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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕE.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΒΕE, που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης Δεκεµβρίου 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 Διοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών

των

Οικονοµικών

Καταστάσεων

σύµφωνα

µε

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής 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
Δική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων,
µε βάση τον έλεγχό µας. Διενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και
περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο
ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της
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αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών
που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31
Δεκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για
τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα

Διεθνή Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας,
εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση Ν. 7.2 επί των οικονοµικών
καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι λόγω αρνητικής καθαρής
θέσης συντρέχει η εφαρµογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι
την παρούσα χρήση διεκόπη η δραστηριότητα της εταιρείας και ότι στην περίπτωση
που οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2008, δεν είχαν συνταχθεί
µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης
διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης
του Διοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια
των οριζοµένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009

Ευστάθιος Π. Μπανίλας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16451

ΣΟΛ α.ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας

To Διοικητικό Συµβούλιο της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. παρουσιάζει την Έκθεση του για τις
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2008, σύµφωνα
µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Προς τους κ. κ. Μετόχους της Εταιρείας PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Κύριοι Μέτοχοι,
1.Εξέλιξη και επιδόσεις περιόδου αναφοράς
Η αυτόκλητη ΓΣ των µετόχων της 7 Μαρτίου 2008 αποφάσισε τη µεταφορά της έδρας της
Εταιρείας από τον Δήµος Αθηναίων στο 71ο ΧΛΜ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ στό ΒΑΘΥ
ΑΥΛΙΔΟΣ νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ. Η µεταφορά αυτή εγκρίθηκε από την νοµαρχία στις 27
Μαρτίου 2008.
Από την αρχή της χρήσης 2008 η εταιρεία ανέστειλε τη δραστηριότητά της, που ήταν η
διακίνηση των προϊόντων της µητρικής εταιρείας PLIAS ΑΒΕΕ (σαπούνια
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, Cleopatra, Olivia, NesCafe) και της εταιρείας Olympus Foods ΑΕΒΕ
(Σαλάτες και dressings 17).
Έτσι η δραστηριότητα της χρήσης περιορίσθηκε κυρίως στην είσπραξη απαιτήσεων και την
πληρωµή υποχρεώσεων, που είχαν δηµιουργηθεί από την προηγούµενη χρήση.
Η µητρική εταιρεία εξόφλησε το µακροπρόθεσµο δάνειο της εταιρείας, για το οποίο είχε η
ίδια εγγυηθεί, ποσού € 3.038.068.
Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού € 2.788.110,
χρησιµοποιήθηκαν για την εξόφληση των υπολοίπων δανείων.
Από το σύνολο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων της 31.12.2008, ποσού € 10.473.484,04,
ποσό € 10.157.244,07 οφείλεται προς τη µητρική εταιρεία.
Από το σύνολο των απαιτήσεων της 31.12.2008, ποσού € 2.115.829,90, ποσό € 1.921.436,57
αφορά απαίτηση από επιστροφή ΦΠΑ από το Ελληνικό Δηµόσιο.
Με την είσπραξη των ανωτέρω απαιτήσεων θα εξοφληθούν οι υποχρεώσεις προς τρίτους
καθώς και µέρος των υποχρεώσεων προς τη µητρική εταιρεία.
Σε σχέση µε τις εκκρεµότητες στους φορολογικούς ελέγχους προηγουµένων χρήσεων
σηµειώνουµε τα εξής:
Από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώθηκε το Δεκέµβριο του έτους 2005
και αφορά την υπερδωδεκάµηνη χρήση 1998-1999, προέκυψε φόρος επί λογιστικών
διαφορών, συµπεριλαµβανοµένων προσαυξήσεων, ποσού 1.968.310 Ευρώ. Η Εταιρεία έχει
καταθέσει σχετική προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια, η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει
εκδικαστεί. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρείας, µε βάση και τη γνώµη του
φορολογικού της συµβούλου, θεωρεί ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια.
Στη παρούσα χρήση διενήργησε πρόβλεψη ποσού € 100.000, που θεωρείται επαρκής να
καλύψει ενδεχόµενη επιβάρυνση σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2000-2005 ολοκληρώθηκε στη χρήση 2009. Από τον
έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές φόρου εισοδήµατος. Διενεργήθηκε 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.
Δεν υπήρξαν έσοδα στη χρήση.
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Το αποτέλεσµα χρήσης προ φόρων ανήλθε σε ζηµία ποσού € -809.664,53.
Άλλες σηµαντικές πληροφορίες της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008
•

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.

