της Εταιρείας επεξεργάζεται διάφορα εναλλακτικά σενάρια µε βάση τα οποία
θα εξασφαλισθεί η όποια αναγκαία πρόσθετη χρηµατοδότηση. Οι σχετικές αποφάσεις
που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας και των
θυγατρικών της, θα ανακοινωθούν το αργότερο µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας.
(ε) Κίνδυνος από διακυµάνσεις επιτοκίων
Οι εταιρείες του Οµίλου ολοκλήρωσαν τις διαπραγµατεύσεις µε τις συνεργαζόµενες
Τράπεζες για την µείωση του επιτοκίου και τον επανακαθορισµό του χρόνου
αποπληρωµής του συνόλου των Τραπεζικών ∆ανείων και υπέγραψαν σχετικές συµβάσεις
το ∆εκέµβριο του 2005. Το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων αυτών δανείων είναι
κυµαινόµενο µε βάσει το euribor.
3.9.4

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή
παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιµης αξίας τους. 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.
3.9.5

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις
καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και
χαµηλού ρίσκου.
3.9.6

Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά

(α) 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.
(β) Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Καταχωρούνται οι µεταβολές στην εύλογη
ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων και µηχανηµάτων.

αξία

των

συµµετοχών

των

(γ) Λοιπά αποθεµατικά
Στα αποθεµατικά αναγνωρίζονται ποσά που προέκυψαν από κέρδη ή αφορολόγητα
αποθεµατικά βάσει ειδικών διατάξεων νόµων.
3.9.7

∆ανεισµός

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και οι µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις. Οσον αφορά τα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, η διοίκηση
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του Οµίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην
οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Οµίλου.
Ο Όµιλος Plias δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.
3.9.8

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
υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού τους µε φορολογικά κέρδη εποµένων χρήσεων.
3.9.9

Παροχές σε εργαζοµένους

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται
ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από τον Όµιλο, 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 ∆ηµοσίου.

3.9.10 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν ο Όµιλος έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση,
ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή
οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.
3.9.11 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους
τους προβλεπόµενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει
αντιστοίχιση µε τα κόστη που προορίζονται να αποζηµιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων,
περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές
επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών
περιουσιακών στοιχείων.
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Ο Οµιλος Plias έχει µόνο κρατικές επιχορηγήσεις.
3.9.12 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) Εσοδα 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.

3.9.13 Μισθώσεις
(α) Λειτουργικές µισθώσεις
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 ο Όµιλος 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 υποχρεώσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αποσβένονται µε τη
σταθερή µέθοδο απόσβεσης στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους.
3.9.14 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.
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3.9.15 Κόστη Έρευνας και ανάπτυξης
Οι δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στα έξοδα όταν γίνονται. Κόστη που
αναλαµβάνονται για προγράµµατα ανάπτυξης (σχετιζόµενα µε τον σχεδιασµό και τον
έλεγχο νέων ή βελτιωµένων προϊόντων), καταχωρούνται ως άυλα περουσιακά στοιχεία
όταν πιθανολογείται ότι το πρόγραµµα θα έχει επιτυχία, λαµβάνοντας υπόψη την
εµπορική και τεχνολογική δυνατότητα και εφόσον τα κόστη αυτά µπορούν να
αποτιµηθούν αξιόπιστα. Τα λοιπά κόστη ανάπτυξης καταχωρούνται ως έξοδα όταν
γίνονται. Κόστη ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν στα έξοδα δεν επαναφέρονται στα
περιουσιακά στοιχεία σε µεταγενέστερες περιόδους.
3.9.16 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.
3.10 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
3.10.1 Μεταβολές στις λογιστικές αρχές
∆εν σηµειώθηκαν αλλαγές ως προς τις λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε αυτές που είχαν ακολουθηθεί
κατά την προηγούµενη χρήση (Ισολογισµός 31.12.2006) ενώ σε σχέση µε την αντίστοιχη
προηγούµενη περίοδο σηµειώθηκε η εξής µεταβολή:
Στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2006 επιλέχθηκε, για πρώτη φορά, αντί της
µεθόδου του ιστορικού κόστους, η µέθοδος αποτίµησης των µηχανηµάτων και
εγκαταστάσεων στην αναπροσαρµοσµένη αξία η οποία ταυτίζεται µε την εύλογη αξία
τους κατά την 31.12.2006, ηµέρα της αναπροσαρµογής.
Από την µεταβολή αυτή προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής µετά τον αναβαλλόµενο
φόρο, για την εταιρεία 1.270.500 ευρώ και για τον Όµιλο 3.311.933 ευρώ, που
καταχωρήθηκε στα αποθεµατικά εύλογης αξίας.
3.10.2 Εκτίµηση για την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας
Η διοίκηση της Εταιρείας επεξεργάζεται διάφορα εναλλακτικά σενάρια τα οποία σε
συνδυασµό µε την πώληση της θυγατρικής Καρέλικα Α.Ε. θα διασφαλίσουν την
αναγκαία πρόσθετη χρηµατοδότηση. Οι σχετικές αποφάσεις που θα διασφαλίζουν την
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της, θα
ανακοινωθούν το αργότερο µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας.
Με βάση τα ανωτέρω θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν γεγονότα ή συνθήκες και σχετικοί
επιχειρηµατικοί κίνδυνοι που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν σοβαρή αµφιβολία για τη
δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της µε
εξαίρεση την Plias Εµπορική Α.Ε. και την Plias Hungary για τις οποίες αναφερόµαστε
στη συνέχεια.
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Για την Plias Εµπορική Α.Ε. παρόλο που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920, θα ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα
ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της επιχείρησης.
Κατά τη χρήση 2006 η Plias Hungary ανέστειλε οριστικά τη δραστηριότητα της και έχει
τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. Συνεπώς η δραστηριότητα της εµπορίας των προϊόντων
του Οµίλου µέσω της προαναφερόµενης εταιρείας έχει διακοπεί.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης της εταιρείας και των θυγατρικών της µε
εξαίρεση την Plias Hungary, συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας.
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3.11 Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων
3.11.1 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε
µεταβολές στα κέρδη ή τις ζηµίες
Εντός του α’ τριµήνου του 2007 ρευστοποιήθηκαν µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων που
κατείχε η µητρική Εταιρεία αντί ποσού ευρώ 741.098. Το κέρδος που προέκυψε για την
περίοδο αυτή ανήλθε σε 27.898 ευρώ.
3.11.2 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Όµιλος
31/3/2007 31/12/2006
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Ειδικός λογαριασµός καταθέσεων

