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1 ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 
Προς τους μετόχους της PLIAS ABEE 

 
Εισαγωγή 
 
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο ατομικό και ενοποιημένο (συνοπτικό) ισολογισμό 
της PLIAS ABEE της 30ης Σεπτεμβρίου 2008, τις σχετικές (συνοπτικές) 
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 
της εννιάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 
οικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας 
ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης  
 
Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που 
Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο 
παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη 
διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή 
κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας 
επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται 
σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν   
μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 
στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε 
έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα Επισκόπησης 
 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας 
οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση 
οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς το συμπέρασμα της επισκόπησης, 
εφιστούμε την προσοχή σας: 
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1). Στη σημείωση Ν. 2.9.1 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται 
αναφορά: α) Στους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία σχετικά με τη 
δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της και στην απόφαση της έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 
42,42 εκατ. Ευρώ. Με την υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης, όπως αποφασίσθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση, θα αντιμετωπισθούν οι  κίνδυνοι που σχετίζονται με τη 
συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και β) Στο εναλλακτικό σχέδιο για την 
εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης που θα προκύψει από το ενδεχόμενο 
της μη κάλυψης της αύξησης για το μη εγγυημένο ποσό των 6,42 εκατ. Ευρώ.  
2). Στη σημείωση Ν. 2.9.2 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται 
αναφορά:  
- Στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των εταιριών του ομίλου δεν έχουν 
εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για διαφορετικές περιόδους, με συνέπεια να 
υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το 
χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού 
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, 
δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με 
το θέμα αυτό.  
 - Στο γεγονός ότι από το φορολογικό έλεγχο προηγουμένων χρήσεων της 
θυγατρικής PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 
2005, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1,9 
εκατομ. ευρώ περίπου. Η εταιρεία έχει καταθέσει σχετική  προσφυγή στα 
Διοικητικά Δικαστήρια. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι  ότι η έκβαση της 
υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει καμία 
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό, και  
– Στο γεγονός ότι, για απαίτηση επιστρεπτέου ΦΠΑ της θυγατρικής PLIAS 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, από το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού 1,04 εκατομ. Ευρώ, που 
αμφισβητήθηκε από το φορολογικό έλεγχο, η εταιρεία προτίθεται να ζητήσει 
διοικητική επίλυση της διαφοράς. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι  ότι η έκβαση 
της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει καμία 
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 

 
 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008 
Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

Ευστάθιος Π. Μπανίλας 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451 
ΣΟΛ α.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
Αρ. Μ.  ΣΟΕΛ 125 
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2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.09.2008 
 

 
2.1 Ισολογισμός  

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σημ. 30.9.2008 31.12.2007 30.9.2008 31.12.2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία      
      
Ενσώματα πάγια 2.10.1 34.186.599 32.982.722 24.005.527 22.542.763 
Επενδύσεις σε ακίνητα  275.000 275.000 275.000 275.000 
Aϋλα περιουσιακά στοιχεία  271.661 243.146 196.911 149.517 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις  0 0 4.097.508 4.097.508 
Αναβαλλόμενος Φόρος 
Εισοδήματος  1.295.534 1.180.484 969.640 876.971 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  46.177 45.957 44.659 44.439 
  36.074.971 34.727.310 29.589.244 27.986.198 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία   
Αποθέματα 2.10.2 5.122.979 4.598.183 4.059.252 3.327.053 

Πελάτες  2.10.3 6.005.448 7.701.758 9.368.452 8.858.966 

Λοιπές Απαιτήσεις  6.941.003 7.368.447 3.357.101 3.840.010 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 
με μεταβολές στα κέρδη ή τις 
ζημίες   6.747 8.335 6.747 8.335 
Ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 2.10.4 836.884 1.096.259 496.750 762.782 
Περιουσιακά στοιχεία που 
προορίζονται για διάθεση  0 0 0 0 
  18.913.061 20.772.982 17.288.301 16.797.146 

Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων  54.988.032 55.500.291 46.877.545 44.783.344 
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  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Σημ. 30.9.2008 31.12.2007 30.9.2008 31.12.2007 
Κεφάλαιο και αποθεματικά 
αποδιδόμενα στους 
μετόχους της μητρικής 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο  27.031.813 27.031.813 27.031.813 27.031.813
Ποσά προοριζόμενα  για 
αύξηση μτχ κεφαλαίου 2.10.5 7.000.000 2.000.000 7.000.000 2.000.000
Υπέρ το άρτιο 2.10.6 32.101.459 32.481.000 32.101.459 32.481.000
Ίδιες μετοχές  
Αποθεματικά εύλογης αξίας  6.873.549 6.873.546 7.741.423 7.741.420
Συναλλαγματικές διαφορές  -82.495 -82.495 0 0
Λοιπά αποθεματικά  217.200 217.200 217.200 217.200
Αποτελέσματα εις νέον 2.10.7 -71.121.459 -67.656.531 -68.988.785 -65.910.083
  2.020.067 864.532 5.103.111 3.561.350
Δικαιώματα μειοψηφίας 2.10.8 113.865 219.571 0 0
Σύνολο καθαρής θέσης  2.133.933 1.084.104 5.103.111 3.561.350
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

 

Δάνεια 2.10.9 32.409.614 35.063.970 23.813.571 26.103.715
Αναβαλλόμενος φόρος 
εισοδήματος 

 
4.531.901 4.352.897 4.105.849 3.913.321

Προβλέψεις για παροχές 
στους εργαζόμενους 

 
665.226 737.669 644.960 682.603

Λοιπές προβλέψεις  0 0 3.038.068 3.038.068
Επιχορηγήσεις περιουσιακών 
στοιχείων 

 
1.761.158 1.843.660 1.761.158 1.843.660

  39.367.898 41.998.196 33.363.606 35.581.367
Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

2.10.10 
10.232.540 8.055.379 7.512.628 4.985.179

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 2.10.11 3.053.661 4.004.908 748.200 517.744
Προβλέψεις και λοιπές 
υποχρεώσεις  200.000 357.705 150.000 137.705
  13.486.201 12.417.992 8.410.828 5.640.628
Σύνολο υποχρεώσεων  52.854.100 54.416.188 41.774.434 41.221.995

Σύνολο Καθαρής Θέσης και 
Υποχρεώσεων  54.988.032 55.500.291 46.877.545 44.783.345
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2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά λειτουργία) 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

30.9.2008 01.01-30.9.2007 
01.01-

30.9.2008 
01.01-

30.9.2007 

        

  
Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Διακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο 

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Πωλήσεις  16.681.249 16.406.485 7.737.132 24.143.617 12.807.641 12.565.903 

Κόστος πωλήσεων  13.993.742 12.269.529 6.042.858 18.312.387 11.315.472 10.599.287 

Μικτό κέρδος 2.10.12 2.687.507 4.136.956 1.694.274 5.831.230 1.492.169 1.966.616 
Άλλα έσοδα 2.10.13 315.472 438.536 39.131 477.667 288.653 1.216.108 

Kέρδη από πώληση 
συμμετοχών  0 1.242.470 0 1.242.470 0 2.659.767 
Έξοδα διαθέσεως 2.10.14 2.336.871 3.138.358 1.069.249 4.207.607 1.527.563 1.396.133 
Έξοδα διοικήσεως  2.211.371 2.222.261 933.755 3.156.016 1.889.103 2.091.502 
Άλλα έξοδα  151.583 234.269 39.880 274.149 137.044 53.846 
Εξοδα αδρανείας  40.950 40.950 0 40.950 40.950 40.950 