•

Δεν υπάρχει δραστηριότητα στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης.

•

Στη χρήση 2008 το µοναδικό υποκατάστηµα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο
Αττικής ανέστειλε την δραστηριότητά του.

2. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης µέχρι την
υποβολή της Έκθεσης
Πέρα του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2000-2005, ο οποίος ολοκληρώθηκε την
επόµενη χρήση 2009, για τον οποίο αναφερθήκαµε ανωτέρω, δε σηµειώθηκαν άλλα γεγονότα
άξια αναφοράς.

3. Στόχοι και προοπτικές – Προβλεπόµενη πορεία
Βραχυπρόθεσµος στόχος για την επόµενη χρήση είναι η ολοκλήρωση της είσπραξης των
απαιτήσεων.
Στην επόµενη χρήση δεν αναµένονται ουσιώδη έσοδα ή έξοδα.
Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το µέλλον της εταιρείας και εποµένως άλλοι
στόχοι και προοπτικές για την επόµενη χρήση δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν στη
παρούσα φάση.

4. Κίνδυνοι και αντιµετώπιση τους
Κίνδυνος µη συνέχισης της δραστηριότητας
Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 της έκθεσης, σχετικά µε την
αναστολή της δραστηριότητας της εταιρείας στη χρήση, σηµειώνουµε επιπλέον τα εξής:
Συντρέχει εφαρµογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση την αρχή συνέχισης της
δραστηριότητας.
Στην περίπτωση που οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2008, δεν είχαν
συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης
διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις παρούσες
οικονοµικές καταστάσεις.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο δεδοµένου ότι δεν έχει συναλλαγές σε
ξένο νόµισµα
Πιστωτικός Κίνδυνος
Οι εισπρακτέοι λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από µεγάλους Οµίλους
εταιρειών (αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ εσωτερικού και πολυεθνικούς οίκους) και το Ελληνικό
δηµόσιο. Όλες οι εταιρείες του Οµίλου παρακολουθούν συνεχώς την οικονοµική κατάσταση
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των οφειλετών τους. Από το 2008 η διανοµή και εµπορία των επώνυµων προϊόντων του
οµίλου ανατέθηκε σε τρίτη εταιρεία .
Κίνδυνος ρευστότητας – ταµειακών ροών
Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν µπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων της
προς τη µητρική εταιρεία. (αρνητική καθαρή θέση της 31-12-2008 ποσό εκατ. ευρώ –8,33). Ο
κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε επαρκείς προβλέψεις της µητρικής εταιρείας.

20 Μαρτίου 2009
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου

Αδαµάντιος Λέντσιος
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3
3.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ισολογισµός
Σηµείωση

31.12.2008

31.12.2007

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

8.1
8.2

5.295
0
5.295

13.807
1.629
15.436

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

8.3
8.4

0
2.115.830
18.516
2.134.346
2.139.641

484.295
5.795.714
194.612
6.474.621
6.490.057

8.5

37.131.850

37.131.850

8.6

0
-45.465.693
-8.333.843

0
-44.556.029
-7.424.179

8.7

0

3.038.068

0

34.800

100.000
100.000

3.072.867

10.304.947
18.537
50.000
10.373.484
10.473.484

7.638.625
2.982.743
220.000
10.841.368
13.914.235

2.139.641

6.490.057

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

8.8
8.9
8.10

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων
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3.2

Κατάσταση Αποτελεσµάτων (κατά λειτουργία)
Σηµείωση

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

8.11
8.12
8.13
8.14

8.15

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

11

01.01 - 31.12.2008

01.01 - 31.12.2007

0
0
0
0
-35.534
-130.755
-365.383
-277.992
0
-809.665
-100.000

8.455.621
-6.738.891
1.716.730
118.178
-2.310.307
-770.125
-706.507
-337.407
0
-2.289.438
0

-909.665

-2.289.438

-909.665

-2.289.438
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3.3

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Ποσά
Αποτελέσµατα Σύνολο
προορισµένα για
εις νέον
Καθαρής Θέσης
αύξηση κεφαλαίου

