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1

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ “ PLIAS A.B.E.E.”

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Νόµου 3556/2007
δηλώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε:
α. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 της Εταιρίας σε ατοµική και
ενοποιηµένη βάση, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης της Εταιρίας, καθώς και
των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως
σύνολο, και
β. Η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται
στην
ενοποίηση
εκλαµβανοµένων
ως
σύνολο,
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιµετωπίζουν.
Βαθύ Αυλίδος, 20 Μαρτίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ∆ΑΥΙ∆

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ Α ΛΕΝΤΣΙΟΣ

ΝΙΝΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της PLIAS ΑΒEE
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της
PLIAS ΑΒEE, που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της
31ης ∆εκεµβρίου 2008, 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 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

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων,
µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το κατά πόσο 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
6
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οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την
κατάρτιση 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 ∆ιοίκηση, 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 εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική
κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451
ΣΟΛ Α.Ε. – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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ΈΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Plias A.B.E.E. παρουσιάζει την ετήσια Έκθεση του για
τις Ετήσιες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008, η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ν. 2190/1920 όσο και του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Οι ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.

1.Εξέλυξη και επιδόσεις περιόδου αναφοράς
Εντός του 2008 πραγµατοποιήθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 36,06 εκατ.
ευρώ. Σκοπός της αύξησης αυτής ήταν:
•

η αποπληρωµή δανείων του Οµίλου ύψους 25 εκατ. ευρώ η οποία και
πραγµατοποιήθηκε (κατά ποσό 24,5 εκατ. ευρώ από το προϊόν της αύξησης
και κατά ποσό 0,5 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους)

•

ποσό ύψους 4 εκ. ευρώ διατέθηκε για την εξαγορά του µειοψηφικού πακέτου
της Gageo A.B.E.E. Μετά από αυτήν την εξαγορά η Plias ΑΒΕΕ κατέχει το
100% των µετοχών της Gageo A.B.E.E.

•

Τέλος, το υπόλοιπο ποσό µετά και την αφαίρεση των εξόδων της Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου έχει σαν σκοπό την υλοποίηση επενδυτικού
προγράµµατος µε σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής, µείωση του
βιοµηχανικού κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της
ποιότητας των παραγοµένων. Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος
είναι σε εξέλιξη.

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η µείωση των δανείων είχε θετική
επίδραση στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και του οµίλου, µε αποτέλεσµα
τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας.
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Όµιλος
2008
1,27

Χρηµατοοικονοµική διάρθρωση
Σύνολο υποχρεώσεων / Ιδια κεφάλαια

2007

Εταιρεία
2008

2007

50,19

0,72

11,57

∆ανειακή επιβάρυνση

Σύνολο ∆ανείων /Σύνολο Ενεργητικού

Όµιλος
2008

2007

Εταιρεία
2008
2007

0,21

0,70

0,14

0,59

Στη χρήση 2008 σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση στις καθαρές λειτουργικές
ταµειακές ροές της εταιρείας και του οµίλου.
∆είκτης ρευστότητας.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Όµιλος
2008
2007

Εταιρεία
2008
2007

1,02

1,60

1,67

• Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 21.007.802 ευρώ
Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε ως εξής:

PLIAS A.B.E.E.
PLIAS EMPORIKI A.E.
GAGEO A.B.E.E.
∆ιεταιρικές πωλήσεις
Σύνολο

•

2008

2007

16.675.350

16.537.189

0

8.455.621

4.769.584

5.095.545

-437.132

-5.542.775

21.007.802

24.545.580

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε µείωση 14,4 % λόγω αλλαγής της
εµπορικής πολιτικής όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των επώνυµων προϊόντων
της µητρικής εταιρείας στην εσωτερική αγορά. Η διάθεση των ανωτέρω
προϊόντων δεν γίνεται πλέον (από Ιαν. 2008) από τη θυγατρική PLIAS
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. αλλά από τρίτη εταιρεία, η οποία αγοράζει τα προϊόντα και µε
δικά της µέσα και κόστος, που βαρύνει την ίδια, τα µεταπωλεί στα τελικά σηµεία
πώλησης.

Οι τιµές πώλησης προς την τρίτη εταιρεία καθορίσθηκαν µε

µεγαλύτερες εκπτώσεις σε σχέση µε αυτές που ίσχυαν την προηγούµενη χρήση,
συνυπολογίζοντας το όφελος από τη µείωση των εξόδων διάθεσης. Επίσης, κατά
το έτος 2008, µειώθηκε ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής Gageo A.B.E.E., η
οποία προωθεί προϊόντα στον ξενοδοχειακό κλάδο, κατά 6%. Η µείωση οφείλεται
στην γενικότερη κάµψη που παρουσιάζει ο κλάδος των ξενοδοχείων.
•

Τα λειτουργικά έξοδα (έξοδα διοίκησης και διάθεσης) µειώθηκαν κατά 15% σε
σχέση µε το 2007 λόγω της προαναφερόµενης αλλαγής στην εµπορική πολιτική
και της προσπάθειας για περιορισµό δαπανών.

•

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε ζηµίες 2,4 εκατ. Ευρώ
παρουσιάζοντας σηµαντικότατη βελτίωση σε σχέση µε το 2007 (κατά 2 εκατ.
Ευρώ) Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης των
προϊόντων της µητρικής όπως αναφέρθηκε παραπάνω και στην διακοπή
δραστηριότητας της Plias Εµπορική, αλλά και στην σηµαντική προσπάθεια
µείωσης των λειτουργικών εξόδων. Η µητρική παρουσίασε αντίστοιχες ζηµίες
ύψους 5,3 εκατ. ευρώ σε σχέση µε 8,8 εκατ. ευρώ το 2007.

•

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος παρουσιάζει µείωση κατά 18,3% λόγω
αποπληρωµής δανείων.

•

Τα µετά Φόρων αποτελέσµατα του Οµίλου ανήλθαν σε ζηµίες 7,5 εκατ. Ευρώ
έναντι ζηµιών 2,3 εκατ. Ευρώ το 2007. Η µείωση των αποτελεσµάτων αυτή
οφείλεται στο γεγονός ότι στο έτος 2007, ο όµιλος είχε κέρδη από πώληση
συµµετοχών ύψους 6,6 εκατ. ευρώ. Οι ζηµίες µετά φόρων και δικαιωµάτων
µειοψηφίας ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2007. Σε επίπεδο
µητρικής τα αποτελέσµατα µετά φόρων ανήλθαν σε ζηµίες 6,4 εκατ. ευρώ έναντι
6,7 εκατ. ευρώ το 2007

Σχετικοί ∆είκτες
Οµιλος
2007
2008
18%
-14%
18%
12%
-9%
-36%

Ρυθµός ανάπτυξης πωλήσεων
Περιθώριο Μικτού κέρδους
Περιθώριο Καθαρού κέρδους
10

Εταιρεία
2007
2008
27%
1%
12%
9%
-41%
-38%
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2. Άλλες σηµαντικές πληροφορίες της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2008

Τα ακίνητα του Οµίλου, που δεν µεταβλήθηκαν από τη προηγούµενη χρήση,
αναλύονται ως εξής :
Ακίνητα Μητρικής
Τα ιδιόκτητα και ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και οικόπεδα της Εταιρείας
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα
Βοιωτίας (επί του οποίου
βρίσκεται το εργοστάσιο)
Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα
Βοιωτίας
Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα
Βοιωτίας
Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα
Βοιωτίας
Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα
Βοιωτίας
Εργοστάσιο στη Ριτσώνα
Βοιωτίας
Αγρόκτηµα στο Νοµό Ευβοίας

ΕΚΤΑΣΗ
(σε τ.µ.)

ΧΡΗΣΗ
Ιδιοχρησιµοποιούµενο

38.246
5.042
2.905
2.905
932
8.383
130.000

Ισόγεια κατοικία επί του
αγροκτήµατος στο Νοµό Ευβοίας

95

Ιδιοχρησιµοποιούµενο
Ιδιοχρησιµοποιούµενο
Ιδιοχρησιµοποιούµενο
Ιδιοχρησιµοποιούµενο
Ιδιοχρησιµοποιούµενο
Eπενδύσεις σε ακίνητα κατεχόµενες για
κεφαλαιουχική ενίσχυση
Eπενδύσεις σε ακίνητα κατεχόµενες για
κεφαλαιουχική ενίσχυση

Ακίνητα Θυγατρικών
Τα ιδιόκτητα και ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και οικόπεδα των θυγατρικών
εταιρειών της PLIAS παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
GAGEO A.B.E.E.
Αγροτεµάχιο στη Ριτσώνα
Βοιωτίας (επί του οποίου
βρίσκεται το βιοµηχανοστάσιο)
Βιοµηχανοστάσιο στη Ριτσώνα
Βοιωτίας

ΕΚΤΑΣΗ
(σε τ.µ.)

ΧΡΗΣΗ

Ιδιοχρησιµοποιούµενο
8.400
Ιδιοχρησιµοποιούµενο

2.676

Επί των ακινήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της υφίστανται εµπράγµατα
βάρη για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων που αναλύονται στις σηµειώσεις επί των
Οικονοµικών καταστάσεων.
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Στις σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων θα βρείτε ανάλυση όλων
των κονδυλίων των Οικονοµικών καταστάσεων της Μητρικής και του Οµίλου.
Ίδιες µετοχές
Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν ίδιες µετοχές.
∆ραστηριότητες στον τοµέα Ερευνών και Ανάπτυξης
Το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της µητρικής εταιρείας δραστηριοποιείται στην
έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην τροποποίηση των υπαρχόντων ώστε
να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις. Στην παρούσα χρήση η
δραστηριότητα που αναπτύχθηκε αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

3. Στόχοι και προοπτικές – Προβλεπόµενη πορεία του Οµίλου και της Εταιρείας

Εντός του 2008 πραγµατοποιήθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 36,06
εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2008 πραγµατοποιήθηκε αποπληρωµή δανείων του
Οµίλου ύψους 25 εκατ. ευρώ η οποία αναµένεται να µειώσει σηµαντικά το
χρηµατοοικονοµικό κόστος.
Επίσης ήδη από τα µέσα του 2008 έχει ξεκινήσει επενδυτικό πλάνο µε σκοπό την
καθετοποίηση της παραγωγής (ιδιοπαραγωγή µπουκαλιών, πωµάτων κλπ), µείωση
του βιοµηχανικού κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της
ποιότητας των παραγοµένων. Το εν λόγω επενδυτικό στο σύνολο του αναµένεται να
βελτιώσει σηµαντικά τα αποτελέσµατα του Οµίλου.
Η διοίκηση ήδη από το τέλος του 2008 έχει προβεί σε διοικητική αναδιοργάνωση και
πρόγραµµα περιορισµού δαπανών που αναµένεται να µειώσει σηµαντικά τα
λειτουργικά έξοδα. Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και η προγραµµατισµένη
απορρόφηση της Θυγατρικής Gageo ΑΒΕΕ από τη µητρική εταιρεία, που θα
επιφέρει οικονοµίες κλίµακας για τον όµιλο.
Τέλος, από το τέλος του έτους 2008 παρατηρείται πτώση της τιµής των βασικών
πρώτων υλών τόσο στην Ελληνική επικράτεια όσο και στη ∆ιεθνή αγορά. Αυτό
αναµένεται να συνεχισθεί και την επόµενη χρήση και να έχει σηµαντικά οφέλη στο
κόστος πωληθέντων του Οµίλου.
Συνοπτικά, η στρατηγική του Οµίλου Plias βασίζεται στους εξής κεντρικούς άξονες:
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1. Ολοκλήρωση του ανακοινωθέντος επενδυτικού πλάνου για καθετοποίηση
παραγωγής, αύξηση της παραγωγικότητας, µείωση βιοµηχανικού κόστους και
βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων.
2. Περιορισµός δαπανών µέσω διοικητικής αναδιοργάνωσης και συνεχή έλεγχο.
3. Μείωση κόστους προϊόντων, λόγω της µείωσης των τιµών και

µέσω

αναζήτησης εναλλακτικών προµηθευτών τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή
αγορά και επαναδιαπραγµάτευσης µε τους υφιστάµενους προµηθευτές.
4. Έµφαση στις εξαγωγές και εν γένει στη δραστηριοποίηση των εταιριών του
Οµίλου στο εξωτερικό, αλλά και στις φασόν και private label παραγωγές και
πωλήσεις.
5. Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην κατηγορία φυσικών καλλυντικών που
αναπτύσσει η εταιρεία.

Με βάση τα ανωτέρω για την επόµενη χρήση 2009, η µητρική εταιρεία µαζί µε την
Gageo ΑΒΕΕ, που θα αποτελούν πλέον µία εταιρεία, θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις
ίδιες µε την προηγούµενη χρήση δραστηριότητες, µε τις οποίες προβλέπεται να
σηµειώσει σηµαντική βελτίωση σε όλα τα επιµέρους κονδύλια των αποτελεσµάτων
χρήσης και εποµένως στην αποδοτικότητα.
Οι υπόλοιπες εταιρείες του οµίλου, που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν
διακόψει τη δραστηριότητά τους και δεν προβλέπεται επαναδραστηριοποίησή τους
την επόµενη χρήση.
∆εν προβλέπεται εξαγορά ή πώληση εταιριών, ή οποιαδήποτε άλλη µεταβολή στη
σύνθεση του οµίλου για την επόµενη χρήση.
4. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Κίνδυνος µεταβολής τιµών
Σε επίπεδο Οµίλου, οι βασικές α΄ ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή είναι τα
φυτικά έλαια (PLIAS,) και το ζωικό λίπος (PLIAS). Η τιµή του ζωικού λίπους
κυµαίνεται ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσµια αγορά,
δεδοµένου ότι αποτελεί χρηµατιστηριακό προϊόν. Λόγω του αυξηµένου
ανταγωνισµού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων τιµών της
πρώτης ύλης δεν µετακυλίονται εύκολα στην τελική τιµή των προϊόντων, γεγονός που
ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσµατα του Οµίλου. Για το σκοπό
αυτό, η Εταιρεία, ετησίως, αναζητά και τελικά χρησιµοποιεί τον προµηθευτή εκείνο,
ο οποίος της εξασφαλίζει την καλύτερη τιµή, µειώνοντας τον κίνδυνο εξάρτησης.
Ήδη οι τιµές έχουν µειωθεί σηµαντικά και για την επόµενη χρήση δεν αναµένεται
σηµαντική διαφοροποίησή τους.
Για την αντιστάθµιση του κινδύνου αυτού δεν χρησιµοποιούνται παράγωγα.
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Πιστωτικός κίνδυνος
∆εδοµένης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ο πιστωτικός κίνδυνος είναι
αυξηµένος. Για την αντιµετώπιση του κινδύνου όλες οι εταιρείες του Οµίλου
παρακολουθούν συνεχώς την οικονοµική κατάσταση των οφειλετών τους και κάνουν
τις απαιτούµενες ενέργειες, (λήψη εγγυήσεων, νοµικές ενέργειες, εισπρακτική
υπηρεσία outsourcing) µε βάση την πιστωτική πολιτική της εταιρείας, για τη µείωση
του κινδύνου αυτού.
Για την εταιρεία
Οι εισπρακτέοι εµπορικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από τον
πελάτη – διανοµέα των επωνύµων προϊόντων στην Ελληνική αγορά, µεγάλες
αλυσίδες super market για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και µεγάλους οίκους του
εξωτερικού.
Για τη θυγατρική GΑGEO ABEE
Οι εισπρακτέοι εµπορικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του εσωτερικού.
Οι υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του οµίλου δεν έχουν εµπορική δραστηριότητα.
Κίνδυνος ρευστότητας – ταµειακών ροών
Λόγω των αρνητικών αποτελεσµάτων η εταιρεία και ο Όµιλος αντιµετωπίζουν
κίνδυνο ρευστότητας, όπως απεικονίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης.
Από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στη χρήση 2008
εξασφαλίσθηκαν πόροι για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος καθώς και
δραµατική µείωση του συνολικού δανεισµού του οµίλου και εποµένως του
χρηµατοοικονοµικού κόστους. Τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε την διοικητική
αναδιοργάνωση που θα οδηγήσει στον περιορισµό του διοικητικού κόστους καθώς
και την σηµαντική µείωση του κόστους των κύριων πρώτων υλών λόγω της διεθνούς
ύφεσης, θα αυξήσουν τις καθαρές ταµειακές ροές και θα µειώσουν σηµαντικά τον
κίνδυνο ρευστότητας για την επόµενη χρήση. Επιπλέον η διοίκηση, για την
αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού, εξασφάλισε δυνατότητα πρόσθετης τραπεζικής
χρηµατοδότησης, ύψους ποσού € 5 εκατοµ., βάση σχετικής σύµβασης που
υπογράφηκε το ∆εκέµβριο του 2008. Εκ του ποσού αυτού µέχρι την 31/12/2008 είχε
ληφθεί ποσό € 500.000 και το υπόλοιπο θα αναληφθεί όποτε και εάν κριθεί αναγκαίο.
Κίνδυνος µη συνέχισης της δραστηριότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας που διαφαίνεται στις οικονοµικές καταστάσεις, η τήρηση
των όρων των συµβάσεων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες, καθώς και η εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20, όπου συντρέχει, συνιστούν
κινδύνους για τη συνέχιση της δραστηριότητας. Αξιολογήσαµε τους κινδύνους
αυτούς, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων, ως προς την καταλληλότητα της αρχής συνέχισης της δραστηριότητας
σαν βάση για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, και καταλήξαµε στο
συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν γεγονότα ή συνθήκες και σχετικοί επιχειρηµατικοί
κίνδυνοι που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν σοβαρή αµφιβολία για την παραδοχή
της συνέχισης της δραστηριότητας, ως βάση για την κατάρτιση των οικονοµικών
καταστάσεων.
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5. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης µέχρι την σύνταξη
της Έκθεσης
Φορολογικοί έλεγχοι
- ∆ιενεργείται φορολογικός έλεγχος στην εταιρεία για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006
και 2007, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα.
- Ο φορολογικός έλεγχος στην Plias Εµπορική Α.Ε. για τις χρήσεις 2000-2005
ολοκληρώθηκε στη χρήση 2009. Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές
φόρου εισοδήµατος. ∆ιενεργήθηκε αποµείωση της απαίτησης από επιστροφή ΦΠΑ
των αντίστοιχων χρήσεων, συνολικού ποσού € 284.235, µε βάση τα δεδοµένα του
φορολογικού ελέγχου, ώστε αυτή να ανέρχεται στο ανακτήσιµο ποσό.
- Στην Gageo A.B.E.E. περαιώθηκε ο έλεγχος των ανέλεγκτων χρήσεων 2003 έως και
2006 βάση των διατάξεων Ν3697/2008, την επόµενη χρήση 2009 και προέκυψε
φόρος ποσού € 27.860, που αναγνωρίσθηκε σαν φορολογική υποχρέωση στις
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
Άλλα γεγονότα
Τα διοικητικά συµβούλια της Gageo Α.Β.Ε.Ε και της Plias A.B.E.E, την 11.02.2009
αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο εταιρειών, µε απορρόφηση της πρώτης από τη
δεύτερη, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.∆.
1297/1972 και µε Ισολογισµό µετασχηµατισµού αυτόν της 31.12.2008.
Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρείας, την επόµενη χρήση 2009, συγκάλεσε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, την 24.03.2009, µε θέµα την
κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικού από διαφορά υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονο
συµψηφισµό ζηµιών µε κεφάλαιο ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του
άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20.

6. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, αφορούν :
α) συναλλαγές της εταιρείας µε τις θυγατρικές της και συναλλαγές των θυγατρικών
µεταξύ τους.
β) Συναλλαγές της εταιρείας µε µέλη του ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη, που αφορούν
αποκλειστικά αµοιβές τους για την εργασία τους.
γ) Συναλλαγές µε βασικούς µετόχους, που αφορούν τη συµµετοχή της στην αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας µε Θυγατρικές της
Οι συναλλαγές αυτές περιορίσθηκαν στη χρήση 2008 σε πωλήσεις αποθεµάτων της
εταιρείας από και προς τη θυγατρική GAGEO ABEE. Ενώ οι συναλλαγές µε την
Plias ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ περιορίσθηκαν µόνο σε επιστροφές αγορών, λόγω της αλλαγής
του τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά.
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Την προηγούµενη χρήση υπήρχαν επιπλέον και πωλήσεις της εταιρείας προς την
Plias ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, οι οποίες διακόπηκαν στη χρήση λόγω της αλλαγής του
τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά. Επίσης υπήρχαν και πωλήσεις
υπηρεσιών (παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης) της εταιρείας προς τις
θυγατρικές της, οι οποίες πλέον δεν γίνονται σε συστηµατική βάση αλλά µόνο σε
έκτακτες περιπτώσεις και αφορούν µη ουσιώδη ποσά. Επίσης διακόπηκαν και οι
συναλλαγές µε τη πωληθείσα θυγατρική OLYMPUS FOODS.
Άλλες συναλλαγές της εταιρείας µε Θυγατρικές της
Στη χρήση 2008 η εταιρεία χρηµατοδότησε τις θυγατρικές Plias ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ και
GAGEO ABEE µε ποσά € 3.038.068 και € 2.586.940 αντίστοιχα, για την εξόφληση
ισόποσων δανείων. Την προηγούµενη χρήση δεν υπήρχαν ανάλογες συναλλαγές.
∆ε σηµειώθηκαν στη χρήση Συναλλαγές θυγατρικών µεταξύ τους.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007.

Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποβάλλεται προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου
4 του Ν. 3556/2007, και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του
άρθρου 4 του ίδιου Νόµου.

(α) ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου

Μετά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε εντός του έτους
2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών
εκατοµµυρίων ενενήντα µίας χιλιάδων επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και δώδεκα
λεπτών (63.091.757,12), διαιρούµενο σε εκατόν ενενήντα επτά εκατοµµυρίων εκατόν
εξήντα µία χιλιάδων επτακοσίων σαράντα µίας (197.161.741) κοινές ανώνυµες
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε µία.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία «Υπό Επιτήρηση»).
Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε
το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε
µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόµος και το
Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα:
•
•
•
•
•

Το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της
Εταιρείας.
Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση.
Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε
µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών.
Το δικαίωµα λήψης αντιγράφων των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων
των ορκωτών ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

(β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας

1. Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας, οι οποίες είναι άυλες και εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του
καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους.
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(γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του
Ν.3556/2007

Με βάση την συµµετοχή στην προαναφερθείσα αύξηση παλαιών και νέων µετόχων η
µετοχική σύνθεση κατά την 31/12/2008 καθώς και οι µέτοχοι που κατείχαν ποσοστό
µεγαλύτερο από 5% παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
.
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία Μετόχου
THRUSH INVESTMENT HOLDINGS
LTD
EAGLE
Γ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ
EUROBANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
HSBC
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Λοιποί Μέτοχοι (συνολικά)
Σύνολο

Αρ. Μετοχών &
∆ικαιωµάτων
ψήφου (1)

% επί του
µετοχικού
κεφαλαίου

93.610.792

47,5%

9.593.460
11.875.000
12.313.014
11.635.184
3.431.811
2.595.891
1.274.100
50.832.489
197.161.741

4,9%
6,0%
6,2%
5,9%
1,7%
1,3%
0,6%
25,8%
100,0%

∆εν υπάρχουν άλλες συµµετοχές κατά την έννοια του Ν 3556/2007 µε ποσοστό µεγαλύτερο
άµεσα ή έµµεσα από 5% του συνολικού αριθµού των µετόχων της Εταιρείας.
(δ) Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα
ελέγχου.
(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου - Προθεσµίες άσκησης σχετικών δικαιωµάτων.
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που
απορρέουν από τις µετοχές της.
(στ) Συµφωνίες Μετόχων για περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση
δικαιωµάτων ψήφου
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που
απορρέουν από τις µετοχές της.
(ζ) Κανόνες διορισµού/ αντικατάστασης µελών ∆Σ και τροποποίησης Καταστατικού
εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον ΚΝ 2190/1920.
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Οι κανόνες που προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας για τον
διορισµό/αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του
Καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920, µε την
επιφύλαξη των κατωτέρω:
1. Αν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποµένουν και εφόσον αυτά δεν είναι λιγότερα από πέντε (5),
δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική
όταν ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο
όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού (ήτοι τα πέντε
µέλη) έτσι ώστε να συµπληρωθεί το όριο αυτό.
2. Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει εναρµονισθεί µε τις διατάξεις του Ν.3604/2007

και οι διατάξεις του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στο Κ.Ν. 2190/20,
όπως ισχύει.
(η) Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για έκδοση νέων µετοχών / αγορά ίδιων µετοχών σύµφωνα µε
το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.
2190/1920 να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε
απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
των µελών του. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το
ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπιστεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεµένων µε
αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε, µε τη µορφή δικαιώµατος
προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να εκδοθούν,
ο οποίος βάσει του νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων µετοχών, εάν
οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα (option) αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους
διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, ρυθµίζει κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια κατόπιν
σχετικής εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώµατος
απόκτησης µετοχών και στη συνέχεια παραδίδει τις ήδη εκδοθείσες µετοχές ή εκδίδει και
παραδίδει τις µετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωµά τους, αυξάνοντας
αντίστοιχα το µετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού.
Σε εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας την 29η Ιουνίου 2007 ενέκρινε Πρόγραµµα χορήγησης δικαιωµάτων προαίρεσης
αγοράς µετοχών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας ή
οποιασδήποτε από τις µε αυτήν συνδεδεµένη εταιρεία. Ο ανώτατος αριθµός µετοχών που θα
εκδοθούν βάσει του Προγράµµατος ανέρχεται σε 1,7 εκατ. Η ανάληψη του αριθµού των
µετοχών που θα παραχωρηθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στους δικαιούχους, δύναται να
λαµβάνει χώρα µετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη του Προγράµµατος, και σε
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες που θα ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του, ήτοι το
∆εκέµβριο του έτους 2008 για το 50% των δικαιωµάτων που παρασχέθηκαν στους
δικαιούχους (1η Περίοδος Άσκησης), και τον ∆εκέµβριο 2009 σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις του Προγράµµατος για το υπόλοιπο 50% των δικαιωµάτων(2η Περίοδος
Άσκησης). Η τιµή διάθεσης ανά µετοχή ισούται µε την ονοµαστική αξία της µετοχής της
Εταιρείας.
Την 30η Νοεµβρίου 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τους ειδικότερους
όρους του Προγράµµατος και αποφάσισε να παραχωρήσει τελικώς 400.000 δικαιώµατα στο
∆/νοντα Σύµβουλο της Εταιρείας, 200.000 δικαιώµατα σε ένα µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και 900.000 δικαιώµατα συνολικώς σε 6 στελέχη της Εταιρείας και
συνδεδεµένων µε αυτή επιχειρήσεων που αντιστοιχούν 1,5 εκατ. νέες κοινές ονοµαστικές
µετοχές µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας 0,32 ευρώ.
Την 17η Μαρτίου 2008 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε
τη συµπλήρωση των όρων του Προγράµµατος, προκειµένου να τύχουν εφαρµογής στο
Πρόγραµµα αυτό οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν σήµερα.
Τον ∆εκέµβριο του 2008 δεν έγινε άσκηση των δικαιωµάτων που παρασχέθηκαν από κανένα
δικαιούχο.
3. Με ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η Εταιρεία δύναται η
ίδια ή µε πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό της, να αποκτήσει
δικές της µετοχές, µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και µε τους ειδικότερους όρους
και διαδικασίες των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
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(θ) Σηµαντικές συµφωνίες της Εταιρίας που ισχύουν / τροποποιούνται/ λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
∆εν υφίστανται συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.

(ι) Συµφωνίες αποζηµίωσης µελών ∆Σ ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/
απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού θητείας/ απασχόλησης λόγω δηµόσιας
πρότασης
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το
προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση παραίτησης
ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας
της δηµόσιας πρότασης.

20 Μαρτίου 2009
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αδαµάντιος Λέντσιος

Η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική
Συνέλευσης που αποτελείται από 14 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση
ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 23 Μαρτίου 2009.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451
ΣΟΛ Α.Ε. – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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4
4.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ισολογισµός

Σηµ.

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2008
31.12.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2008
31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Aϋλα περιουσιακά στοιχεία

4.10.1
4.10.2
4.10.3

34.691.165
275.000
345.332

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

4.10.4
4.10.5
4.10.6

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις

4.10.7
4.10.8
4.10.8

∆ιαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε
µεταβολές στα κέρδη ή τις ζηµίες
4.10.9
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
4.10.10
Περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για
διάθεση
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
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32.982.722
275.000
243.146

24.629.746
275.000
197.699

22.542.763
275.000
149.517

0
1.652.816
46.177
37.010.490

1.180.484
45.957
34.727.310

8.097.508
865.065
44.659
34.109.676

4.097.508
876.971
44.439
27.986.198

4.694.802
6.779.153
3.788.515

4.598.183
7.701.758
7.368.447

3.477.567
13.713.311
1.267.903

3.327.053
8.858.966
3.840.010

0

0

0

0

5.083
511.070

8.335
1.096.259

5.083
370.132

8.335
762.782

0

0

0

0

15.778.623

20.772.982

18.833.995

16.797.147

52.789.114

55.500.291

52.943.671

44.783.345
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ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2008
31.12.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2008
31.12.2007

4.10.11

63.091.757

27.031.813

63.091.757

27.031.813

4.10.12
4.10.13

0
32.028.876

2.000.000
32.481.000

0
32.028.875

2.000.000
32.481.000

4.10.14
4.10.15
4.10.16
4.10.17

8.164.196
-82.495
217.200
-80.180.498

6.873.546
-82.495
217.200
-67.656.531

7.741.420
0
217.200
-72.265.162

7.741.420
0
217.200
-65.910.083

0
23.239.037

0
864.532

0
30.814.091

0
3.561.350

-40.993
23.198.044

219.571
1.084.103

0
30.814.091

0
3.561.350

7.269.018
4.280.712

35.063.970
4.352.897

4.438.579
3.465.503

26.103.715
3.913.321

771.894

737.669

753.585

682.603

4.10.22

100.000

0

0

3.038.068

4.10.23

1.733.658
14.155.282

1.843.660
41.998.196

1.733.658
10.391.324

1.843.660
35.581.367

11.059.775
0
3.623.013
753.000
15.435.788

8.055.379
0
4.004.908
357.705
12.417.992

8.019.098
0
3.016.158
703.000
11.738.255

4.985.179
0
517.744
137.705
5.640.628

Σύνολο υποχρεώσεων

29.591.070

54.416.188

22.129.580

41.221.995

Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων

52.789.114

55.500.291

52.943.671

44.783.345

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
αποδιδόµενα στους µετόχους της
µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µτχ
κεφαλαίου
Υπέρ το άρτιο
Ίδιες µετοχές
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον

Σηµ.