Εταιρεία
31/3/2007
31/12/2006

34.177
1.316.196
741.098

33.770
1.244.816
0

5.613
925.442
741.098

7.557
743.164
0

2.091.471

1.278.586

1.672.153

750.721

Ο ειδικός λογαριασµός αφορά την είσπραξη από την ρευστοποίηση των µεριδίων
αµοιβαίων κεφαλαίων. Ο λογαριασµός θα χρησιµοποιηθεί πιθανότατα για µείωση
τραπεζικού δανεισµού.
3.11.3 Πωλήσεις
Οι Ενοποιηµένες Πωλήσεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 27% από την αντίστοιχη
προηγούµενη περίοδο χάρη σε νέες συνεργασίες για την παραγωγή προϊόντων φασόν.
3.11.4 Kόστος Πωλήσεων
Η αύξηση του κόστους πωλήσεων στην µητρική εταιρεία και κατ’ επέκταση στα
ενοποιηµένα αποτελέσµατα οφείλεται σε σηµαντική αύξηση της τιµής του ζωικού λίπους
που αποτελεί την κυριότερη α’ ύλη παρασκευής των σαπουνιών.
3.11.5 Φόρος εισοδήµατος
Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της δεν έχουν εξετασθεί από
τις φορολογικές Αρχές ως εξής:
Επωνυµία
Plias A.B.E.E.
Plias Εµπορική Α.Ε.
Olympus Foods A.B.E.E.
Gageo A.B.E.E.
Plias Hungary
Καρέλικα A.E.
Π.∆.Παπουτσάνης ΕΠΕ

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
1
7
3
4
1
4
6
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Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων καθώς και για
αναβαλλόµενη απαίτηση από φορολογικές ζηµιές προηγουµένων χρήσεων έγινε µόνο
στη θυγατρική Gageo A.B.E.E. Για τις υπόλοιπες εταιρείες του Οµίλου δεν υπάρχουν
στοιχεία για βάσιµη εκτίµηση των ανωτέρω ποσών και γι’ αυτό δεν έγινε καµία σχετική
πρόβλεψη.
Λόγω σηµαντικών συσσωρευµένων φορολογικών ζηµιών προηγουµένων χρήσεων
εκτιµάται ότι δεν θα προκύψουν διαφορές φορολογικού ελέγχου που να έχουν ουσιώδη
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις.
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες
φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές
ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή
ζηµιές) αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Ο
φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου
εισοδήµατος της χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν
προηγούµενες χρήσεις.
Από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ο
οποίος ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο 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 ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, η ∆ιοίκηση 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 της θυγατρικής Plias
Εµπορική Α.Ε. ποσού ευρώ 1,7 εκατ. περίπου. ∆εν 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.
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3.11.6 Ανάλυση των δεσµεύσεων
Έχουν δοθεί για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων:
Από την µητρική υποθήκες και προσηµειώσεις