Μετοχικό
κεφάλαιο

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

37.131.850

0

-42.266.591

37.131.850

0

-42.266.591

0

0

0

0

0
-2.289.438
-2.289.438

Υπόλοιπα 31.12.2007

37.131.850

0

-44.556.029

-7.424.179

Υπόλοιπα 01.01.2008
Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις λαθών
Διορθωµένα υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2008
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
- Ίδιες µετοχές

37.131.850

0

-44.556.029

37.131.850

0

-44.556.029

0

0

0

0

0
-909.665
-909.665

-7.424.179
0
-7.424.179
0
0
-909.665
-909.665
0
0

Υπόλοιπα 31.12.2008

37.131.850

0

-45.465.693
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-5.134.741
0
-5.134.741
0
0
-2.289.438
-2.289.438
0
0

-8.333.843
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3.4

Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος)

Ταµιακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

01.01 - 31.12.2008 01.01 - 31.12.2007

Κέρδη προ φόρων
Προσαρµογές για:
• Αποσβέσεις παγίων
• Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
• Προβλέψεις
• Συναλλαγµατικές διαφορές
• Έσοδα επενδύσεων
• Χρεωστικούς τόκους
• Αύξηση (µείωση) απαιτήσεων
• Αύξηση (µείωση) αποθεµάτων
• (Αύξηση) µείωση προµηθευτών
Ταµιακές ροές από τις λειτουργίες
Τόκοι πληρωθέντες
Φόρος εισοδήµατος πληρωθείς
Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµιακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Αγορά ενσωµάτων παγίων
Είσπραξη από πώληση ενσωµάτων παγίων
Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων
Εισπραχθέντα µερίσµατα
Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Λήψη δανείων
Χρηµατοδότηση από µητρική
Εξόφληση δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών
Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου
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-809.665

-2.289.438

10.141

51.201

-204.800

413.821

277.992
-726.331
3.679.884
484.295
-371.746
3.066.103
-277.992

337.407
-1.487.010
598.379
369.608
-228.975
-747.998
-337.407

2.788.110

-1.085.405

0
0

-2.074
17.357

0

15.283

0
3.038.068
-6.002.274

1.220.553

-2.964.206

1.209.615

-176.096
194.612

139.492
55.119

18.516

194.612

-10.939
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4 Γενικές πληροφορίες
Η PLIAS Εµπορική Α.Ε ιδρύθηκε το 1998 µε την επωνυµία FRESHWAYS AE και
δραστηριότητα τη διανοµή και εν γένει εµπορία καταναλωτικών αγαθών.
To 2001 η FRESHWAYS AE απορρόφησε την SERVICEWAYS A.E και
µετονοµάστηκε σε PLIAS Εµπορική Α.Ε
Ήδη από την αρχή της χρήσης 2008 η εταιρεία στερείται δραστηριότητας.
Το site στο οποίο αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας είναι το site
της µητρικής εταιρείας: www.plias.gr . Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο την 20 Μαρτίου 2008.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις οικονοµικές
καταστάσεις της µητρικής εταιρείας PLIAS ABEE, της οποίας είναι θυγατρική 100%

5
5.1

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

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
του 2008 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΠ),
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους.
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας.
Σύµφωνα µε τον νόµο, η εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι
υποχρεωτική για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών εταιρείες και τις
θυγατρικές τους από 1 Ιανουαρίου 2005, ηµεροµηνία κατά την οποία η εταιρεία, σαν
θυγατρική εισηγµένης εταιρείας εφάρµοσε τα εν λόγω Πρότυπα.

5.2

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

Διερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερµηνεία 12
πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό των υποδοµών για παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, από πλευράς της οντότητας, η οποία κατασκευάζει και λειτουργεί αυτές τις
υποδοµές, έχοντας λάβει την σχετική παραχώρηση από το Δηµόσιο. Η Διερµηνεία 12
δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την εταιρεία.
Διερµηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών
Ιδίου Οµίλου (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή
µετά την 1 Μαρτίου 2007). Η Διερµηνεία αυτή απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες
παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για
σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της
µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση
14
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που η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους
συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι τίτλοι παρέχονται από τους µετόχους της
εταιρείας. Η Διερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές
χειρίζονται, στις ατοµικέ καταστάσεις τους, προγράµµατα, όπου οι εργαζόµενοι σε
αυτές λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η
Διερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την εταιρεία.
Διερµηνεία 14: ΔΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών στοιχείων Καθορισµένων
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδραση τους
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2008). Η Διερµηνεία 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των
ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από
νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου
καθορισµένων παροχών. Το θέµα µελέτης της Διερµηνείας 14 σχετίζεται µόνο µε
περιορισµένες περιπτώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο
από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες
απαιτήσεις χρηµατοδότησης και δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία.
5.3