Στοιχεία της καθαρής θέσης που
σχετίζονται µε περιουσιακά στοιχεία
που προορίζονται για διάθεση
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης

4.10.18

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
4.10.19
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 4.10.20
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόµενους
4.10.21
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις περιουσιακών
στοιχείων

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.10.24
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
4.10.25
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 4.10.26

4.2

Κατάσταση Αποτελεσµάτων (κατά λειτουργία)
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4.2.1

Χρήσης 2008
ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.12.2008
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-31.12.2007
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες
δραστηριότητες

Σύνολο

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2007

Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Πωλήσεις

4.10.27

21.007.802

24.545.580

9.910.842

34.456.422

16.675.350

16.537.189

Κόστος πωλήσεων

4.10.28

18.420.632

20.168.099

7.977.350

28.145.449

15.249.263

14.496.527

2.587.170

4.377.480

1.933.492

6.310.972

1.426.086

2.040.662

Άλλα έσοδα

4.10.29

448.836

1.123.334

59.812

1.183.146

396.333

1.537.703

Kέρδη από πώληση συµµετοχών

4.10.30

-624.311

6.572.834

0

6.572.834

-624.311

2.529.210

Έξοδα διαθέσεως

4.10.31

2.879.490

5.268.620

1.458.146

6.726.766

1.918.394

2.072.257

Έξοδα διοικήσεως

4.10.31

3.541.642

3.714.936

1.204.355

4.919.291

3.082.270

3.035.174

Άλλα έξοδα

4.10.32

1.694.440

2.445.785

351.553

2.797.338

1.473.947

5.695.446

54.600

54.600

0

54.600

54.600

54.600

Μικτό κέρδος

-

Εξοδα αδρανείας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
(καθαρό)

4.10.33

Κέρδος (ζηµία) προ φόρου
Φόρος εισοδήµατος

4.10.34

Καθαρό κέρδος (ζηµία)

2.045.786

2.504.582

245.197

2.749.779

1.317.115

1.804.205

-7.804.265

-1.914.874

-1.265.947

-3.180.822

-6.648.218

-6.554.107

-301.742

361.119

-48.976

312.143

-293.136

182.182

-7.502.523

-2.275.993

-1.216.971

-3.492.964

-6.355.081

-6.736.289

Αποδιδόµενο σε:
Μετόχους µητρικής

4.10.35

-7.217.971

-1.145.568

-1.106.144

-2.251.713

-6.355.081

-6.736.289

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

4.10.18

-284.552

-1.130.424

-110.827

-1.241.251

0

0

4.2.2

∆’ Τριµήνου
01.10-31.12.2008
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

ΟΜΙΛΟΣ
01.10-31.12.2007
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες
δραστηριότητες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.10-31.12.2008
01.10-31.12.2007
Σύνολο

Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Πωλήσεις

4.326.553

8.139.095

2.173.710

10.312.805

3.867.709

3.971.286

Κόστος πωλήσεων

4.426.890

7.898.570

1.934.492

9.833.062

3.933.791

3.897.240

-100.337

240.524

239.218

479.742

-66.083

74.046

133.364

684.798

20.681

705.479

107.680

321.595

-624.311

5.330.364

0

5.330.364

-624.311

-130.557

542.619

2.130.262

388.897

2.519.159

390.831

676.124

Έξοδα διοικήσεως

1.330.271

1.492.675

270.600

1.763.275

1.193.167

943.672

Άλλα έξοδα

1.542.857

2.211.516

311.673

2.523.189

1.336.903

5.641.600

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Kέρδη από πώληση συµµετοχών
Έξοδα διαθέσεως

Eξοδα αδρανείας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
(καθαρό)

13.650

13.650

0

13.650

13.650

13.650

403.414

786.977

49.348

836.325

278.622

609.909

Κέρδος (ζηµία) προ φόρου

-4.424.097

-379.393

-760.619

-1.140.013

-3.795.887

-7.619.871

-492.209

-104.522

-45.997

-150.519

-519.509

-2.442

-3.931.888

-274.871

-714.622

-989.493

-3.276.378

-7.617.429

-3.753.044

862.030

-649.007

213.023

-4.395.319

-8.180.859

-178.845

-1.136.901

-65.616

-1.202.517

0

0

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος (ζηµία)
Αποδιδόµενο σε:
Μετόχους µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
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ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπα 31.12.2007

- Ίδιες µετοχές

- Μερίσµατα πληρωθέντα
- Αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου
-Μειωση µετοχικου
κεφαλαιου

27.031.813

2.000.000

2.000.000

0

32.481.000

0

0

7.825.251

7.825.251

25

6.873.546

-951.706

- Αποτέλεσµα περιόδου
0

0

32.481.000

32.481.000

Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

0

0

0

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

-951.706

0

27.031.813

27.031.813

Ποσά προοριζ
Μετοχικό
για αύξηση µτχ Υπέρ το άρτιο
κεφάλαιο
κεφαλαίου

-82.495

0

0

-82.495

-82.495

217.200

0

0,0

217.200

217.200

Συναλλαγµατικές
Λοιπά
διαφορές
αποθεµατικά

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

- Επίδραση από µη ενοποίηση

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση

∆ιορθωµένα υπόλοιπα

Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και
διορθώσεις λαθών

Σηµ.

Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης

Υπόλοιπα 31.12.2006

4.3

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2008

-67.656.531

864.533

219.571

1.084.103

0

0
0
0

2.000.000

2.000.000

-3.539.822

-3.492.964
0

-1.288.109

-1.241.251

-46.858

0

2.623.926

0

2.623.926

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

0

-2.251.713

-2.251.713

-2.251.713
-1.300.007

0
-46.858

0

1.507.683

1.507.683

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

0

1.116.243

0

1.116.243

Σύνολο

951.706

0

-66.356.526

-66.356.526

Αποτελέσµατα
εις νέον

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Επίδραση από αγορά µειοψηφίας
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
- Μερίσµατα πληρωθέντα
- Αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου
- Ίδιες µετοχές
Υπόλοιπα 31.12.2008

4.10.11
4.10.12

4.10.17
4.10.18

-2.000.000
0

63.091.757

0

36.059.944

0

32.028.875

-452.125

-452.125

0

-594.900

32.481.000
32.481.000

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 4.10.14

0

2.000.000
2.000.000

142.775

4.10.13

4.10.14

27.031.813
27.031.813

Μετοχικό
κεφάλαιο

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
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8.164.196

1.290.650

1.290.650

1.290.650

6.873.546
6.873.546

-82.495

0

0

-82.495
-82.495

217.200

0

0

217.200
217.200

Ποσά προοριζ
Αποθεµατικά Συναλλαγµατικές
Λοιπά
για αύξηση µτχ Υπέρ το άρτιο
εύλογης αξίας
διαφορές
αποθεµατικά
κεφαλαίου

4.10.13

- Φόρος εισοδήµατος προς
και από την καθαρή θέση

- Συναλλαγµατικές διαφορές
µετατροπής

• Μεταφορά στα
αποτελέσµατα

- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για
πώληση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων

- Αναπροσαρµογή
ενσωµάτων παγίων

Υπόλοιπα 1.01.2008
∆ιορθωµένα υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής θέσης

ΟΜΙΛΟΣ

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2008

-80.180.498

-5.305.997
-7.217.971
-12.523.968

0

-67.656.531
-67.656.531

Αποτελέσµατα
εις νέον

34.059.944
0
23.239.037

-5.305.997
-7.217.971
-11.685.443
0

838.525

142.775

0

-594.900

0

1.290.650

864.533
864.533
0

Σύνολο

-452.125

142.775

0

-594.900

0

0

1.084.103
1.084.103
0

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

-40.993

34.059.944
0
23.198.044

1.314.638 -3.991.359
-284.552 -7.502.523
-260.565 -11.946.007
0

-1.290.650

-1.290.650

219.571
219.571

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σηµ

4.10.14

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε
στην καθαρή θέση
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
- Μερίσµατα πληρωθέντα
- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
4.10.12
Υπόλοιπα 31.12.2007

- Φόρος εισοδήµατος προς και από
την καθαρή θέση

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2007
• Κέρδος (ζηµία)
αποτίµησης
• Μεταφορά στα
αποτελέσµατα
4.10.14
- Συναλλαγµατικές διαφορές
µετατροπής

Υπόλοιπα 1.01.2007
Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και
διορθώσεις λαθών
∆ιορθωµένα υπόλοιπα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2008

32.481.000

2.000.000
2.000.000

27.031.813
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0

0

0

32.481.000

0

0

27.031.813

32.481.000

0

0

27.031.813

Υπέρ το άρτιο

0

Ποσά προοριζ
για αύξηση µτχ
κεφαλαίου

Μετοχικό
κεφάλαιο

7.741.420

-5.347.705

-5.347.705

-737.068

-4.610.637

13.089.124

13.089.124

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

217.200

0

0

217.200

217.200

Λοιπά αποθεµατικά

-65.910.082

0
-6.736.289
-6.736.289

0

-59.173.794

-59.173.794

Αποτελέσµατα εις
νέον

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

-5.347.705
-6.736.289
-12.083.994
0
2.000.000
3.561.350

-737.068

0

-4.610.637

0

0

0
13.645.344

13.645.344

Σύνολο
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32.481.000

- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Yπόλοιπα 31.12.2008

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε
στην καθαρή θέση
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

4.10.11
4.10.12

-2.000.000
0

0

0
36.059.944
63.091.757

0

0

32.028.875

-452.125

-452.125

142.775

2.000.000

27.031.813

32.481.000

- Φόρος εισοδήµατος προς και από την
καθαρή θέση
4.10.13

2.000.000

27.031.813

Υπέρ το άρτιο

-594.900

Ποσά προοριζ για
αύξηση µτχ
κεφαλαίου

Μετοχικό
κεφάλαιο

7.741.420

0

0

7.741.420

7.741.420

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

217.200

0

0

217.200,4

217.200

Λοιπά
αποθεµατικά

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

4.10.13

- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
• Μεταφορά στα
αποτελέσµατα
- Συναλλαγµατικές διαφορές
µετατροπής

Υπόλοιπα 1.01.2008
Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις
λαθών
∆ιορθωµένα υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής θέσης
- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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-72.265.162

0
-6.355.081
-6.355.081

-65.910.081,6

-65.910.082

Αποτελέσµατα
εις νέον

34.059.944
30.814.091

-452.125
-6.355.081
-6.807.205

142.775

0

-594.900

0

0
3.561.352
0
0

3.561.350

Σύνολο
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4.4

Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Έµµεση Μέθοδος)
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2007

01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007

Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις

-7.804.265

-1.914.874

-6.648.218

-6.554.107

Κέρδη προ φόρων από διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

0

-1.265.947

0

0

Αποσβέσεις
Προβλέψεις

1.439.674
677.881

1.478.730
1.660.802

1.004.953
776.276

1.008.811
5.703.171

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-106.750
2.045.786

-6.756.539
2.504.582

3.252
1.317.115

-2.829.289
1.804.205

4.502.315
-96.619
3.004.396

-4.021.257
1.037.635
2.199.571

304.483
-150.514
3.033.922

-4.583.644
-146.013
1.057.392

-2.079.794

-2.442.430
685.803

-1.359.767

-1.742.053

1.582.625

-6.833.925

-1.718.499

-6.281.525

-4.000.000
-3.533.398

11.175.777
-2.232.029

-4.000.000
-3.424.851

11.355.104
-625.102

34.735

153.649

34.735

135.537

0

714.108
68.531

0

741.185

-7.498.664

9.880.036

-7.390.116

11.606.723

33.465.044
2.541.068
0
-30.243.546

2.000.000
1.382.280
450.471
-7.163.814

33.465.044
2.541.067

2.000.000
0

-21.460.549
-5.625.008

-7.152.876

-431.714

-295.082

-204.588

-160.261

Λειτουργικές δραστηριότητες

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
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση /εκποίηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
4.10.4
4.10.1
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Είσπραξη από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εισπράξεις Leasing
Εξοφλήσεις δανείων
Eξοφλήσεις δανείων θυγατρικών

4.10.11
4.10.25
4.10.19
4.10.19

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

397.707

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

29

5.330.851

-3.228.438

8.715.966

-5.313.137

-585.188
1.096.259

-182.327
1.278.586

-392.650
762.782

12.061
750.721

511.070

1.096.259

370.132

762.782
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4.5

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,
ροφηµάτων 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 είναι www.plias.gr
και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο. Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 20 Μαρτίου 2009.
4.6

∆οµή του Οµίλου

Ο Όµιλος PLIAS απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες:
Επωνυµία
Plias A.B.E.E.
Plias Εµπορική Α.Ε.
Gageo A.B.E.E.
Aninas Holding S.A.
Zora Holding S.A.
Plias Hungary (υπό
εκκαθάριση)
Π.∆.Παπουτσάνης ΕΠΕ

Εδρα
∆ήµος Αυλίδος
Αθήνα
∆ήµος Αυλίδος
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Ουγγαρία
Κηφισιά

Ποσοστό Συµµετοχής
Αµεσο
Εµµεσο
Μητρική
100%
100% (*)
100%
65%
65%
100%

(*)Την 25/11/2008 έγινε εξαγορά από τη µητρική εταιρεία του µειοψηφικού πακέτου
µετοχών της θυγατρικής GAGEO ΑΒΕΕ, που ανέρχονταν σε ποσοστό 49%.
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. που ήταν εταιρεία διανοµής των καταναλωτικών αγαθών
της µητρικής εταιρείας και της Olympus Foods A.B.E.E. στην ελληνική αγορά,
διέκοψε στην χρήση 2008 τη δραστηριότητά της, χωρίς µέχρι σήµερα να έχουν ληφθεί
οριστικές αποφάσεις για το µέλλον της.
Η Gageo A.B.E.E. παράγει προϊόντα προσωπικής περιποίησης για ξενοδοχεία,
νοσοκοµεία κλπ.
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, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2009. Οι
εταιρείες Aninas και Zora είναι εταιρείες holding µε κύριο περιουσιακό στοιχείο την
άµεση ή έµµεση κατοχή των µετοχών της Plias Hungary.
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Η παρούσα χρήση όλων των εταιρειών που περιλαµβάνονται στη ενοποίηση αφορά
την περίοδο 1/1/ - 31/12/2008.
4.7
4.7.1

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

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2008 (1/1 – 31/12/2008) και έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΠ), που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, όπως και οι προηγούµενες, 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.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν στην σύνταξη των παρόντων ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων είναι ίδιες µε αυτές που εφαρµόσθηκαν για τη σύνταξη
των αντίστοιχων οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης, εκτός από
την υιοθέτηση νέων προτύπων και διερµηνειών που αναφέρονται στη συνέχεια.
∆εν υπάρχουν πρότυπα ή διερµηνείες που να έχουν εφαρµοσθεί πριν την ηµεροµηνία
έναρξης εφαρµογής τους.
4.7.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων που
εφαρµόζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις
∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η ∆ιερµηνεία 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 ∆ηµόσιο. Η ∆ιερµηνεία 12
δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την εταιρεία.
∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 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 ∆ιερµηνεία 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 ∆ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές
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χειρίζονται, στις ατοµικέ καταστάσεις τους, προγράµµατα, όπου οι εργαζόµενοι σε
αυτές λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η
∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την εταιρεία.
∆ιερµηνεία 14: ∆ΛΠ 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 ∆ιερµηνεία 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 ∆ιερµηνείας 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 και δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία.
4.7.3 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
∆ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 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 λετουργικών 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. ∆εν θα υπάρξει επίδραση από αυτό το πρότυπο στις οικονοµικές
καταστάσεις.
∆ιερµηνεία 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.
∆ΛΠ 23: Κόστος ∆ανεισµού (αναθεωρηµένο 2007) (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το
αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 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
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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 ∆ΛΠ 1: Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων (εφαρµόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων»
µε την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη
«Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης»
στην αρχή της πρώτης
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.
4.7.4

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 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.
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(β) Συγγενείς
∆εν υπάρχουν συγγενείς επιχειρήσεις.
(γ) Κοινοπραξίες
∆εν υπάρχουν κοινοπραξίες.
4.7.5

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.
4.7.6

Συναλλαγµατικές µετατροπές

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των στοιχείων
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων των αλλοδαπών δραστηριοτήτων που
εδρεύουν εκτός Ελλάδος καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, ως
«συναλλαγµατικές διαφορές». Η περίπτωση αυτή αφορά διακοπείσα δραστηριότητα.
4.7.7

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 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 διενεργούνται 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
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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. ∆εν έχουν εκτιµηθεί µέχρι σήµερα υπολειµµατικές
αξίες στα αποσβέσιµα πάγια. 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.
4.7.8

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
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.
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4.7.9

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.
4.7.10 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.
4.7.11 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.
4.7.12 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
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.
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(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.
4.7.13 Σύνοψη χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά κατηγορία
31/12/2008
Όµιλος
Εταιρεία

31/12/2007
Όµιλος
Εταιρεία

Στοιχεία Ενεργητικού
Αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

46.177

44.659

45.957

44.439

10.567.668
511.070

14.981.214
370.132

15.070.205
1.096.259

12.698.977
762.782

0

8.097.508

0

4.097.508

5.083

5.083

8.335

8.335

5.028.178

4.438.579

32.167.424

25.952.817

2.240.840

0

2.896.546

150.898

11.059.775

8.019.098

8.055.379

4.985.179

699.323
2.923.690

150.898
2.865.260

458.887
3.546.021

188.143
329.601

Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές
στα κέρδη ή τις ζηµίες
Στοιχεία Παθητικού
Αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης
∆άνεια

Ο Όµιλος Plias δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.
4.7.14 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
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στην τοποθεσία που βρίσκονται. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος
κτήσεως των αποθεµάτων.
4.7.15 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.
4.7.16 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 αξία
ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων και µηχανηµάτων.