11.537.783

Από την Gageo ABEE υποθήκες και προσηµειώσεις

3.333.675

Από την Olympus Foods ABEE υποθήκες και προσηµειώσεις

1.144.535

Aπό την Καρέλικα ΑΕ για εξασφάλιση δανείων της µητρικής

3.000.000
19.015.993

3.11.7 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται κατωτέρω:
ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Α' Τριµήνου
2007 (ποσά σε €)

PLIAS

PLIAS
ΠΩΛΟΥΣΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OLYMPUS
FOODS

GAGEO
132.154

GAGEO

26.468

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

35.829

OLYMPUS FOODS

25.337

ΣΥΝΟΛΟ

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

142.693

ΣΥΝΟΛΟ

1.048.942

1.323.789
26.468

219.624

87.634

132.154

255.453

362.317

735.557

760.894

1.784.499

2.366.604

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α’ τριµήνου 2006

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε €)
PLIAS
GAGEO

PLIAS

PLIAS
HUNGARY

GAGEO
0

OLYMPUS
FOODS

101.503

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

154.049

ΣΥΝΟΛΟ

1.347.317

1.602.869

45.844

0

0

0

0

45.844

0

0

0

0

0

0

OLYMPUS FOODS

20.566

0

0

0

1.180.584

1.201.149

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

284

2.527.901

3.102.273

PLIAS HUNGARY

ΣΥΝΟΛΟ

66.693

252.127
101.503
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.03.2007
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

(ποσά σε €)

PLIAS

PLIAS

OLYMPUS
FOODS ΚΑΡΕΛΙΚΑ

GAGEO
3.408.671

423.939

GAGEO

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

299.990

6.031.635

10.164.235

7.411

ΚΑΡΕΛΙΚΑ

7.411

29.651

29.651

OLYMPUS FOODS
PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

6.455

381.584

29.651 3.415.126

812.934

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.3.2006

90.385

90.385

6.122.020

10.679.721

388.039
299.990

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

(ποσά σε €)
PLIAS
PLIAS
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

PLIAS
HUNGARY

GAGEO
3.596.429

71.065

OLYMPUS
FOODS

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

450.955

4.944.053

ΚΑΡΕΛΙΚΑ
299.990

ΣΥΝΟΛΟ
9.362.492

GAGEO

0

PLIAS HUNGARY

0

OLYMPUS FOODS

41.312

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

0

24.716
3.621.145

41.312

24.716
71.065

450.955

4.985.365

Οµιλος
1.1. –
31.3.2007

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη
της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης

299.990

9.428.520

Εταιρία

1.1. –
31.3.2006

1.1. –
31.3.2007

1.1. –
31.3.2006

109.346

112.347

109.346

112.347

0

0

0

0

0

0

0

0

3.11.8 Αριθµός προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/3/2007 ήταν για την εταιρεία 127
άτοµα και για τον Όµιλο 264 άτοµα.
3.11.9 Επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας ή την λειτουργία των εταιρειών.

26

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 2007

3.11.10 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.
∆εν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις από την προηγούµενη
χρήση καθώς και από την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο µε εξαίρεση το ότι κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2006 λόγω µεταβολής των συνθηκών της αγοράς ακινήτων ο Όµιλος
προέβη σε επανεκτίµηση της εύλογης αξίας των ακινήτων του µε ανεξάρτητους
εκτιµητές.
3.11.11 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Εντός του Μαΐου 2007 υπεγράφη προσύµφωνο πώλησης του συνόλου των µετοχών, που
κατέχει η µητρική Εταιρεία, της 100% θυγατρικής της ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε. Σύµφωνα µε το
προσύµφωνο το τίµηµα έχει οριστεί σε 5,7 εκατ. Ευρώ. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί
εντός του β’ τριµήνου 2007. Το γεγονός αυτό λήφθηκε υπόψη κατά την αποτίµηση της
συµµετοχής στην εύλογη αξία κατά την 31 Μαρτίου 2007, στον ατοµικό ισολογισµό της
µητρικής εταιρείας, και η θετική διαφορά €1.213.470 καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην
Καθαρή Θέση.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆/νων Σύµβουλος

_____________________
Χαράλαµπος ∆αυίδ

______________________
Αδαµάντιος Λέντσιος

Ο Οικονοµικός ∆/ντης Οµίλου

Η ∆/ντρια Λογιστηρίου

_______________________
Ορθόδοξος Νεοφύτου

_______________________
Ευαγγελία Χατζηαναγνώστου
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