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

ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14
«Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα» και υιοθετεί µία διοικητική προσέγγιση
αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η
πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση
εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των 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. Δεν θα υπάρξει επίδραση από αυτό το πρότυπο στις οικονοµικές
καταστάσεις.
Διερµηνεία 13, Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). Τα
προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν
προϊόντα ή υπηρεσίες µίας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράς προϊόντα ή υπηρεσίες,
τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτες µπορεί να
εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή
προϊόντων/υπηρεσιών.
ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισµού (αναθεωρηµένο 2007) (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το
αναθεωρηµένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο
του κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου
στοιχείου του ενεργητικού. Τ ο χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται
ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή
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πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη
δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν
απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζονται µε πάγια
στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή
παράγονται σε µεγάλες ποσότητες συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα
σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή
πώληση.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 1: Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων (εφαρµόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Το τροποποιηµένο ΔΛΠ 1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων»
µε την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη
«Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης»
στην αρχή της πρώτης
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.

5.4

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και
λειτουργιών προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται
σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών
τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Η εταιρεία έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριότητας αυτόν της
διάθεσης καταναλωτικών ειδών στην εγχώρια αγορά.
5.5

Ενσώµατα πάγια

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν.
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια αποτιµώνται µε βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους.
Οι δαπάνες, που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών
στοιχείων των παγίων, κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες,
που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται
µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα
προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες
δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή
µέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται.
Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό.
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία
τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα, στο
βαθµό που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη διαφορά αναπροσαρµογής εύλογης
αξίας.
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που
λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα
αποτελέσµατα.
5.6

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισµικό
Δεν υπάρχει ιδιοπαραγώµενο λογισµικό. Το λογισµικό που αποκτήθηκε εµφανίζεται
στη τιµή κτήσεώς του, µειωµένο κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και, αν
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά το ποσό της αποµείωσης της αξίας του.
Οι αποσβέσεις του λογισµικού επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η
εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών κυµαίνεται από 2 έως 7
έτη.
5.7

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.
5.8 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια.
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία
συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές
αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Βασικό κριτήριο αποτελεί η πέραν
του ενός έτους καθυστέρηση.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς
αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
5.9

Αποθέµατα

Δεν υπάρχουν αποθέµατα στη λήξη της χρήσης.
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5.10 Ταµειακά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις
καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας
και χαµηλού ρίσκου.
5.11 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται µόνο από κοινές µετοχές που κατατάσσονται στα
ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.
5.12 Δανεισµός
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρεία είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και οι µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις. Όσον αφορά τα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, η
διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την
αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της.
5.13 Αναβαλλόµενοι φόροι
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για τις προσωρινές διαφορές
µεταξύ της φορολογικής και της λογιστικής βάσης. Οι φορολογικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται πάντα. Οι φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο εφόσον
υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού τους µε φορολογικά κέρδη εποµένων χρήσεων.
5.14 Παροχές σε εργαζοµένους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος,
καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια δεδοµένου ότι η εταιρεία δεν είχε προσωπικό στο
τέλος της χρήσης.
5.15 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη
υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα
απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.
5.16 Κόστος δανεισµού
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί
των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου, αφαιρουµένων των δεδουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν
από τη βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων.
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5.17 Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Τα ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία δεν καταχωρούνται.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις καταχωρούνται σύµφωνα µε τις κρίσεις της διοικήσεως,
όταν υπάρχει βάσιµος τρόπος αποτίµησης τους.
6

Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι και πολιτικές διαχείρισης

Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.
Κίνδυνος µη συνέχισης της δραστηριότητας
Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 της έκθεσης, σχετικά µε την
αναστολή της δραστηριότητας της εταιρείας στη χρήση, σηµειώνουµε επιπλέον τα εξής:
Συντρέχει εφαρµογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση την αρχή συνέχισης της
δραστηριότητας.
Στην περίπτωση που οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2008, δεν είχαν
συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης
διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις παρούσες
οικονοµικές καταστάσεις.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο δεδοµένου ότι δεν έχει συναλλαγές σε
ξένο νόµισµα
Πιστωτικός Κίνδυνος
Οι εισπρακτέοι λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από µεγάλους Οµίλους
εταιρειών (αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ εσωτερικού και πολυεθνικούς οίκους) και το Ελληνικό
δηµόσιο. Όλες οι εταιρείες του Οµίλου παρακολουθούν συνεχώς την οικονοµική κατάσταση
των οφειλετών τους. Από το 2008 η διανοµή και εµπορία των επώνυµων προϊόντων του
οµίλου ανατέθηκε σε τρίτη εταιρεία .
Κίνδυνος ρευστότητας – ταµειακών ροών
Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν µπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων της
προς τη µητρική εταιρεία. (αρνητική καθαρή θέση της 31-12-2008 ποσό εκατ. ευρώ –8,33). Ο
κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε επαρκείς προβλέψεις της µητρικής εταιρείας.
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Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεµβρίου 2008 και
2007 αναλύεται ως εξής:
2008
Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες
Μακροπρόθεσµος Δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

147.703
18.537
166.240

Μακροπρόθεσµες
1 έως 5 έτη πάνω από 5 έτη

10.157.244
50.000
10.207.244

2007
Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες
Μακροπρόθεσµος Δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.583.616
1.082.743
2.666.359

6.055.010
1.900.000
7.955.010

Μακροπρόθεσµες
1 έως 5 έτη πάνω από 5 έτη
3.038.068

3.038.068

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

31/12/2008

31/12/2007

51.000
71.697
71.697
0
194.394

1.200.000
900.000
715.495
0
2.815.495

Δεν υπάρχουν σηµαντικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν του έτους οι οποίες δεν
έχουν υποστεί αποµείωση.
6.1

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

Διερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερµηνεία 12
πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό των υποδοµών για παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, από πλευράς της οντότητας, η οποία κατασκευάζει και λειτουργεί αυτές τις
υποδοµές, έχοντας λάβει την σχετική παραχώρηση από το Δηµόσιο. Η Διερµηνεία 12
δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την εταιρεία.
Διερµηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών
Ιδίου Οµίλου (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή
µετά την 1 Μαρτίου 2007). Η Διερµηνεία αυτή απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες
παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για
20
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σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της
µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση
που η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους
συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι τίτλοι παρέχονται από τους µετόχους της
εταιρείας. Η Διερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές
χειρίζονται, στις ατοµικέ καταστάσεις τους, προγράµµατα, όπου οι εργαζόµενοι σε
αυτές λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η
Διερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την εταιρεία.
Διερµηνεία 14: ΔΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών στοιχείων Καθορισµένων
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδραση τους
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2008). Η Διερµηνεία 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των
ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από
νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου
καθορισµένων παροχών. Το θέµα µελέτης της Διερµηνείας 14 σχετίζεται µόνο µε
περιορισµένες περιπτώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο
από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες
απαιτήσεις χρηµατοδότησης και δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία.
6.2

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

ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14
«Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα» και υιοθετεί µία διοικητική προσέγγιση
αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η
πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση
εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των 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. Δεν θα υπάρξει επίδραση από αυτό το πρότυπο στις οικονοµικές
καταστάσεις.
Διερµηνεία 13, Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). Τα
προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν
προϊόντα ή υπηρεσίες µίας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράς προϊόντα ή υπηρεσίες,
τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτες µπορεί να
εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή
προϊόντων/υπηρεσιών.
ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισµού (αναθεωρηµένο 2007) (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το
αναθεωρηµένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο
του κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου
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στοιχείου του ενεργητικού. Τ ο χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται
ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή
πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη
δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν
απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζονται µε πάγια
στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή
παράγονται σε µεγάλες ποσότητες συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα
σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή
πώληση.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 1: Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων (εφαρµόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009).
Το τροποποιηµένο ΔΛΠ 1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων»
µε την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη
«Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης»
στην αρχή της πρώτης
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.
7
7.1

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

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται
εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
7.2

Εκτίµηση για την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας

Λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων συντρέχει εφαρµογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47
του Κ.Ν. 2190/1920. Επιπλέον ήδη από την παρούσα χρήση, διακόπηκε η
λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης, χωρίς να έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα
οριστικές αποφάσεις για το µέλλον της.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση την αρχή συνέχισης της
δραστηριότητας.
Στην περίπτωση που οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2008, δεν
είχαν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε
ουσιώδης διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε
τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
7.3