των

συµµετοχών

των

(γ) Λοιπά αποθεµατικά
Στα αποθεµατικά αναγνωρίζονται ποσά που προέκυψαν από κέρδη ή αφορολόγητα
αποθεµατικά βάσει ειδικών διατάξεων νόµων.
4.7.17 ∆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 του Οµίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την
αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Οµίλου.
4.7.18 Αναβαλλόµενοι φόροι – Φόρος εισοδήµατος
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.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για τις προσωρινές διαφορές
µεταξύ της φορολογικής και της λογιστικής βάσης, µε βάση του συντελεστές φόρου
που θα ισχύουν στο χρόνο που αυτές οι διαφορές εκτιµάται ότι θα διακανονισθούν.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται πάντα. Οι φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται µόνο εφόσον εκτιµάται ότι υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού τους
µε φορολογικά κέρδη εποµένων χρήσεων.
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4.7.19 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.
4.7.20 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 µιας υποχρέωσης.
4.7.21 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 απόκτηση 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.
Ο Οµιλος Plias έχει µόνο κρατικές επιχορηγήσεις.
4.7.22 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
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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.
4.7.23 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 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.
4.7.24 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.
4.7.25 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.
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4.7.26 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.
4.7.27 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ
µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής.
Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις, που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ
µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων.

4.8

Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι και πολιτικές διαχείρισης

(α) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Η εταιρεία και ο Όµιλος δεν κάνουν σηµαντικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που θα
µπορούσαν να την εκθέσουν σε υψηλό συναλλαγµατικό κίνδυνο. . Η εταιρεία δεν
διενεργεί προαγορά συναλλάγµατος και δεν χρησιµοποιεί παράγωγα για την
αντιµετώπιση του κινδύνου.
Ανάλυση ευαισθησίας του κινδύνου
Υποθέτουµε ότι πραγµατοποιείται µία αλλαγή την 31η ∆εκεµβρίου 2008 στη
συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ/∆ολαρίου της τάξεως του 5%. Το ποσοστό αυτό
βασίσθηκε στη µέση µεταβλητότητα στην αγορά συναλλαγµατικών ισοτιµιών για
διάστηµα 12 µηνών. Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία σε ξένο νόµισµα που κατέχει η Εταιρεία για κάθε περίοδο αναφοράς. Σε
περίπτωση όπου το Ευρώ ανέβει σε σχέση µε το ∆ολάριο κατά ποσοστό 5% τότε στο
αποτέλεσµα της χρήσης και στα ίδια κεφάλαια θα έχουµε την εξής επίπτωση.
31/12/2008
1.323

Αποτέλεσµα χρήσης (κέρδος) σε €

31/12/2007
524

Ανάλογη θα ήταν και η επίδραση στα ίδια κεφάλαια.
Η έκθεση της εταιρείας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του
έτους ανάλογα µε τον όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα, πάντως σε κάθε
περίπτωση η έκθεση της εταιρείας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο δεν είναι σηµαντική.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
∆εδοµένης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ο πιστωτικός κίνδυνος είναι
αυξηµένος. Για την αντιµετώπιση του κινδύνου όλες οι εταιρείες του Οµίλου
παρακολουθούν συνεχώς την οικονοµική κατάσταση των οφειλετών τους και κάνουν
τις απαιτούµενες ενέργειες, (λήψη εγγυήσεων, νοµικές ενέργειες, εισπρακτική
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υπηρεσία outsourcing) µε βάση την πιστωτική πολιτική της εταιρείας, για τη µείωση
του κινδύνου αυτού.
Για την εταιρεία
Οι εισπρακτέοι εµπορικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από τον
µοναδικό πελάτη – διανοµέα των επωνύµων προϊόντων στην Ελληνική αγορά,
µεγάλες αλυσίδες super market για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και µεγάλους οίκους
του εξωτερικού.
Για τη θυγατρική GAGEO ABEE
Οι εισπρακτέοι εµπορικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του εσωτερικού.
Οι υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του οµίλου δεν έχουν εµπορική δραστηριότητα.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Λόγω των αρνητικών αποτελεσµάτων η εταιρεία και ο Όµιλος αντιµετωπίζουν
κίνδυνο ρευστότητας, όπως απεικονίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης.
Από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στη χρήση 2008
εξασφαλίσθηκαν πόροι για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος καθώς και
δραµατική µείωση του συνολικού δανεισµού του οµίλου και εποµένως του
χρηµατοοικονοµικού κόστους. Τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε την διοικητική
αναδιοργάνωση που θα οδηγήσει στον περιορισµό του διοικητικού κόστους καθώς
και την σηµαντική µείωση του κόστους των κύριων πρώτων υλών λόγω της διεθνούς
ύφεσης, θα αυξήσουν τις καθαρές ταµειακές ροές και θα µειώσουν σηµαντικά τον
κίνδυνο ρευστότητας για την επόµενη χρήση. Επιπλέον η διοίκηση, για την
αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού, εξασφάλισε δυνατότητα πρόσθετης τραπεζικής
χρηµατοδότησης, ύψους ποσού € 5 εκατοµ., βάση σχετικής σύµβασης που
υπογράφηκε το ∆εκέµβριο του 2008. Εκ του ποσού αυτού µέχρι την 31/12/2008 είχε
ληφθεί ποσό € 500.000 και το υπόλοιπο θα αναληφθεί όποτε και εάν κριθεί αναγκαίο.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2008 και
2007 αντίστοιχα για τον Όµιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
2008
Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών

6 έως 12 µήνες

Μακροπρόθεσµες
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός

826.842

2.096.847

4.190.149

838.030

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

352.771

346.552

2.240.840

0

7.157.262

3.439.989

0

0

462.522
8.799.397

0
5.883.388

0
6.420.989

0
838.030

Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
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ΟΜΙΛΟΣ
2007
Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών

Μακροπρόθεσµες
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη

6 έως 12 µήνες

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός

563.278

0

32.167.424

0

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

183.971

274.915

2.511.339

385.207

Εµπορικές Υποχρεώσεις

4.221.496

3.677.276

0

0

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.239.459

1.900.000

0

0

6.208.204

5.852.190

34.678.763

385.207

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες

6 έως 12 µήνες

1 έως 5 έτη

πάνω από 5 έτη

786.949

2.078.311

3.698.815

739.763

83.185

67.713

0

0

4.496.740

3.207.638

0

0

314.718

0

0

0

5.681.592

5.353.662

3.698.815

739.763

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007
Μακροπρόθεσµες
πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη

Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών

6 έως 12 µήνες

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός

329.601

0

25.952.817

0

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

92.265

95.877

150.898

0

3.950.337

1.034.841

0

0

0

0

0

0

4.372.203

1.130.718

26.103.715

0

Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
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Ο αναµενόµενος χρόνος είσπραξης των πελατών που δεν έχουν υποστεί αποµείωση
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ
2008
2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2008
2007

λιγότερο από 3 µήνες

3.231.528

2.070.801

6.048.713

3.042.518

Μεταξύ 3 και 6 µηνών

2.261.025

3.243.191

6.377.998

2.778.789

Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους

1.286.600

2.387.765

1.286.600

3.037.658

0

0

0

0

6.779.153

7.701.758

13.713.311

8.858.966

Μεγαλύτερη του 1 έτους

∆εν υπάρχουν σηµαντικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν του έτους οι οποίες δεν
έχουν υποστεί αποµείωση.
(δ) Κίνδυνος από διακυµάνσεις επιτοκίων
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος από σύνολο του τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας
και του οµίλου είναι κυµαινόµενο µε βάσει το euribor.
Η σηµαντική µείωση του τραπεζικού δανεισµού, που έγινε στο τέλος της παρούσας
χρήσης, µειώνει τον κινδύνου από διακυµάνσεις επιτοκίων για την επόµενη χρήση.
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% (2007: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία
λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
2008
Ποσά σε €
367.208
250.242

Όµιλος
Μητρική Εταιρεία

2007
434.889
302.467

(ε) Αντισταθµίσεις εύλογης αξίας
Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσω που διαπραγµατεύονται σε ενεργές
αγορές προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται µέσω τεχνικών επιµέτρησης
και µε τη χρήση µεθόδων και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

4.9

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση.
Οι σηµαντικότερες εκτιµήσεις και κρίσεις αφορούν στον προσδιορισµό της ωφέλιµης
ζωής των παγίων στοιχείων, την ανάγκη επανεκτίµησης της εύλογης αξίας των
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ακινήτων και µηχανηµάτων, την αποτίµηση της εύλογης αξίας των θυγατρικών
εταιρειών, τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, τον
προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας των απαιτήσεων, την αναγνώριση των
ενδεχόµενων υποχρεώσεων και τον έλεγχο αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων.
Οι κυριότερες λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης καθώς και οι
µεταβολές στις εκτιµήσεις από την προηγούµενη χρήση αναλύονται στη συνέχεια.
4.9.1

Εκτίµηση για την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας που διαφαίνεται στις οικονοµικές καταστάσεις, η τήρηση
των όρων των συµβάσεων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες, καθώς και η εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20, όπου συντρέχει, συνιστούν
κινδύνους για τη συνέχιση της δραστηριότητας. Η ∆ιοίκηση αξιολόγησε τους
κινδύνους αυτούς, ως προς την καταλληλότητα της αρχής
συνέχισης της
δραστηριότητας σαν βάση για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, και
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι :
Για τον κίνδυνο ρευστότητας
Από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, που ολοκληρώθηκε στη χρήση 2008,
εξασφαλίσθηκαν πόροι για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος καθώς και
δραµατική µείωση του συνολικού δανεισµού του οµίλου και εποµένως του
χρηµατοοικονοµικού κόστους. Τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε την διοικητική
αναδιοργάνωση που θα οδηγήσει στον περιορισµό του διοικητικού κόστους καθώς
και την σηµαντική µείωση του κόστους των κύριων πρώτων υλών λόγω της διεθνούς
ύφεσης, θα αυξήσουν τις καθαρές ταµειακές ροές και θα µειώσουν σηµαντικά τον
κίνδυνο ρευστότητας για την επόµενη χρήση. Επιπλέον η διοίκηση, για την
αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού, εξασφάλισε δυνατότητα πρόσθετης τραπεζικής
χρηµατοδότησης, ύψους ποσού € 5 εκατοµ., βάση σχετικής σύµβασης που
υπογράφηκε το ∆εκέµβριο του 2008. Εκ του ποσού αυτού µέχρι την 31/12/2008 είχε
ληφθεί ποσό € 500.000 και το υπόλοιπο θα αναληφθεί όποτε και εάν κριθεί αναγκαίο.
Για την τήρηση των όρων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες
Με βάση το νέο µνηµόνιο που υπογράφηκε την 12η Ιουνίου 2008, όπως
απεικονίσθηκε και στις σχετικές συµβάσεις µε τις δανείστριες τράπεζες, οι οποίες
υπογράφηκαν στο σύνολό τους µέχρι την 31.12.2008, συµφωνήθηκε η ρύθµιση του
υπολοίπου ποσού € 5.028.178, που επέµεινε µετά την εξόφληση µακροπροθέσµων
δανείων ποσού € 25.0000.000, σε έξι ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, µε πρώτη δόση
καταβλητέα την 30/6/2011. Οι συµβάσεις της ρύθµισης τελούν υπό την αίρεση
πραγµατοποίησης κοινώς αποδεκτού στόχου EBITDA/ χρηµατοοικονοµικό κόστος,
κατά τις επόµενες περιόδους και µέχρι την αποπληρωµή των δανείων, η επίτευξη του
οποίου, τουλάχιστον για την επόµενη χρήση θεωρείται ρεαλιστική.
Για τα άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20
Το άρθρο 47 προβλέπει ότι εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µιας εταιρείας
γίνει κατώτερο από το ήµισυ του µετοχικού της κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό 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.
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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.
Για την Plias A.B.E.E. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του
άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Ήδη το ∆ιοικητικό συµβούλιο έχει αποφασίσει τη
σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την 24.03.2009, µε θέµα την
κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικού από διαφορά υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονο
συµψηφισµό ζηµιών µε Μετοχικό Κεφάλαιο, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής του άρθρου αυτού.
Για την Gageo Α.Β.Ε.Ε. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των
άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα διοικητικά συµβούλια της Gageo Α.Β.Ε.Ε
και της Plias A.B.E.E, την 11.02.2009 αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο
εταιρειών, µε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.∆. 1297/1972 και µε Ισολογισµό
µετασχηµατισµού αυτόν της 31.12.2008.
Για την Plias Εµπορική Α.Ε. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων
του άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920, και η εταιρεία ανέστειλε προσωρινά τη
δραστηριότητά της, από Ιανουάριο 2008. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει
εναλλακτικά σενάρια, χωρίς µέχρι σήµερα να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.
Ωστόσο εκτιµώντας τη παρούσα κατάσταση, έχει διενεργήσει τις απαραίτητες
προβλέψεις στον ατοµικό ισολογισµό της µητρικής εταιρείας, µε τις οποίες εκτιµάται
ότι η όποια εξέλιξη στο θέµα της λειτουργίας της Plias Εµπορική Α.Ε, δεν θα
επηρεάσει τις Ατοµικές Οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας.
Αναλυτικότερα αναφέρουµε τα εξής:
- Έχει αποµειωθεί πλήρως η επένδυση της µητρικής εταιρείας στη θυγατρική Plias
Εµπορική Α.Ε, σε προηγούµενη χρήση.
- Έχει αποµειωθεί η απαίτηση από την Plias Εµπορική Α.Ε., σε προηγούµενη χρήση.
Η αποµείωση αυτή επανεξετάζεται και συµπληρώνεται ανάλογα ώστε να καλύπτει
πλήρως το ποσό που τελικά δεν θα καταστεί δυνατό να ανακτηθεί.
Επιπλέον σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που οι παρούσες ενδιάµεσες Οικονοµικές
καταστάσεις της Plias Εµπορική Α.Ε, δεν είχαν συνταχθεί µε βάση την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση στα
κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της Plias Εµπορική Α.Ε και του Οµίλου
αντίστοιχα, σε σχέση µε τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
Κατά τη χρήση 2006 η Plias Hungary ανέστειλε οριστικά τη δραστηριότητά της και
έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι
σήµερα και εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2009.
Με βάση τα ανωτέρω θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν γεγονότα ή συνθήκες και σχετικοί
επιχειρηµατικοί κίνδυνοι που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν σοβαρή αµφιβολία
για την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας, ως βάση για την κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων.
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Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της µε εξαίρεση την
Plias Hungary, συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
4.9.2

∆ιάρκεια ωφέλιµης ζωής παγίων

Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής από την ηµεροµηνία κτήσεως, κατά
κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:

Βιοµηχανικά κτίρια
Λοιπά κτίρια
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα

Ετη από
εφαρµογή
∆ΛΠ
45-60
50
2-40
2-7
2-11
5-9

Η εκτίµηση αυτή δεν µεταβλήθηκε από την προηγούµενη χρήση.
4.9.3

Εύλογες αξίες παγίων , επενδύσεων και έλεγχος αποµείωσης.

Για τα ακίνητα και τα µηχανήµατα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία (τελευταία
επιµέτρηση 31/12/2006) εκτιµήθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος για νέα επιµέτρηση στη
χρήση.
Κατά τον έλεγχο αποµείωσης που διενεργήθηκε στα πάγια κατά την 31.12.2008,
διαπιστώθηκε ότι συντρέχει λόγος αποµείωσης των παγίων στοιχείων (µηχανηµάτων)
που αποτελούν µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών από την παραγωγή ροφήµατος
καφέ, κατά ποσό € 250.000. Ο έλεγχος αποµείωσης έγινε µε βάση τις καθαρές
θετικές ταµειακές ροές της µονάδας που ταυτίζονται µε την καθαρή αξία
ρευστοποίησης των µηχανηµάτων. Η αποµείωση επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της
χρήσης, επειδή δεν υπήρχε αποθεµατικό εύλογης αξίας για τα συγκεκριµένα
µηχανήµατα.
Η επένδυση στην θυγατρική GAGEO ABEE αποτιµήθηκε, όπως και την
προηγούµενη χρήση, στην εύλογη αξία, βάση µοντέλου προεξόφλησης µελλοντικών
ταµειακών ροών, η οποία ταυτίζεται µε την αξία στην οποία έγινε η πρόσφατη
εξαγορά των µετοχών της µειοψηφίας, η οποία βασίσθηκε στην αποτίµηση
ανεξάρτητου εκτιµητή.
Ειδικά για την περίπτωση της επένδυσης σε ακίνητα, που αφορά οικόπεδο στην
Εύβοια, (αξίας προηγούµενης ανεξάρτητης αποτίµησης της 31/12/2007 € 275.000),
δεν προβήκαµε σε επανεκτίµηση από ανεξάρτητο εκτιµητή, λόγω της σχέσης
οφέλους – κόστους (η αξία του ακινήτου είναι πολύ µικρή για τα µεγέθη της
εταιρείας) και επειδή, αφού εκτιµήσαµε την εξέλιξη της κτηµαταγοράς στην περιοχή,
από συλλογή κατάλληλων πληροφοριών, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι, η όποια
διαφοροποίηση δεν θα είχε ουσιώδη επίδραση στα κονδύλια των οικονοµικών
καταστάσεων
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4.9.4

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.
Gageo A.B.E.E.
Plias Hungary
Π.∆.Παπουτσάνης ΕΠΕ

Ανέλεγκτες
φορολογικές
χρήσεις
3
3
2
1
2

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών
καταστάσεων συνέβησαν τα εξής γεγονότα:
- ∆ιενεργείται φορολογικός έλεγχος στην εταιρεία για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006
και 2007, ο ποίος δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα.
- Ο φορολογικός έλεγχος στην Plias Εµπορική Α.Ε. για τις χρήσεις 2000-2005
ολοκληρώθηκε στη χρήση 2009. Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές
φόρου εισοδήµατος. ∆ιενεργήθηκε αποµείωση της απαίτησης από επιστροφή ΦΠΑ
των αντίστοιχων χρήσεων, συνολικού ποσού € 284.235, µε βάση τα δεδοµένα του
φορολογικού ελέγχου, ώστε αυτή να ανέρχεται στο ανακτήσιµο ποσό.
- Στην Gageo A.B.E.E. περαιώθηκε ο έλεγχος των ανέλεγκτων χρήσεων 2003 έως και
2006 βάση των διατάξεων Ν. 3697/2008, την επόµενη χρήση 2009 και προέκυψε
φόρος ποσού € 27.860, που αναγνωρίσθηκε σαν φορολογική υποχρέωση στις
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
Η διοίκηση συνεκτιµώντας ότι, οι ανέλεγκτες χρήσεις στις εταιρείες του οµίλου
έχουν περιορισθεί σηµαντικά και ότι υπάρχει µεγάλο ύψος φορολογικών ζηµιών
προηγουµένων χρήσεων ικανό να καλύψει τις όποιες ενδεχόµενες λογιστικές
διαφορές προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, θεωρεί
ότι δεν θα προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση από διαφορές φορολογικού ελέγχου των
ανέλεγκτων χρήσεων και ως εκ τούτου δεν διενήργησε καµία σχετική πρόβλεψη στις
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
Λόγω των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων της εταιρίας και των θυγατρικών της δεν
αναγνωρίσθηκε αναβαλλόµενη απαίτηση από φορολογικές ζηµιές προηγουµένων
χρήσεων σε καµία εταιρεία του Οµίλου, επειδή δεν υπάρχει βάσιµη εκτίµηση ότι
αυτές θα ανακτηθούν, µε συµψηφισµού τους µε φορολογικά κέρδη εποµένων
χρήσεων.
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, από προηγούµενη χρήση,
η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει εκδικασθεί. Σε κάθε περίπτωση, η ∆ιοίκηση της
εταιρείας, βασιζόµενη και στην άποψη του φορολογικού της συµβούλου, θεωρεί ότι
η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια. Επειδή δεν είναι δυνατή η
ακριβής πρόβλεψη της τελικής επιβάρυνσης, διενεργήθηκε στην παρούσα χρήση
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σχετική πρόβλεψη ποσού € 100.000, το οποίο εκτιµήθηκε επαρκές για την κάλυψη
της.
∆ιενεργήθηκε επανυπολογισµός των αναβαλλόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων,
µε βάση τους νέους µειωµένους συντελεστές φόρου εισοδήµατος, που θα ισχύουν
κατά το χρόνο που αυτές θα διακανονισθούν. Ανάλυση των διαφορών που
προέκυψαν από το χειρισµό αυτό παρατίθεται κατωτέρω στις επεξηγηµατικές
σηµειώσεις επί των κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων.
4.9.5

Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Εντός του Ιουλίου 2007 κατά της εταιρείας "PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ", της εταιρείας
"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.B.E.Ε.", και του
Χαραλάµπους ∆αυΐδ (προέδρου της PLIAS Α.Ε. και αντιπροέδρου της "ΥΙΟΙ Χ.
ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.") έχει ασκηθεί από τον κ. Νικόλαο Κατσέλη αγωγή, που
κατόπιν αναβολής συζητείται στις 20/5/2009 ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών. Η φεροµένη ως απαίτηση του Νίκου Κατσέλη ανέρχεται στο ποσόν των 8.9
εκατ. Ευρώ περίπου κατά την κύρια νοµική βάση και κατά την επικουρική βάση στο
ποσό των 12 εκατ. Ευρώ και κατά τους ισχυρισµούς του, τα ανωτέρω ποσά του
οφείλονται κατά κύριο λόγο διότι δήθεν δεν του επετράπη να ασκήσει δικαίωµα
προτίµησης κατά το έτος 2002 για την απόκτηση µετοχών της "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ
Α.Β.Ε.Ε.", τις οποίες απέκτησε αντ’ αυτού η εταιρεία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και η οποία ακολούθως µέσω δηµόσιας πρότασης
κατέστη πλειοψηφούσα µέτοχος της "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.". Η διοίκηση
θεωρεί ότι η ανωτέρα υπόθεση θα έχει θετική για την Εταιρεία έκβαση και ως εκ
τούτου δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία.
Η εταιρεία έχει παραπεµφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου Εξαγωγικού
Εµπορίου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, για παράβαση
των διατάξεων του Ν.∆. 3999/1959 περί «Ελέγχου και Ενισχύσεως του Εξαγωγικού
Εµπορίου» και συγκεκριµένα για την δήθεν πληµµελή επισήµανση επί των προϊόντων
πυρηνελαίου που η Εταιρεία εξήγαγε στην Τσεχία. Με βάση απόφασης του
Πειθαρχικού Συµβουλίου του Εξαγωγικού Εµπορίου του ΕΒΕΑ, επεβλήθη πρόστιµο
4.000 ευρώ υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή κατά
της εν λόγω απόφασης και η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι
θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για
ενδεχόµενη ζηµία.
Εκδικάστηκε έφεση, του κ. Στυλιανού Γκιζίλη κατά της εταιρίας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΑΒΕΕ», για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθµό 863/2008 απόφαση του Εφετείου
Πειραιά, η οποία δηµοσιεύθηκε στις 11/12/2008. Η απόφαση καταδικάζει την
εταιρεία στην καταβολή ποσού € 250.500 στον ενάγοντα και µέρος της δικαστικής
δαπάνης ποσού € 16.000. Επεδίκασε επίσης τόκους από 10/8/1999 οι οποίοι
ανέρχονται µέχρι την 16/3/2009 στο ποσό των € 287.230,58. Σύµφωνα µε τους όρους
της από 30/12/2003 σύµβασης πώλησης των µετοχών της «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ» στην
εταιρεία «Coca-Cola Τρία Έψιλον» η εταιρεία «Plias ΑΒΕΕ» αναλαµβάνει να
αποζηµιώσει την «Coca-Cola Τρία Έψιλον» «για οποιεσδήποτε απαιτήσεις, οφειλές ή
άλλες υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσεως (περιλαµβανοµένων, φόρων, προστίµων
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και ποινών που τυχόν προκύψουν από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο) κατά της
εταιρείας ή των θυγατρικών της και οι οποίες αφορούν περίοδο πριν την υπογραφή
της σύµβασης πώλησης» υπό τον όρο «στο βαθµό που η συνολική ζηµία της
Αγοράστριας/και της Εταιρείας….υπερβεί το ποσό των € 250.000» Η εταιρεία
σχηµάτισε πρόβλεψη για το σύνολο της υποχρέωσης ύψους €553.000
Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της εταιρείας από πρώην υπάλληλο µε την οποία απαιτεί
εργατικές διαφορές ποσού 234.411 ευρώ. Η ∆ιοίκηση εκτιµά 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 5.5.4.
Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας κατά τρίτων. Η όποια
ωφέλεια προκύψει θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά την
πραγµατοποίηση της.
∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.
4.9.6

∆ιακοπείσες δραστηριότητες

∆εν σηµειώθηκε διακοπή δραστηριότητας στη χρήση 2008.
Kατά την προηγούµενη χρήση 2007 η Εταιρεία προέβη σε πώληση του συνόλου των
µετοχών που κατείχε (91%) της θυγατρικής Olympus Foods A.B.E.E. Με την
πώληση αυτή διεκόπηκε για τον Όµιλο η δραστηριότητα παραγωγής και εµπορίας
τυποποιηµένων σαλατών και dressing.
Το συγκριτικό αποτέλεσµα της χρήσης 2007 καθώς και οι ταµειακές ροές από τις
διακοπείσες δραστηριότητες εµφανίζονται διακεκριµένα στην κατάσταση
αποτελεσµάτων και την κατάσταση ταµειακών ροών του Οµίλου αντίστοιχα, όπως
είχαν δηµοσιοποιηθεί στις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης
χρήσης.

4.9.7

Eνδεχόµενες υποχρεώσεις

Για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων
αναφερόµαστε στην παράγραφο 4.9.4.
Για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες αξιώσεις τρίτων κατά της εταιρείας και
θυγατρικών της αναφερόµαστε στην παράγραφο 4.9.5.
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Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
4.9.8

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού

Εκτός των εξελίξεων στους φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων, που
αναφέρθηκαν ανωτέρω παρ. 4.9.4 µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
συνέβησαν τα ακόλουθα, άξια αναφοράς γεγονότα.
Τα διοικητικά συµβούλια της Gageo Α.Β.Ε.Ε και της Plias A.B.E.E, την 11.02.2009
αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο εταιρειών, µε απορρόφηση της πρώτης από
τη δεύτερη, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.∆.
1297/1972 και µε Ισολογισµό µετασχηµατισµού αυτόν της 31.12.2008.
Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρείας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
µετόχων, την 24.03.2009, µε θέµα την κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικού από διαφορά
υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονο συµψηφισµό ζηµιών µε κεφάλαιο ώστε να αρθούν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20.

4.10 Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων
4.10.1 Ενσώµατα Πάγια
Τα ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται
ως εξής:
Όµιλος
31 ∆εκεµβρίου 2008
31 ∆εκεµβρίου 2007

Ενσώµατα πάγια
Μισθωµένα Πάγια

4.10.1.1

Εταιρεία
31 ∆εκεµβρίου 2008 31 ∆εκεµβρίου 2007

27.553.184

25.503.959

23.790.681

21.649.041

7.137.981

7.478.763

839.065

893.721

34.691.165

32.982.722

24.629.746

22.542.763

Ιδιόκτητα πάγια
Οµιλος
Γήπεδα &
Οικόπεδα

Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Προσθήκες 2008
Mεταφορά από άλλους λογαριασµούς
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
Μεταφορές από υπό εκτέλεση
Μεταφορά σε µισθωµένο εξοπλισµό
Αποµείωση
∆ιαφορά λόγω µη ενοποίησης
Εκποιήσεις 2008
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008

3.321.984
0
0
0
0
0
0
0
0
3.321.984
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Κτίρια &
Κτιριακές
Εγκαταστάσεις
8.601.775
149.847
0
0
0
0
0
0
0
8.751.622

Μηχανήµατα και
µηχανολογικές
Λοιπός
Εγκαταστάσεις Εξοπλισµός
16.690.600
2.867.214
0
0
0
0
-250.000
0
-27.595
19.280.219

2.523.012
30.895
0
0
0
0
0
0
-7.139
2.546.768

Πάγια υπό
εκτέλεση
747.488
511.744
0
0
226.426
0
0
0
0
1.032.806
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Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Αποσβέσεις 2008
Μεταφορά αποσβέσεων
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Αναπόσβεστη Αξία

0
0
0
0

440.423
139.602
0
580.025

3.733.141
754.319
0
4.487.460

2.207.335
105.397
0
2.312.732

0
0
0
0

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007

3.321.984
3.321.984

8.171.597
8.161.352

14.792.759
12.957.459

234.036
315.677

1.032.806
747.488

Εταιρεία
Κτίρια &
Κτιριακές
Εγκαταστάσεις

Γήπεδα &
Οικόπεδα
Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Προσθήκες 2008
Mεταφορά από άλλους λογαριασµούς
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
Μεταφορές από υπό εκτέλεση
Μεταφορά σε µισθωµένο εξοπλισµό
Μεταφορά σε άλλους λογαριασµούς
Αποµειώσεις
Εκποιήσεις 2008
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Αποσβέσεις 2008
Μεταφορά αποσβέσεων
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Αναπόσβεστη Αξία
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007

4.10.1.2

Μηχανήµατα και
µηχανολογικές
Λοιπός
Εγκαταστάσεις Εξοπλισµός

2.821.984
0
0
0
0
0
0
0
0
2.821.984

6.994.994
109.516
0
0
0
0
0
0
0
7.104.510

15.458.645
2.650.815
0
0
0
0
0
-250.000
-27.595
17.831.865

1.793.927
29.647
0
0
0
0
0
0
-7.139
1.816.435

0
511.744
0
0
0
0
0
0
0
511.744

0
0
0
0

349.602
113.243
0
462.845

3.515.648
679.812
0
4.195.460

1.555.258
82.295
0
1.637.553

0
0
0
0

2.821.984
2.821.984

6.641.665
6.645.392

13.636.405
11.942.997

178.882
238.669

511.744
0

Μισθωµένα πάγια

Τα Μισθωµένα Πάγια αφορούν κυρίως µηχανήµατα της Μητρικής Εταιρείας και της
Θυγατρικής της GAGEO A.B.E.E. και αναλύονται ως εξής:
Μισθωµένα Πάγια
Όµιλος
Εταιρεία
Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Προσθήκες 2008
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αποσβέσεις 2008
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Αναπόσβεστη Αξία

Πάγια υπό
εκτέλεση

8.219.591
0
0
8.219.591

1.290.488
0
0
1.290.488

740.828
0
340.781
1.081.610

396.767
0
54.655
451.423

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008

7.137.981

839.065

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007

7.478.763

893.721
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4.10.1.3

Εύλογη αξία παγίων

Στον ακόλουθο πίνακα περιλαµβάνονται και τα µισθωµένα πάγια.
Πίνακας διαφορών εύλογης αξίας παγίων
Όµιλος
Εύλογη αξία
2008

∆ιαφορά

821.142
4.736.188
16.925.831

3.321.984
8.171.597
21.702.931

2.500.842
3.435.409
4.777.100

783.000
262.000

533.000
275.000

-250.000
13.000

Ιστορικό
κόστος
31/12/2008
Οικόπεδα
Κτίρια
Μηχανήµατα
Αποµειώµενα
µηχανήµατα
Eπενδύσεις σε ακίνητα

Εταιρεία
Ιστορικό
Εύλογη
κόστος
αξία 2008
31/12/2008

∆ιαφορά

753.350 2.821.984
3.767.670 6.641.665
11.411.161 13.942.471
783.000
262.000

2.068.634
2.873.995
2.531.310

533.000
275.000

-250.000
13.000

Η τελευταία αναπροσαρµογή στα οικόπεδα και τα κτίρια έγινε την 31-12-2006 στην
εύλογη αξία τους. Η εκτίµηση έγινε από ανεξάρτητο εκτιµητή και η αναπροσαρµογή
βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων.
Η τελευταία αναπροσαρµογή των µηχανηµάτων έγινε την 31/12/06.
Το πλεόνασµα αναπροσαρµογής (Θετικές διαφορές) καθαρό από αναβαλλόµενους
φόρους πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση (Αποθεµατικά εύλογης αξίας).
Η ζηµία αποµείωσης (αρνητική διαφορά), δηµιουργήθηκε στη χρήση 2008 και
αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως, δεδοµένου ότι τα για τα αποµειωθέντα
µηχανήµατα, µέχρι και τις προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις, η εκτίµηση ήταν
ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζονταν µε το Ιστορικό κόστος και έτσι δεν υπήρχε
σχετικό αποθεµατικό για συµψηφισµό.
Τα λοιπά ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος.
4.10.2 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν:
Την 31.12.2007 και 31.12.2008
•

αγροτεµάχια µε οικία που κατέχει η Plias Α.Β.Ε.Ε. (στην Εύβοια) και
αγόρασε από την Olympus Foods Α.Β.Ε.Ε.., αξίας 275.000 ευρώ.