Διάρκεια ωφέλιµης ζωής παγίων

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

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Έτη από απόκτησή τους
5
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Λογισµικό
7.4

5

Φόρος εισοδήµατος

Από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώθηκε το Δεκέµβριο του
έτους 2005 και αφορά την υπερδωδεκάµηνη χρήση 1998-1999, προέκυψε φόρος επί
λογιστικών διαφορών, συµπεριλαµβανοµένων προσαυξήσεων, ποσού 1.968.310
Ευρώ. Η Εταιρεία έχει καταθέσει σχετική προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια, η
οποία µέχρι σήµερα δεν έχει εκδικαστεί. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της
εταιρείας, µε βάση και τη γνώµη του φορολογικού της συµβούλου, θεωρεί ότι η
έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια. Στη παρούσα χρήση διενήργησε
πρόβλεψη ποσού € 100.000, που θεωρείται επαρκής να καλύψει ενδεχόµενη
επιβάρυνση σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2000-2005 ολοκληρώθηκε στη χρήση 2009.
Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές φόρου εισοδήµατος. Διενεργήθηκε
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.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επί διαφορών λογιστικής και φορολογικής
βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν λογίστηκαν επειδή εκτιµάται
ότι δεν θα ανακτηθούν στο προβλεπτό µέλλον.
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις επί διαφορών λογιστικής και φορολογικής
βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν υπήρχαν
7.5

Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Plias Εµπορική Α.Ε. µε την οποία ο ενάγων ως µεσίτης
αστικών συµβάσεων απαιτεί από την Εταιρεία το ποσό των 13.852 ευρώ. Η Διοίκηση
εκτιµά µετά και από γνωµάτευση του εργατολόγου ότι η έκβαση της υπόθεσης θα
είναι θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για
ενδεχόµενη ζηµία.
Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Plias Εµπορική Α.Ε. από πρώην υπαλλήλους της
εταιρείας ύψους περίπου 62.678 ευρώ. Η Εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει σχετική
πρόβλεψη ύψους 50.000 ευρώ η οποία εκτιµάται ότι θα καλύψει την ενδεχόµενη
επιβάρυνση από την υπόθεση αυτή.
Για τις επίδικες υποθέσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων
αναφερόµαστε στην παράγραφο 8.4
7.6

Μεταβολές στις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές

Δεν σηµειώθηκαν.
7.7

Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα

Δεν υπάρχουν.
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7.8

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού

Πέρα του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2000-2005, ο οποίος ολοκληρώθηκε
την επόµενη χρήση 2009, για τον οποίο αναφερθήκαµε ανωτέρω, δε σηµειώθηκαν
άλλα γεγονότα άξια αναφοράς.
8
8.1

Σηµειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ενσώµατα Πάγια

Τα ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεµβρίου 31 Δεκεµβρίου
2008
2007

Ιδιόκτητα Πάγια
Μισθωµένα Πάγια

5.295

13.807

0

0

5.295

13.807

Ιδιόκτητα πάγια
Γήπεδα &
οικόπεδα
Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2007
Προσθήκες 2008
Διαφορά αναπροσαρµογής
Μεταφορές από υπό εκτέλεση
Εκποιήσεις 2008
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008

Kτίρια &
Μηχανήατα &
Λοιπός
Πάγια υπό
κτιριακές
µηχανολογικές
Σύνολο
Εξοπλισµός εκτέλεση
εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

430.555
0
0
0
0
430.555

0 430.555
0
0
0
0
0
0
0
0
0 430.555

Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2007
Αποσβέσεις 2008

0
0

0
0

0
0

416.748
8.512

0 416.748
0
8.512

Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008

0

0

0

425.260

0 425.260

Αναπόσβεστη Αξία
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2007

0
0

0
0

0
0

5.295
13.807

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
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Μισθωµένα πάγια

Τα Μισθωµένα Πάγια αφορούν εξοπλισµό (Η/Υ) της Εταιρείας και αναλύονται ως
εξής:
31 Δεκεµβρίου 31 Δεκεµβρίου
2008
2007
Αξία κτήσης