4.10.3 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν άδειες
λογισµικού και κόστος ανάπτυξης νέων προϊόντων. Αναλύονται ως εξής:

Λογισµικό Η/Υ
Όµιλος
Εταιρεία
Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Προσθήκες 2008

1.625.140
98.075
53

1.341.625
98.075

Κόστος ανάπτυξης
νέων προιόντων
Όµιλος
Εταιρεία

115.000
25.055

0
25.055

Σύνολο 'Αυλων
περιουσιακών στοιχείων
Όµιλος
Εταιρεία

1.740.140
123.130

1.341.625
123.130

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2008
Μεταφορά από άλλο λογαριασµό
Μεταφορές από υπό εκτέλεση
∆ιαφορά λόγω µη ενοποίησης
Εκποιήσεις 2008
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αποσβέσεις διακοπτόµενης
δραστηριότητας κατά την 31 ∆εκεµβρίου
2006

0
0
0
0
1.723.215

0
0
0
0
1.439.700

78.633
0
0
0
218.688

0
0
0
0
25.055

0
78.633
0
0
1.941.903

0
0
0
0
1.464.755

0
1.473.995
75.085
0
1.549.080

0
1.192.109
73.456
0
1.265.565

0
23.000
24.492
0
47.492

0
0
1.492
0
1.492

0
1.496.995
99.577
0
1.596.571

0
1.192.109
74.948
0
1.267.056

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008

174.135

174.135

171.196

23.563

345.332

197.699

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007

151.145

149.517

92.000

0

243.146

149.517

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Αποσβέσεις 2008
Μεταφορά αποσβέσεων
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Αναπόσβεστη Αξία
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4.10.4 Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις (Εταιρεία)
Οι επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής:
Αξία κτήσης Aποτίµηση ∆ιαφορά µε
(ιστορικό
2008
ιστορικό
κόστος)
κόστος
31/12/2008
31.12.2008

Αξία κτήσης Aποτίµηση ∆ιαφορά µε
2007
ιστορικό
(ιστορικό
κόστος
κόστος)
31.12.2007
31/12/2007

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
GAGEO ΑΒΕΕ

5.131.729 8.080.000

2.948.271

1.131.729 4.080.000

2.948.271

OLYMPUS FOODS
ΑΒΕΕ

0

0

0

0

0

0

ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.

0

0

0

0

0

0

17.608

17.508

-100

17.608

17.508

-100

5.149.337 8.097.508

2.948.171

1.149.337 4.097.508

2.948.171

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ EΠΕ
Σύνολο

Αξία κτήσης Aποτίµηση ∆ιαφορά µε
(ιστορικό
2008
ιστορικό
κόστος)
κόστους
31/12/2008
31.12.2008

Αξία κτήσης Aποτίµηση ∆ιαφορά µε
2007
ιστορικό
(ιστορικό
κόστους
κόστος)
31.12.2007
31/12/2007

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ANNINAS HOLDING
SA

42.749.933

0

-42.749.933

42.749.933

0 -42.749.933

5.397.030

0

-5.397.030

5.397.030

Σύνολο

48.146.963

0

-48.146.963

48.146.963

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

53.296.300 8.097.508

-45.198.792

49.296.300 4.097.508 -45.198.792

0

-5.397.030

0 -48.146.963

Η µεταβολή στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις αφορά την αγορά
του µειοψηφικού πακέτου µετοχών της GAGEO ΑΒΕΕ, από το µειοψηφούντα
µέτοχο, αντί ποσού € 4.000.000.
∆εν σηµειώθηκαν διαφορές αποτίµησης στη χρήση 2008 ούτε και κατά τις
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης.
Οι αρνητικές διαφορές αποτίµησης της Plias Εµπορική και Aninas έχουν
αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα εις νέον ως διαφορές αποµείωσης της πρώτης
εφαρµογής, ενώ οι υπόλοιπες διαφορές στα αποθεµατικά εύλογης αξίας.

4.10.5 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις προέρχονται από
προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των κάτωθι
στοιχείων:
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Όµιλος
31/12/2008 31/12/2007

Ιδιοχρησηµοποιούµενα Ακίνητα
Επενδύσεις σε Ακίνητα
∆ιαφορά από αποτίµηση
αποθεµάτων
Επισφαλείς Απαιτήσεις
Αποµειώσεις µηχανηµάτων
Μελλοντικά Έσοδα Κρατικών
Επιχορηγήσεων
Πρόβλεψη Αποζηµίωσης
Εργαζοµένων
∆ιαγραφή εξόδων Πολυετούς
Απόσβεσης
Κεφάλαιο Leasing (*)
Από συσσωρευµένες
φορολογικές ζηµιές

Εταιρεία
31/12/2008
31/12/2007

0

19.004

0

19.004

0

0

0

0

1.631

162.326

0

35.973

329.830

397.089

192.773

225.767

50.000

50.000

300.771

337.201

300.771

337.201

141.098

168.792

137.253

163.726

185.380

96.072

184.268

95.299

644.107
0
1.652.816

0
0
1.180.484

0
865.065

0
876.971

(*) το ποσό δεν προέρχεται από νέα λήψη δανείου αλλά από µεταφορά από τις
φορολογικές υποχρεώσεις . Η αλλαγή αυτή δεν έχει επίδραση σε κανένα άλλο
κονδύλι των οικονοµικών καταστάσεων
4.10.6 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (µη κυκλοφορούν στοιχείο)
Αφορούν εξ ολοκλήρου µακροπρόθεσµες εγγυήσεις και η κίνηση τους εντός της
χρήσης 2008 είχε ως ακολούθως:

Υπόλοιπο 31/12/2007
∆ιαφορά από µη ενοποίηση
Επιστροφές εγγυήσεων εντός της
χρήσης
Χορηγήσεις εγγυήσεων στη χρήση
Υπόλοιπο 31/12/2008

Όµιλος
45.957
0

Εταιρεία
44.439

220
0
46.177

0
220
44.659

4.10.7 Αποθέµατα
Τα Αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Εµπορεύµατα
Έτοιµα προϊόντα
Ηµιέτοιµα
Προβλέψεις απαξίωσης

Όµιλος
31/12/2008 31/12/2007
3.133.142 3.147.954
69.830
479.901
1.233.510
940.524
838.782
445.589
-580.463
-415.786
4.694.802 4.598.183
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Εταιρεία
31/12/2008 31/12/2007
2.644.822 2.653.150
50.318
51.793
1.054.342
668.440
254.547
240.456
-526.463
-286.786
3.477.567 3.327.053
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4.10.8 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο)
Ανάλυση:
Όµιλος
31/12/2008 31/12/2007
Πελάτες.
8.382.251
Ενδοεταιρικοί Πελάτες
-8.634
Eπιταγές εισπρακτέες
2.146.259
Μεταβατικοί Λογαριασµοί
388.260
Λοιπές Κρατήσεις (ελληνικό
∆ηµόσιο)
5.213
ΦΠΑ προηγουµένων ετών προς
επιστροφή
1.953.240
Απαίτηση ΦΠΑ χρήσης
699.217
Προκαταβολές
73.265
Παρακρατηθείς φόρος εισοδήµατος
636.115
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (*)
0
∆εσµευµένοι λογαριασµοί
καταθέσεων
0
Χρεώστες
427.337
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις (**)
-4.134.855
Σύνολο
10.567.668

10.208.194
0
2.108.856
379.163

Εταιρεία
31/12/2008 31/12/2007
3.783.032 3.835.149
12.038.693 11.706.517
1.874.274
215.918
335.035
250.077

5.008

0

0

2.104.368
588.347
817.853
605.031
0

45.175
177.300
73.265
636.115
5.625.008

48.101
0
184.418
605.031
28

2.139.246
721.828

0
394.084

2.139.246
613.109

-4.607.688
15.070.205

-10.000.767 -6.898.617
14.981.214 12.698.976

(*) Ο λογαριασµός Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη αφορά, τη χρέωση στις
Θυγατρικές επιχειρήσεις της αποπληρωµής δανείων τους από την εταιρεία.
(**) Η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας οφείλεται
κυρίως στη µεταφορά από το κονδύλι του παθητικού «Λοιπές προβλέψεις», ποσού €
3.038.068 που αφορά την πληρωµή ισόποσου δανείου της θυγατρικής Plias
Εµπορική Α.Ε, από τη µητρική εταιρεία .
Η κίνηση του λογ/σµού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» έχει ως εξής:
υπόλοιπο 31.12.2007
διαγραφές/εισπράξεις αποµειωµένων απαιτήσεων
µεταφορά από λοιπές προβλέψεις
Πρόσθετη αποµείωση PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
πρόβλεψη απώλειας ΦΠΑ
πρόβλεψη για νέους επισφαλείς πελάτες
υπόλοιπο 31.12.2008

όµιλος
4.607.688
-662.833
0
0
40.000
150.000
4.134.855

εταιρεία
6.898.617
-250.886
3.038.036
200.000
40.000
75.000
10.000.767

Σηµειώνεται ότι η οριστική απώλεια ΦΠΑ από την οριστικοποίηση φορολογικού
ελέγχου προηγουµένων χρήσεων στην PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, ο οποίος
ολοκληρώθηκε την επόµενη χρήση 2009, ποσού € 284.235,00, αναγνωρίσθηκε
απευθείας σε µείωση της σχετικής απαίτησης στον παρόντα Ισολογισµό.
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4.10.9 Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία
Αφορά µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων µετοχών Εσωτερικού που κατέχονται από την
µητρική εταιρεία. Η µείωση στην χρήση 2008 οφείλεται σε διαφορά αποτίµησης, που
αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως.
4.10.10 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του
Οµίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση.
Όµιλος
31/12/2008 31/12/2007
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ
Καταθέσεις σε Ξένο Νόµισµα

21.167
489.904
0
511.070

34.786
1.056.281
5.191
1.096.259

Εταιρεία
31/12/2008 31/12/2007
2.615
367.517
0
370.132

12.725
744.866
5.191
762.782

4.10.11Μετοχικό Κεφάλαιο
Eντός του ∆εκεµβρίου 2008 ολοκληρώθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ύψους
36.059.944,00 ευρώ. Κατόπιν τούτου την 31 ∆εκεµβρίου 2008, το µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας ανέρχεται σε 197.161.741 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας
0,32 Ευρώ η κάθε µία.
Οι µετοχές της Plias ABEE είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
(Κατηγορία: Υπό επιτήρηση).
Με βάση την συµµετοχή στην προαναφερθείσα αύξηση παλαιών και νέων µετόχων η
µετοχική σύνθεση έχει ως εξής:
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία Μετόχου

THRUSH INVESTMENT HOLDINGS
LTD
EAGLE
Γ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ
EUROBANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
HSBC
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Λοιποί Μέτοχοι (συνολικά)
Σύνολο

Αρ. Μετοχών &
∆ικαιωµάτων
ψήφου (1)

% επί του
µετοχικού
κεφαλαίου

93.610.792

47,5%

9.593.460
11.875.000
12.313.014
11.635.184
3.431.811
2.595.891
1.274.100
50.832.489
197.161.741

4,9%
6,0%
6,2%
5,9%
1,7%
1,3%
0,6%
25,8%
100,0%
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Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Σαν Κεφάλαιο ο Όµιλος θεωρεί το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων όπως εµφανίζεται
στις οικονοµικές Καταστάσεις.
Οι στόχοι του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διατηρήσει
θετικά Ίδια Κεφάλαια και να εξασφαλίσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που
επιβάλλονται από την εµπορική νοµοθεσία.
Κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες
Για τα άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20 επιβάλουν κεφαλαιακές απαιτήσεις ως εξής:
Το Αρθρο 47 προβέπει ότι:
Εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µιας εταιρείας γίνει κατώτερο από το ήµισυ
του µετοχικού της κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό 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.
Το Αρθρο 48 προβέπει ότι:
Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον και στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του µετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα κατά το 'Αρθρο 47.
Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη
προθεσµία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογηµένα θεωρεί ότι το µέτρο
αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσµία αυτή µπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) µήνες και
µπορεί να παραταθεί µέχρι τρεις (3) µήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσµία, το
δικαστήριο µπορεί να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση των εταιρικών
υποθέσεων.
Για την Plias A.B.E.E. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του
άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Ήδη το ∆ιοικητικό συµβούλιο έχει αποφασίσει τη
σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µε θέµα την κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικού
από διαφορά υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονο συµψηφισµό ζηµιών µε κεφάλαιο ώστε
να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού.
Για την Gageo Α.Β.Ε.Ε. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των
άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα διοικητικά συµβούλια της Gageo Α.Β.Ε.Ε
και της Plias A.B.E.E, την 11.02.2009 αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο
εταιρειών, µε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.∆. 1297/1972 και µε Ισολογισµό
µετασχηµατισµού αυτόν της 31.12.2008.
Για την Plias Εµπορική Α.Ε. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων
του άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920, και η εταιρεία ανέστειλε προσωρινά τη
δραστηριότητά της, από Ιανουάριο 2008. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει
εναλλακτικά σενάρια, χωρίς µέχρι σήµερα να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.
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4.10.12Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Ποσό ύψους 2.000.000 ευρώ που είχε κατατεθεί σαν προκαταβολή για συµµετοχή
στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, έχει µεταφερθεί στο Μετοχικό Κεφάλαιο καθώς
η εν λόγω αύξηση ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2008.
4.10.13 Υπέρ το άρτιο
Η µεταβολή αφορά τα έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, που αναγνωρίσθηκαν
κατευθείαν στην καθαρή θέση, µετά την αφαίρεση του αναλογούντος
αναβαλλόµενου φόρου.
4.10.14 Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Τα αποθεµατικά εύλογης αξίας αναλύονται ως ακολούθως:
Τα αποθεµατικά εύλογης αξίας αναλύονται ως ακολούθως:

από αποτίµηση ακινήτων
από αποτίµηση µηχανηµάτων
από αποτίµηση θυγατρικών
Σύνολο

Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007
4.718.740
5.159.763
3.004.433
2.154.806
0
0
8.164.196
6.873.546

Εταιρεία
31/12/2008
31/12/2007
4.259.716
4.259.716
1.270.500
1.270.500
2.211.204
2.211.204
7.741.420
7.741.420

Η αύξηση των αποθεµατικών του οµίλου που σηµειώθηκε στην χρήση προέρχεται
από το µέρος των αποθεµατικών της θυγατρικής «Gageo ΑΒΕΕ», που κατά την
προηγούµενη χρήση συµπεριλαµβάνονταν στα δικαιώµατα µειοψηφίας, και
µεταφέρθηκαν στα αποθεµατικά αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής, λόγω της
εξαγοράς του πακέτου µετοχών της µειοψηφίας από την Εταιρεία.

4.10.15 Συναλλαγµατικές διαφορές
Αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές που έχουν προκύψει από την µετατροπή σε
ευρώ των κονδυλίων ισολογισµού της θυγατρικής Plias Hungary.
4.10.16Λοιπά αποθεµατικά
Τα λοιπά αποθεµατικά αναλύονται ως εξής:

Αφορολόγητα αποθεµατικά
Τακτικό αποθεµατικό
Λοιπά αποθεµατικά
Σύνολο

Όµιλος
31/12/2008 31/12/2007
150.155
150.155
46.127
46.127
20.918
20.918
217.200
217.200
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Εταιρεία
31/12/2008 31/12/2007
150.155
150.155
46.127
46.127
20.918
20.918
217.200
217.200
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4.10.17Αποτελέσµατα εις νέον
Τα αποτελέσµατα εις νέον αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
31/12/2008
31/12/2007
Αποτελέσµατα εις νέον
προηγ. χρήσεων
∆ιαφορά από την εξαγορά
µειοψηφίας
Αποτέλεσµα Χρήσης
∆ιαφορά από µη
ενοποίηση θυγατρικών
Σύνολο

Εταιρεία
31/12/2008 31/12/2007

-67.656.531

-66.356.526

-65.910.081

-59.173.792

-5.306.996
-7.217.971

0
-2.251.712

0
-6.355.081

0
-6.736.289

0
-80.180.498

951.706
-67.656.531

0
-72.265.162

0
-65.910.083

4.10.18∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αναλύονται ως εξής:

GAGEO ΑΒΕΕ
ANNINAS HOLDING SA

Μεταβολή από
31/12/2007 αποτέλεσµα χρήσης
260.564
-284.552
-40.993
0
219.571
-284.552

4.10.19 ∆άνεια - Μακροπρόθεσµα
Τα µακροπρόθεσµα ∆άνεια αναλύονται ως ακολούθως:
Όµιλος

Εταιρεία

Τραπεζικά
Υπόλοιπο 31/12/2007
Ληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Υπόλοιπο 31/12/2008

32.167.424
0
27.139.246
5.028.178

25.952.817
0
21.514.238
4.438.579

Leasing
Υπόλοιπο 31/12/2007
Ληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Υπόλοιπο 31/12/2008

2.896.547
0
655.707
2.240.840

150.899
0
150.899
0

Σύνολα
Υπόλοιπο 31/12/2007
Ληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Υπόλοιπο 31/12/2008

35.063.970
0
27.794.953
7.269.018

26.103.715
0
21.665.137
4.438.579
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Επίδραση από εξαγορά
µειοψηφικού πακέτου
23.988
0
23.988

31/12/2008
0
-40.993
-40.993
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Τα υπόλοιπα της 31.12.2008 των µακροπροθέσµων δανείων τελούν υπό νέο
διακανονισµό, µε βάση τον οποίο είναι πληρωτέα σε έξι ετήσιες χρεολυτικές δόσεις,
µε πρώτη δόση καταβλητέα την 30/6/2011, εφόσον τηρηθούν οι όροι που
αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο «Ανάλυση των δεσµεύσεων».