60.685

60.685

Σωρευµένες αποσβέσεις

60.685

60.685

Καθαρή λογιστική αξία

0

0

8.2

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

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

31 Δεκεµβρίου 31 Δεκεµβρίου
2008
2007
Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2007
Προσθήκες 2008
Διαφορά αναπροσαρµογής
Μεταφορές από υπό εκτέλεση
Εκποιήσεις 2008
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2007
Αποσβέσεις 2008
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008
Αναπόσβεστη Αξία
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2007

258.499

258.558
-59

258.499

258.499

256.870
1.629
258.499

239.597
17.274
256.870

0
1.629

1.629
18.961
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8.3

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο)

Οι Απαιτήσεις από Πελάτες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεµβρίου 31 Δεκεµβρίου
2008
2007
Πελάτες
Μεταβατικοί Λογαριασµοί
Λοιπές κρατήσεις ( Ελληνικό δηµόσιο )
Χρεωστικό ΦΠΑ χρήσης
ΦΠΑ επιστροφής από 2002 & 2004

2.220.162

4.805.280

0
5.212

73.728
5.008

476.742
1.439.482

535.696
1.723.717

Προκαταβολές

633.434

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

0

8.637

Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Σύνολο

4.141.598

7.785.499

-2.025.768

-1.989.785

2.115.830

5.795.714

8.4

Ταµειακά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα

Τα Ταµειακά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της
Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση.
31 Δεκεµβρίου 31 Δεκεµβρίου
2008
2007
Ταµείο
Τράπεζες (όψεως)
Σύνολο

8.5

52

148

18.464

194.464

18.516

194.612

Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
3.713.185 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10 Ευρώ η κάθε µία.
Οι µετοχές της µητρικής PLIAS ABEE είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών.
Με βάση την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30ης Ιουνίου 2008, η µετοχική της
σύνθεση, είχε ως εξής :
ΜΕΤΟΧΟΙ
PLIAS ABEE

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

3.713.183

99.99%

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΛΕΩΝΙΔΑΣ

1

0

ΔΡΙΤΣΑ Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1

0

3.713.185

100%

ΣΥΝΟΛΟ
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Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να
εξασφαλίσει τους απαιτούµενους πόρους ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις
της.
Σαν Κεφάλαιο θεωρείται το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων όπως εµφανίζεται στις
οικονοµικές Καταστάσεις.
Κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες
Για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2008, συντρέχει
περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Το άρθρο 47
προβλέπει ότι εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µιας εταιρείας γίνει κατώτερο
από το ήµισυ του µετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη λήξη της
χρήσης, προκειµένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου
µέτρου. Αντίστοιχα, το άρθρο 48, προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι εάν το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο του ενός δεκάτου του µετοχικού
κεφαλαίου η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εάν η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα
κατά το 'Αρθρο 47.
Ήδη η εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια και µέχρι σήµερα δεν έχουν ληφθεί οριστικές
αποφάσεις
8.6

Αποτελέσµατα εις νέον

Τα αποτελέσµατα εις νέον αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεµβρίου 31 Δεκεµβρίου
2008
2007
Κέρδη (ζηµιές) χρήσης
Κέρδη (ζηµιές) προηγ. χρήσεων
Σύνολο

-909.665

-2.289.438

-44.556.029

-42.266.591

-45.465.693

-44.556.029
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8.7

Δάνεια - Μακροπρόθεσµα

Τα µακροπρόθεσµα Δάνεια αναλύονται ως ακολούθως:
Τραπεζικά
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2007
Ληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008

3.038.068
0
3.038.068
0

Leasing
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2007
Ληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008
Σύνολα
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2007
Ληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008

8.8

0
0
0
3.038.068
0
3.038.068
0

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Oι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις στο τέλος των χρήσεων 2008 και 2007
αναλύονται ως ακολούθως:
31 Δεκεµβρίου 31 Δεκεµβρίου
2008
2007
Προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρουςτέλη
Ασφαλιστικά Ταµεία

6.449

180.078

187

17.810

133

24.743

Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα
µέρη

232

577

10.157.244

7.055.010

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών

140.703

76.643

0

20.128

0

263.637

10.304.947

7.638.625

Αποδοχές προσωπικού
Μεταβατικοί λογαριασµοί
παθητικού
Σύνολο
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8.9

Δάνεια - Βραχυπρόθεσµα

Οι Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31η Δεκεµβρίου
2008 αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεµβρίου 31 Δεκεµβρίου
2008
2007
Δάνεια
Υποχρεώσεις από συµβάσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Σύνολο