Ανάλυση υποχρεώσεων από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης την 31.12.2008
Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα
ενσώµατα πάγια τα οποία περιέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµία του
µισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του.

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Όµιλος

Εταιρεία

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

2.240.840

0

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

699.323

150.898

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.940.163

150.898

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Από 6 έως 10 έτη
Σύνολο Υποχρεώσεων

Όµιλος
699.323
2.240.840
0
2.940.163

Εταιρεία
150.898
0
0
150.898

Όµιλος
873.254
2.526.936
0
3.400.190

Εταιρεία
152.830
0
0
152.830

460.027
3.860.216

1.932
154.761

Υποχρεώσεις χρη/κής µίσθωσης-Ελάχιστες πληρωµές
µισθωµάτων

Μέχρι ένα έτος
Από 1 έως 5 έτη
Από 6 έως 10 έτη
Μελλοντικό χρηµατοοικονοµικό κόστος

62

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2008

4.10.20Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις προέρχονται από
προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των κάτωθι
στοιχείων:
Ιδιοχρησηµοποιούµενα Ακίνητα
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Mηχ/µα.Tεχν.Eγκατ..Λοιπ Mηχ/κος Eξοπλ.
Mηχ/µα.Tεχν.Eγκατ..Λοιπ Mηχ/κος
Eξοπλ.(Μισθωµένος)(*)
∆ιαφορά φόρου προηγουµένων χρήσεων
Από αποτίµηση συµµετοχών
Από Λοιπές Αιτίες

Όµιλος
31/12/2008 31/12/2007
1.168.352
1.493.948
2.600
3.250
1.644.118
1.824.792
1.030.908
0
0
0
4.352.897

1.437.782
27.860
0
0
4.280.712

Εταιρεία
31/12/2008 31/12/2007
963.616
1.217.412
2.600
3.250
1.627.138
1.816.846
135.081
0
737.068
0
3.465.503

138.745
0
737.068
3.913.321

(*) η αύξηση στον Όµιλο προέρχεται κατά ποσό € 644.107 από µεταφορά στις
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Η µεταφορά δεν έχει επίδραση σε κανένα
άλλο κονδύλι των οικονοµικών καταστάσεων.

4.10.21Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους
H υποχρέωση της Εταιρείας και του Οµίλου 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 ∆ηµοσίου.
Η παραπάνω υποχρέωση έχει υπολογισθεί από πιστοποιηµένους αναλογιστές στο
τέλος της χρήσης.
Ο λογαριασµός αυτός έχει ως εξής την 31η ∆εκεµβρίου 2008 και την 31η ∆εκεµβρίου
2007:
Όµιλος

Εταιρεία

Πρόβλεψη κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007

840.196

682.603

Μείωση πρόβλεψης λόγω µη ενοποίησης
Πρόβλεψη κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007

-102.527
737.669

0
682.603

161.958
45.164
288.587
11.560
500.122
465.897
771.895

157.469
43.899
283.797
11.309
496.475
425.493
753.585

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκων
Επίδραση περικοπής
Αναλογστικό κέρδος/ζηµία
∆απάνη που επιβάρυνε τη χρήση 2008
Καταβληθέντα Ποσά κατά τη χρήση 2008
Πρόβλεψη κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

1. Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας
αύξησης πληθωρισµού

Για την εταιρεία και τις θυγατρικές
2% σύµφωνα µε το πρόγραµµα σύγκλισης της
Ε.Ε.

2. Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του 3% σύµφωνα µε το πρόγραµµα σύγκλισης
ΑΕΠ
του υπουργείου οικονοµικών µε τις
οικονοµίες των υπολοίπων χωρών της
Ευρωπαϊκής ζώνης

3. Αύξηση ετήσιου µισθολογίου που
λαµβάνεται υπόψη για την αποζηµίωση
του Ν. 2112

Μέσο ετήσιος Μακροχρόνιο Πληθωρισµός
+5/6 * ΑΕΠ = 4,5%

4. Προεξοφλητικό Επιτόκιο

4,9% κατά την 31/12/2007
5,8% κατά την 31/12/2008

5. Απόδοση Επενδύσεων
6. Περιουσιακά στοιχεία για την
αποζηµίωση του Ν. 2112/20 κατά την
ηµεροµηνία αποτίµησης
7. Ύψος αποζηµίωσης

Η ίδια µε το προεξοφλητικό επιτόκιο
0

8. Ηµεροµηνία αποτίµησης
9. Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης

Εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του
2112/20 χωρίς να ληφθεί υπόψη το ανώτατο
όριο των µηνιαίων αποδοχών στους
µισθωτούς
31/12/2008
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της
Προβεβληµένης Πιστούµενης Μονάδος
(Projected Unit Credit Method).

4.10.22Λοιπές προβλέψεις
Το υπόλοιπο της προηγούµενης χρήσης, ποσό 3.038.068 αφορούσε πρόβλεψη
ενδεχόµενης υποχρεώσεις της µητρικής εταιρείας σαν εγγυήτριας για εξόφληση
ισόποσου δανείου της θυγατρικής της, Plias Εµπορική Α.Ε., σε περίπτωση που η
τελευταία αδυνατεί να το εξοφλήσει. Εντός του 2008 έγινε αποπληρωµή του ποσού
αυτού από την µητρική. Έτσι η πρόβλεψη µεταφέρθηκε σε µείωση ισόποσης
απαίτησης από τη Θυγατρική.
Στη χρήση 2008 διενεργήθηκε πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος χρήσης 1998-99 της
θυγατρικής Plias ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, ποσού € 100.000.
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4.10.23 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν την εταιρεία PLIAS A.B.E.E. και σχετίζονται µε
επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 1999 έως 2006 και επιχορηγήθηκαν σε
ποσοστό 40%.
Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των
περιουσιακών στοιχείων – κυρίως µηχανηµάτων – που επιδοτήθηκαν.
Η κίνηση εντός της χρήσης 2008, του λογαριασµού των επιχορηγήσεων, που θα
αναγνωρισθούν ως έσοδα σε µελλοντικές χρήσεις είχε ως εξής:

Επιχορηγήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Λήψη επιχορηγήσεων
Έσοδο αναγνωρισθέν τη χρήση 2008
Επιχορηγήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008

Όµιλος

Εταιρεία

1.843.660
0
-110.002
1.733.658

1.843.660
0
-110.002
1.733.658

4.10.24 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Oι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
Όµιλος
31-∆εκ-08
31-∆εκ-07
Προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικά Ταµεία
Πιστωτές διάφοροι (κυρίως επιταγές
πληρωτέες προµηθευτών)
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Αποδοχές προσωπικού
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
Σύνολο

Εταιρεία
31-∆εκ-08
31-∆εκ-07

8.997.878
140.529
230.778

6.774.399
138.144
275.465

6.958.452
127.148
187.571

4.264.452
106.996
202.353

250.943
220.796
707.188
511.662
11.059.775

279.530
112.633
20.128
455.079
8.055.379

241.284
11.478
0
493.167
8.019.098

235.588
0
0
175.788
4.985.179

Η αύξηση του υπολοίπου των προµηθευτών οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους: α) λόγω
του επενδυτικού προγράµµατος που είναι σε εξέλιξη και β) µαζικότερες αγορές
πρώτων υλών λόγω µειωµένων διεθνών τιµών στο τέλος της χρήσης 2008.
4.10.25 ∆άνεια - Βραχυπρόθεσµα
Οι Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας την 31η
∆εκεµβρίου 2008 αναλύονται ως εξής:
Βραχυπρόθεσµα δάνεια και τόκοι πληρωτέροι
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης

31-∆εκ-08
Όµιλος
Εταιρεία
2.865.260
2.923.689
699.323
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150.898

31-∆εκ-07
Όµιλος
Εταιρεία
3.546.021
329.601
458.887

188.143
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3.623.013

3.016.158

4.004.908

517.744

4.10.26 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Όµιλος
31/12/2007

Εταιρεία
31/12/2008 31/12/2007

31/12/2008
Πρόβλεψη ζηµίας από πρόσθετη διαφορά
τιµήµατος πώλησης θυγατρικής

703.000

137.705

703.000

137.705

50.000

50.000

0

0

Αποζηµιώσεις

0

60.000

0

0

Επιστροφές

0

110.000

0

0

753.000

357.705

703.000

137.705

Eργατικές διαφορές

4.10.27 Κύκλος Εργασιών
O Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών και της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
Όµιλος

Πωλήσεις Εµπορευµάτων
Πωλήσεις Προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

Εταιρεία

2008

2007

119.370
20.570.220
237.759
80.453
21.007.802

2.472.909
20.581.775
166.849
1.324.046
24.545.580

2008

2007

93.022
16.426.261
75.614
80.453
16.675.350

77.317
16.257.070
95.884
106.918
16.537.189

4.10.28 Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων του Οµίλου και της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
Όµιλος

Κόστος εµπορευµάτων
Κόστος Προϊόντων
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Σύνολο

Εταιρεία

2008

2007

150.104
18.270.527
0
18.420.632

1.951.862
18.216.236
0
20.168.099

2008
126.871
15.122.392
0
15.249.263

2007
109.554
14.386.973
0
14.496.527

4.10.29 Αλλα Εσοδα Εκµετάλλευσης
Τα άλλα έσοδα του Οµίλου και της Εταιρείας, για τη χρήση 2008 και 2007,
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αναλύονται ως κατωτέρω:
Οµιλος

Εσοδα από προµήθειες
Εσοδα από αποζηµιώσεις
Εισπρατόµενα ενοίκια
Εισπρατόµενα έξοδα
Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆
Συγ/κές διαφορές-έσοδα
Έσοδα Χρεογράφων
Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων
Κέρδη από πώληση παγίων
Έσοδα από απόσβεση επιδοτήσεων
Είσπραξη από επισφαλείς πελάτες
Eσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων
Αναπροσαρµογή επενδύσεων σε ακίνητα
Εσοδα ∆ιοικητικής Υποστήριξης από
διακοπτόµενες
Λοιπά
∆ιεταιρικά Εσοδα

Εταιρεία

2008

2007

2008

2007

0
0
1.560
230.330
1.390
50.905
0
2.242
3.631
110.001
0
0
0

0
1.739
1.560
334.905
1.490
3.782
27.002
8.779
223
110.001
0
28.897
13.000

0
0
1.560
184.861
0
45.528
0
0
3.631
110.001
0
0
0

0
1.739
1.560
284.988
1.490
3.657
27.002
5.550
223
110.001
0
0
13000

0
48.775
0
448.836

495.445
96.510
0
1.123.334

0
50.750
0
396.333

495.445
55.170
537.878
1.537.703

4.10.30 Kέρδη από πώληση συµµετοχών
Τα κέρδη από πώληση συµµετοχών προέρχονται από:
Οµιλος
2008
2007
Κέρδος απο πώληση Καρέλικα
-71.311 1.242.470
Κέρδος απο πώληση Olymbus Foods
0 5.896.778
Ζηµία από πώληση θυγατρικής σε προηγ.χρήση (Τσακίρης) -553.000 -566.415
-624.311 6.572.834

Εταιρεία
2008
2007
-71.311 2.659.767
0
435.866
-553.000 -566.423
-624.311 2.529.210

Η ζηµιά από πώληση θυγατρικής σε προηγούµενη χρήση (Τσακίρης Α.Β.Ε.Ε.) που
επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης αφορά επίδικη υπόθεση που τελεσιδίκησε
τον Ιανουάριο του 2009 και αφορά προηγούµενες χρήσεις, η οποία µε βάση τη
σύµβαση της πώλησης επιβαρύνει την πωλήτρια.
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4.10.31 Εξοδα ∆ιάθεσης & ∆ιοίκησης
Τα Εξοδα ∆ιάθεσης του Οµίλου και της Εταιρείας, για τη χρήση 2008 και 2007,
αναλύονται ως κατωτέρω:

Αµοιβές προσωπικού
Αποσβέσεις
Λοιπά Εξοδα

Όµιλος
2008
2007
508.676
1.208.702
90.395
70.964
2.280.419
3.988.954

Εταιρεία
2008
2007
384.197
405.767
89.128
50.120
1.445.070
1.616.370

Σύνολο

2.879.490

1.918.394

5.268.620

2.072.257

Τα λοιπά έξοδα αφορούν κυρίως παροχές σε Super Market, προµήθειες πωλήσεων,
µεταφορικά κλπ.
Τα έξοδα διάθεσης στον όµιλο µειώθηκαν σηµαντικά λόγω αλλαγής της διάθεσης
των επωνύµων προϊόντων. Η διάθεση των ανωτέρω προϊόντων δεν γίνεται πλέον από
τη θυγατρική PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. αλλά από τρίτη εταιρεία, η οποία αγοράζει τα
προϊόντα και µε δικά της µέσα και κόστος, που βαρύνει την ίδια, τα µεταπωλεί στα
τελικά σηµεία πώλησης. Οι τιµές πώλησης προς την τρίτη εταιρεία καθορίσθηκαν µε
µεγαλύτερες εκπτώσεις σε σχέση µε αυτές που ίσχυαν την προηγούµενη χρήση,
συνυπολογίζοντας το όφελος από τη µείωση των εξόδων διάθεσης.
Τα Εξοδα ∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρείας, για τη χρήση 2008 και 2007,
αναλύονται ως κατωτέρω:
Όµιλος
2008

Εταιρεία
2007

2008

2007

Αµοιβές προσωπικού
Αποσβέσεις
Λοιπά Εξοδα

2.068.078
146.000
1.327.563

2.194.155
174.944
1.345.837

1.899.849
119.012
1.063.408

1.868.071
131.102
1.036.001

Σύνολο

3.541.642

3.714.936

3.082.270

3.035.174

Παρά τη διοικητική αναδιοργάνωση που συνέτεινε και στον περιορισµό του
διοικητικού κόστους, οι αµοιβές διοικητικού προσωπικού στην εταιρεία σηµείωσαν
µικρή αύξηση, λόγω αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση λόγω απολύσεων.