18.537

2.982.743

0

0

18.537

2.982.743

8.10 Λοιπές προβλέψεις
31 Δεκεµβρίου 31 Δεκεµβρίου
2008
2007
Πρόβλεψη εργατικής διαφοράς

50.000

50.000

Πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού

0

60.000

Πρόβλεψη επιστροφών από αγορά

0

110.000

50.000

220.000

Σύνολο

8.11 Έξοδα Διάθεσης
Τα Έξοδα Διάθεσης , για τη χρήση 2008 και 2007, αναλύονται ως κατωτέρω:
2008

2007

Αµοιβές προσωπικού

0

633.157

Αποσβέσεις

0

20.844

32.776

279.481

1.324

74.075

166

14.772

0

775.623

1.268

512.353

35.534

2.310.307

Αµοιβές τρίτων (αποθήκευτρα)
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Παροχές σε αλυσίδες S/M
Διάφορα Εξοδα (µεταφορικά)
Σύνολο
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8.12 Έξοδα Διοίκησης
Τα Έξοδα Διοίκησης, για τη χρήση 2008 και 2007, αναλύονται ως κατωτέρω:
2008

2007

Αµοιβές προσωπικού

63.172

222.870

Αποσβέσεις

10.141

30.356

Αµοιβές τρίτων

0

376.541

Παροχές τρίτων

12.881

75.826

790

9.765

43.771

54.766

130.755

770.125

Φόροι τέλη
Διάφορα Εξοδα
Σύνολο

8.13 Άλλα Έξοδα Εκµετάλλευσης
Τα άλλα έξοδα Εκµετάλλευσης, για τη χρήση 2008 και 2007, αναλύονται ως
κατωτέρω:
2008

2007

Πρόστιµα

0

7.463

Εξοδα Προηγούµενων χρήσεων

0

28.834

Πρόβλεψη για καταστροφές

0

239.178

75.000

160.000

Πρόβλεψη Αποζηµίωσεις προσωπικού

0

60.000

Πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων

0

50.000

Πρόβλεψη επιστροφών από αγορά

0

110.000

Αποµείωση απαίτησης από Φ.Π.Α.

284.235

0

6.148

51.032

365.383

706.507

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

Λοιπά Έκτακτα Εξοδα

8.14 Κόστος χρηµατοδότησης
Στο καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος των χρήσεων 2008 και 2007
συµπεριλαµβάνονται:
2008
Τόκοι έσοδα
Εξοδα για ΑΜΚ
Τόκοι έξοδα

2007

-11

-15

0

0

278.003

337.422

277.992

337.407

Εξοδα χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
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8.15 Φόρος Εισοδήµατος
Το ποσό € 100.000 αφορά πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου της
υπερδωδεκάµηνης χρήσης 1998-1999 ο οποίος εκκρεµεί στα διοικητικά δικαστήρια.
8.16 Παροχές σε Εργαζοµένους
Ο αριθµός των εργαζοµένων, κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008 και 2007, και το
συνολικό κόστος εργοδότησής τους, κατά τις χρήσεις του 2008 και 2007, ήταν:
2008
Κόστος

2007
0

Άτοµα

6

194.061 856.027

8.17 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων

8.512

Αποσβέσεις Άυλων παγίων

1.629

8.18 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι Διεταιρικές συναλλαγές, για την χρήση 2008, και τα διεταιρικά υπόλοιπα την 31η
Δεκεµβρίου 2008 παρατίθενται κατωτέρω:
Διεταιρικές συναλλαγές µε εταιρίες του οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Αγορές
Plias ΑΒΕΕ - Plias Εµπορική
Plias Εµπορική - Plias ΑΒΕΕ
Χρηµατοδότηση από Μητρική για
εξόφληση ισόποσου δανείου

Πωλήσεις

3.038.068
3.038.068

0
0

Διεταιρικά Υπόλοιπα
Τα Διεταιρικά Υπόλοιπα την 31η Δεκεµβρίου 2008 αναλύονται ως εξής:
Απαιτήσεις
Plias ΑΒΕΕ
0
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Στοιχεία και Πληροφορίες
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20 Μαρτίου 2009

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύµβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αδαµάντιος Αθ. Λέντσιος

Μαίρη Σ. Ισκαλατιάν

Tο Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Γεώργιος Σ. Γκάτζαρος

Γεωργιάδης Αλέξανδρος

Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση
Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2009.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009

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