4.10.32 Αλλα Εξοδα Εκµετάλλευσης
Τα άλλα έξοδα Εκµετάλλευσης του Οµίλου και της Εταιρείας, για τη χρήση 2008 και
2007, αναλύονται ως κατωτέρω:
2008
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Έξοδα
Πρόστιµα

Οµιλος
2007

26.463
5.160
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75.079
8.827

Εταιρεία
2008
20.558
0

2007
73.630
545
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Προβλέψεις και Καταστροφές αποθεµάτων
Τόκοι Υπερηµερίας
Ζηµιά από πώληση παγίων
ΦΠΑ Μη εκπτιπτώµενος
Εξοδα Προηγούµενων χρήσεων
Αποµείωση απαίτησης από θυγατρική
Αποµείωση µηχανηµάτων
Πρόβλεψη απώλειας από απαίτηση ΦΠΑ
Πρόβλεψη ακαταλλήλων αποθεµάτων
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Λοιπά Έκτακτα Εξοδα
∆ιεταιρικά Εξοδα

143.353
0
0
14.604
193.711

1.426.638
0
0
0
85.637

250.000
324.235
397.972
150.000
0
0
188.943
0
1.694.440

564.888
50.000
60.000
174.716
0
2.445.785

143.353
0
0
14.604
187.723
200.000
250.000
40.000
380.000
75.000
0
0
162.710
0
1.473.947

198.867
0
0
0
56.803

5.365.602
0
0
0
0
5.695.446

4.10.33 Κόστος χρηµατοδότησης
Στο καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος των χρήσεων 2008 και 2007 του Οµίλου και
της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται:
2008
Τόκοι έσοδα
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Τόκοι - έξοδα τραπεζικών δανείων
Τόκοι χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Λοιπά Εξοδα
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Όµιλος
2007

-9.906
0
1.808.175
244.266
3.252
2.045.786

-15
0
2.299.771
204.826
2.504.582

2008

Εταιρεία
2007

-9.895
0
1.302.705
21.053
3.252
1.317.115

0
0
1.762.911
41.295
1.804.205

4.10.34 Φόροι Εισοδήµατος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:
Όµιλος
2008
Τρέχων φόρος Εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος (από έλεγχο προηγ.
Χρήσεων)
Μεταβολή φορολογικών
υποχρεώσεων/απαιτήσεων
προβλέψεις διαφορών φορολογ. Ελέγχου

Εταιρεία
2007

2008

0

0

27.860

0

-429.602
100.000
-301.742

361.119
0
361.119
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2007
0

0
0

-293.136
0
-293.136

182.182
0
182.182
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Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
Όµιλος
2008
2007
-7.804.265 -1.961.745
25%
25%

Κέρδη προ φόρων
Φορολογικός Συντελεστής
Φόρος εισοδήµατος βάσει ονοµαστικού
συντελεστή
Προβλέψεις & ∆ιαφορές φορολογικού
ελέγχου
Φόρος εσόδων και εξόδων µη
υποκείµενων σε φορολογία
Επίπτωση αλλαγής φορολογικού
συντελεστή

Εταιρεία
2008
2007
-6.648.218 -1.554.107
25%
25%

0

0

0

0

127.860

-28.951

0

0

323.101

390.070

220.537

182.182

361.119

-513.673
-293.136

182.182

-752.703
-301.742

4.10.35 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί
στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών
στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που
αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές), γεγονός που δεν συντρέχει.
Όµιλος

Ζηµίες
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικές ζηµίες κατά µετοχή

Εταιρεία
2007

2008

2007

2008

-7.217.971
85.090.194
-0,085

-2.251.713
84.474.416
-0,027

-6.355.081
85.090.194
-0,075

-6.736.289
84.474.416
-0,080

4.10.36 Παροχές σε Εργαζοµένους
Ο αριθµός των εργαζοµένων στον Όµιλο και την Εταιρεία, κατά την 31 ∆εκεµβρίου
2008 και 2007, και το συνολικό κόστος εργοδότησης τους, κατά τις χρήσεις του 2008
και 2007 ήταν:
2008
Άτοµα
Κόστος

Όµιλος
2007

144
6.040.021

171
6.182.689

2008

Εταιρεία
2007

114
5.035.075

118
4.334.720

4.10.37 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά τις
χρήσεις 2008 και 2007 έχουν ως ακολούθως:
Όµιλος
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2008

Αποσβέσεις παγίων

1.439.674

2007
1.478.730

2008
1.004.953

2007
1.008.811

4.10.38 Ανάλυση των δεσµεύσεων
Έχουν δοθεί για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων:
Από την µητρική υποθήκες και προσηµειώσεις επί ακινήτων για
εξασφάλιση δανείων της ίδιας και της θυγατρικής Plias Εµπορική

11.537.783

Από την Gageo ABEE υποθήκες και προσηµειώσεις επί ακινήτων

3.333.675
14.871.458

Επίκειται µείωση των ανωτέρω δεσµεύσεων λόγω αποπληρωµής δανείων τον οποίων
αποτελούν εξασφάλιση. Την 31.12.2008 το ύψος των δανείων που εξασφαλίζονται
από τις παραπάνω εγγυήσεις ανέρχονται σε 5.028.178 ευρώ.
Στις συµβάσεις µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες µε τις οποίες έγινε η νέα ρύθµιση
των µακροπροθέσµων δανείων των εταιρειών του Οµίλου, προβλέπονται οι εξής
δεσµεύσεις:
•

Για σηµαντικές εξαγορές και πωλήσεις συµµετοχών και επενδύσεων παγίων
στοιχείων, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνεργαζόµενων
τραπεζών.

•

Συναίνεση του συνόλου των τραπεζών απαιτείται και για χορήγηση δανείων
σε τρίτους εκτός οµίλου, από τις εταιρίες του οµίλου.

•

Οι συµβάσεις τελούν υπό την αίρεση α) ότι το ποσοστό των µετόχων Thrush
Investment Holding LTD και Eagle Enterprises A.E. δεν θα µειωθεί κάτω του
47,5% και β) ότι θα επιτυγχάνεται κοινώς αποδεκτός στόχος EBITDA/
χρηµατοοικονοµικό κόστος, κατά τις επόµενες περιόδους και µέχρι την
αποπληρωµή των δανείων.

Η εταιρεία προτίθεται να τηρήσει τις ανωτέρω δεσµεύσεις.
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4.10.39 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΣΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πωλήσεις προϊόντων 2008

PLIAS

GAGEO

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

598.028

PLIAS

-585.058

424.161

GAGEO

ΣΥΝΟΛΟ
12.970
424.161

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

0

ΣΥΝΟΛΟ

424.161

598.028

-585.058

437.131

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΣΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχή υπηρεσιών 2008

PLIAS

GAGEO

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

17.389

PLIAS

ΣΥΝΟΛΟ
17.389

GAGEO

0

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

17.389

0

17.389

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πωλήσεις Προϊόντων Χρήσης
2007 (ποσά σε €)

PLIAS

GAGEO
559.608

ΠΩΛΟΥΣΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PLIAS

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

OLYMPUS
FOODS

4.618.070

ΣΥΝΟΛΟ
5.177.678

GAGEO
PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
OLYMPUS
FOODS

175.392

47.196

222.588

189.705

963.747

1.153.452

ΣΥΝΟΛΟ

552.469

187.372

1.963.932
559.608

2.151.304

6.582.002

1.010.943

8.705.022

OLYMPUS
FOODS
495.445

ΣΥΝΟΛΟ
1.030.698

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχή υπηρεσιών Χρήσης
2007 (ποσά σε €)

PLIAS

GAGEO
158.712,29

PLIAS

GAGEO
PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
OLYMPUS
FOODS

ΣΥΝΟΛΟ

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
376.541

7.131
41.046

7.131
22.348

13.897

4.890

53.067

77.290

4.890
172.609
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Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν αγοραπωλησίες προϊόντων αλλά και παροχή
υπηρεσιών (το 2007) διοικητικής υποστήριξης.
∆εν έχουν δοθεί εγγυήσεις για τις ανωτέρω συναλλαγές.

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.12.2008 (ποσά σε €)

PLIAS

GAGEO

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

7.506.457

PLIAS

1.919.176

ΣΥΝΟΛΟ
9.425.633

GAGEO

0
0

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

0

7.506.457

0
1.919.176

9.425.633

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.12.2007 (ποσά σε €)

PLIAS

GAGEO
4.651.535

PLIAS
GAGEO
OLYMPUS
FOODS
PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
2.055.010

OLYMPUS
FOODS

ΣΥΝΟΛΟ
6.706.545
0
0

8.637
0

4.660.172

8.637
2.055.010

6.715.182

Στη χρήση 2008 η εταιρεία χρηµατοδότησε της θυγατρικές Plias ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ και
GAGEO ABEE µε ποσά € 3.038.068 και € 2.586.940 αντίστοιχα, για την εξόφληση
ισόποσων δανείων. Την προηγούµενη χρήση δεν υπήρχαν ανάλογες συναλλαγές. Από
τα ποσά αυτά µόνο η απαίτηση από την GAGEO περιλαµβάνεται στα ανωτέρω
υπόλοιπα, ενώ η απαίτηση από την Plias ΕΜΠΟΡΙΚΗ έχει αποµειωθεί.
Τα ανωτέρω διεταιρικά υπόλοιπα περιλαµβάνονται στον λογαριασµό Πελάτες της
µητρικής εταιρείας, ενώ δεν έχουν επίδραση στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό.
Για το ανεξόφλητο υπόλοιπο της θυγατρικής Plias Εµπορική Α.Ε. προς την µητρική
έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού €5.000.000 από την
προηγούµενη χρήση και συµπληρωµατικό ποσό € 200.000 στη χρήση 2008.
Η µητρική εταιρεία έχει εγγυηθεί για δάνειο χρηµατοδοτικής µίσθωσης της Gageo
A.B.E.E. ύψους €2.960.886.
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β) Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
σε ευρώ

1.1. - 31.12.2008
Αµοιβές µελών ∆.Σ. (από
µισθοδοσία)
Αµοιβές διευθυντικών
στελεχών (από
µισθοδοσία)
Σύνολο

Εταιρεία

Όµιλος
1.1. - 31.12.2007

1.1. - 31.12.2008

1.1. 31.12.2007

450.417

368.423

450.417

368.423

358.183

280.648

358.183

280.648

808.600

649.071

808.600

649.071

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
σε ευρώ

Όµιλος

Εταιρεία
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

γ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη
της διοίκησης
δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης

0

0

0

0

0

0

0

0

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του στις 30.11.2007
αποφάσισε την εξειδίκευση των όρων του Προγράµµατος ∆ιάθεσης ∆ικαιωµάτων
Προαίρεσης αγοράς µετοχών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε ∆ιευθυντές
και στο Προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών,
όπως αυτό είχε εγκριθεί οµόφωνα από την 29.6.2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της. Με τις ανωτέρω αποφάσεις θεσπίστηκε το Πρόγραµµα, οι συνοπτικοί
όροι του οποίου παρουσιάζονται ακολούθως:
Η συνολική ονοµαστική αξία των µετοχών που δύνανται να εκδοθούν για τις ανάγκες
του Προγράµµατος δεν θα υπερβεί το 2,1% του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας,
και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το 1/10 του συνόλου των µετοχών της
Εταιρείας.
Η ενάσκηση των παραχωρουµένων δικαιωµάτων από την πλευρά των δικαιούχων θα
λάβει χώρα, για ποσοστό µέχρι 50% των παραχωρουµένων δικαιωµάτων, κατά το
χρονικό διάστηµα από 1 έως 10 ∆εκεµβρίου 2008 (1η Περίοδος Άσκησης), σύµφωνα
µε τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράµµατος, και κατά το χρονικό διάστηµα
από 1 έως 10 ∆εκεµβρίου 2009, για το υπόλοιπο 50% των δικαιωµάτων (2η Περίοδος
Άσκησης). Κατά τη 2η Περίοδο Άσκησης, οι ∆ικαιούχοι θα µπορούν να ασκήσουν
και όσα από τα παραχωρηθέντα σε αυτούς δικαιώµατα δεν ασκήθηκαν κατά την 1η
Περίοδο Άσκησης.
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Η προσφορά απευθύνεται σε 8 δικαιούχους (Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
Στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεµένων εταιρειών). Ο ακριβής αριθµός των
δικαιωµάτων του κάθε δικαιούχου έχει οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη
συνεδρίαση του της 30.11.2007.
Η Τιµή Άσκησης του ∆ικαιώµατος Προαιρέσεως για όλα τα έτη από την
Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος θα ισούται µε την ονοµαστική αξία
της µετοχής της Εταιρείας.
Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου µε
έκδοση νέων µετοχών, δωρεάν ή µε µετρητά ή αν µεταβληθεί η ονοµαστική αξία της
µετοχής, ή αν συµβούν άλλα εταιρικά γεγονότα όπως συγχώνευση κλπ η τιµή
απόκτησης ανά µετοχή, θα αναπροσαρµόζεται µε µαθηµατικό τρόπο. Αν συντρέξει
τέτοια περίπτωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του θα καθορίζει τη νέα
αντιστοιχία µετοχών και τιµής απόκτησης ανά µετοχή.
γ) Συναλλαγές µε βασικούς µετόχους
Ο βασικός µέτοχος Thrush Enterprises A.E. είχε καταθέσει συνολικό ποσό
€7.000.000 σε λογαριασµό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έναντι της Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7ης
Μαρτίου 2008 και ανανεώθηκε µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης
Αυγούστου 2008. Το ποσό αυτό, µε την ολοκλήρωση της αύξησης, µεταφέρθηκε στο
λογαριασµό «Μετοχικό Κεφάλαιο» από τον λογαριασµό «Ποσά προορισµένα για
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου», όπου είχε αρχικά καταχωρηθεί.
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5

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

76

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2008

Έκθεση Ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών επί της
Έκθεσης ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «PLIAS Α.Ε»
Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «PLIAS Α.Ε.» (η
Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων
προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το
σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την Έκθεση ∆ιάθεσης των
Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών που διενεργήθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου του 2008. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε αυτή
την εργασία σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε
«Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ∆ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική
Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες
διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας.
∆ιαδικασίες:
1)

Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη
«Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», µε τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί
στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.

2)

Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της µε
τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό
αυτό, καθώς και µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων
της Εταιρείας.

Ευρήµατα:
α) Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην
επισυναπτόµενη «Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και
στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
β) Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που
προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές
µε τα αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και
ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν
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εκφράζουµε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν
είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση
ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας και άλλα θέµατα, πέραν των
αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας,
στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως
εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού
περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις
οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την χρήση 2008 για τις οποίες
εκδώσαµε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου, µε ηµεροµηνία 23/3/2009.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451
ΣΟΛ Α.Ε. – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν 3401/2005

Ανακοινώσεις Εταιρείας στο Χ.Α.
Κατά τη χρήση 2008 δηµοσιεύθηκαν οι ακόλουθες ανακοινώσεις από την Εταιρεία:

30/12/2008

Ανακοίνωση σηµαντικών µεταβολών ποσοστών δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα
µε το Ν. 3556/2007

19/12/2008

Εισαγωγή µετοχών από Α.Μ.Κ. µε καταβολή µετρητών

17/12/2008

Ανακοίνωση πιστοποποίησης καταβολής ποσού Α.Μ.Κ. και σχετικής
προσαρµογής Καταστατικού

11/12/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ

01/12/2008

01.12.2008 Ανακοίνωση Κάλυψης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

29/11/2008

Ανακοίνωση σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισµού του Χ.Α.

25/11/2008

ΑΓΟΡΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GAGEO A.B.E.E.
25.11.2008

21/11/2008

Ανακοίνωση Ποσοστού Κάλυψης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από την
Ασκηση ∆ικαιωµάτων Προτίµησης 21.11.2008

24/10/2008

ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών
µετόχων 24-10-2008

24/10/2008

∆ιάθεση Ενηµερωτικού ∆ελτίου για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της 5ης Αυγούστου 2008. 24-10-2008

03/10/2008

Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονοµικής Έκθεσης Α´ Εξαµήνου 2008

30/08/2008

Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.4.4. του
Κανονισµού του Χ.Α. 30.08.2008

05/08/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. 5/08/2008

23/07/2008

Ανακοίνωση Κ.Ν.2190

15/07/2008

Ανακοίνωση

15/07/2008

ΕΚΘΕΣΗ ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού
του Χ.Α. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που
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έχει συγκληθεί για την 5η Αυγούστου 2008

15/07/2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "PLIAS
Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" ΣΕ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13108/06/Β/86/89

27/06/2008

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

12/06/2008

PLIAS: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

11/06/2008

Ανακοίνωση

06/06/2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "PLIAS
Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13108/06/Β/86/89

31/05/2008

Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύµφωνα µε το άρθρο 293 του
Κανονισµού του Χ.Α.

31/03/2008

Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύµφωνα µε το άρθρο 293 του
Κανονισµού του Χ.Α.

17/03/2008

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

05/03/2008

ΕΚΘΕΣΗ ∆.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. προς την
Νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί
για την 17η Μαρτίου 2008

05/03/2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία "PLIAS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13108/06/Β/86/89

25/02/2008

Έκτακτη Μετ' αναβολής Γενική Συνέλευση

07/02/2008

EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

22/01/2008

Συµπληρωµατική ανακοίνωση σχετικά µε τα Στοιχεία και Πληροφορίες της
Εταιρείας της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2007
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008
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Χαλκίδα 20 Μαρτίου 2009

Ο Πρόεδρος του ∆Σ

Ο ∆/νων Σύµβουλος

Χαράλαµπος Γ. ∆αυίδ

Αδαµάντιος Αθ. Λέντσιος

Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια Οµίλου

Η ∆/ντρια Λογιστηρίου

Μαίρη Ισκαλατιάν

Ευαγγελία Γ. Χατζηαναγνώστου

Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση
Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 23 Μαρτίου 2009.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009

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