Χρηματοοικονομικό 
κόστος (καθαρό) 2.10.15 1.642.372 1.717.605 195.849 1.913.454 1.038.493 1.194.296 
Κέρδος (ζημία) προ 
φόρου  -3.380.168 -1.535.481 -505.328 -2.040.809 -2.852.331 1.065.764 
Φόρος εισοδήματος  190.467 465.641 -2.979 462.662 226.373 184.624 

Καθαρό κέρδος (ζημία)  2.10.16 -3.570.634 -2.001.122 -502.349 -2.503.471 -3.078.704 881.140 
Αποδιδόμενο σε:     
Μετόχους μητρικής  -3.464.927 -2.007.598 -457.138 -2.464.736 -3.078.704 881.140 
Δικαιώματα μειοψηφίας  -105.707 6.476 -45.211 -38.735 0 0 

 
 
Σημείωση: Έγινε αναταξινόμηση των κονδυλίων του ομίλου, της προηγούμενης 
περιόδου, λόγω διακοπείσας δραστηριότητας.   
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Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.07-30.9.2008 01.07-30.9.2007 01.07-30.9.2008 01.07-30.9.2007 

  
Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Διακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο 

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

        
        
Πωλήσεις  5.522.826 5.901.230 2.346.338 8.247.568 4.373.200 4.484.756
Κόστος πωλήσεων  4.608.559 4.197.923 1.964.208 6.162.131 3.794.998 3.732.397
Μικτό κέρδος  914.267 1.703.307 382.130 2.085.437 578.202 752.359
Άλλα έσοδα  93.491 159.522 25.967 185.489 75.269 406.824
Kέρδη από πώληση συμμετοχών 0 0 0 0 0 0
Έξοδα διαθέσεως  756.919 1.015.431 252.919 1.268.350 544.912 503.303
Έξοδα διοικήσεως  742.471 863.985 281.061 1.145.046 619.618 685.303
Άλλα έξοδα  74.306 60.693 21.960 82.653 62.886 25.811
Eξοδα αδρανείας  13.650 13.650 0 13.650 13.650 13.650

Χρηματοοικονομικό κόστος 
(καθαρό)  605.019 629.848 64.901 694.749 435.331 438.467
Κέρδος (ζημία) προ φόρου  -1.184.607 -720.778 -212.744 -933.522 -1.022.927 -507.351
Φόρος εισοδήματος  83.341 99.214 -2.430 96.784 96.015 56.079
Καθαρό κέρδος (ζημία)   -1.267.948 -819.992 -210.314 -1.030.306 -1.118.942 -563.430
Αποδιδόμενο σε:  
Μετόχους μητρικής  -1.232.677 -880.082 -191.386 -1.071.468 -1.118.942 -563.430
Δικαιώματα μειοψηφίας  -35.272 60.090 -18.928 41.162 0 0
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2.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης  
 
                

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ποσά προοριζ για 
αύξηση μτχ 
κεφαλαίου 

Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 01.01.2007  27.031.813 0 32.481.000 13.089.124 217.200 -59.173.793 13.645.344 
Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις 
λαθών              0 
Διορθωμένα υπόλοιπα  27.031.813 0 32.481.000 13.089.124 217.200 -59.173.793 13.645.344 
Μεταβολές καθαρής θέσης         0 

- Αποτίμηση Διαθεσίμων για πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων         0 

• Μεταφορά στα αποτελέσματα      -1.445.372  -1.445.372 
- Συναλλαγματικές διαφορές 

μετατροπής         0 
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε 
στην καθαρή θέση  0 0 0 -1.445.372 0 0 -1.445.372 

- Αποτέλεσμα περιόδου            881.140 881.140 
Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου  0 0 0 -1.445.372 0 881.140 -564.232 

- Μερίσματα πληρωθέντα         0 
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου          0 

Υπόλοιπα 30.9.2007  27.031.813 0 32.481.000 11.643.752 217.200 -58.292.653 13.081.112 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ποσά προοριζ για 
αύξηση μτχ 
κεφαλαίου 

Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 1.01.2008  27.031.813 2.000.000 32.481.000 7.741.419 217.200 -65.910.082 3.561.350

Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λαθών              0
Διορθωμένα υπόλοιπα  27.031.813 2.000.000 32.481.000 7.741.419 217.200 -65.910.082 3.561.350
Μεταβολές καθαρής θέσης         0

- Αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων         0
- Αποτίμηση Διαθεσίμων για πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων         0
• Κέρδος (ζημία) αποτίμησης         0
• Μεταφορά στα αποτελέσματα     -506.054   -506.054

- Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής         0
- Φόρος εισοδήματος προς και από την 

καθαρή θέση      126.518      126.518
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην 
καθαρή θέση  0 0 -379.536 0 0 0 -379.536

- Αποτέλεσμα περιόδου            -3.078.704 -3.078.704
Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου  0 0 -379.536 0 0 -3.078.704 -3.458.240

- Μερίσματα πληρωθέντα         0
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου     5.000.000     5.000.000
-Μειωση  μετοχικου κεφαλαιου         0
- Ίδιες μετοχές         0

Υπόλοιπα 30.9.08  27.031.813 7.000.000 32.101.465 7.741.419 217.200 -68.988.786 5.103.111
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 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ   

   ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  

ΟΜΙΛΟΣ  Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 

εύλογης αξίας 
Συναλλαγματικές 

διαφορές 
Λοιπά 

αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2007  27.031.813 32.481.000 7.825.251 -82.495 217.200 -66.356.526 1.116.243 1.507.683 2.623.926
Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και 
διορθώσεις λαθών              0  0

Διορθωμένα υπόλοιπα  27.031.813 32.481.000 7.825.251 -82.495 217.200 -66.356.526 1.116.243 1.507.683 2.623.926
Μεταβολές καθαρής θέσης        0 0

- Αποτίμηση Διαθεσίμων για 
πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων        0 0

• Κέρδος (ζημία) 
αποτίμησης        0 0

• Μεταφορά στα 
αποτελέσματα        0 0
- Συναλλαγματικές διαφορές 

μετατροπής        0 0
- Φόρος εισοδήματος προς και 

από την καθαρή θέση              0  0

Καθαρό κέρδος (ζημία) που 
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση  0 0 0 0 0 0 0 0 0

       - Επίδραση από μη ενοποίηση        0 0,0
- Αποτέλεσμα περιόδου            -2.464.736 -2.464.736 -38.735 -2.503.470,2

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου  0 0 0 0 0 -2.464.736 -2.464.736 -38.735 -2.503.470
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου        0 0
- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου        0 0

Υπόλοιπα 30.9.2007   27.031.813 32.481.000 7.825.251 -82.495 217.200 -68.821.262 -1.348.492 1.468.948 120.456
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    ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ   

ΟΜΙΛΟΣ  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ποσά προοριζ 
για αύξηση μτχ 
κεφαλαίου 

Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά 
εύλογης αξίας 

Συναλλαγματικές 
διαφορές 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο Δικαιώματα 

Μειοψηφίας 
Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

              
Υπόλοιπα 1.01.2008  27.031.813 2.000.000 32.481.000 6.873.546 -82.495 217.200 -67.656.531 864.532 219.571 1.084.104
Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και 
διορθώσεις λαθών                0  0
Διορθωμένα υπόλοιπα  27.031.813 2.000.000 32.481.000 6.873.546 -82.495 217.200 -67.656.531 864.532 219.571 1.084.104
Μεταβολές καθαρής θέσης         0 0

- Αποτίμηση Διαθεσίμων για 
πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων         0 0

• Κέρδος (ζημία) 
αποτίμησης         0 0

• Μεταφορά στα 
αποτελέσματα    -506.054    -506.054 -506.054
- Συναλλαγματικές διαφορές 

μετατροπής         0 0
- Φόρος εισοδήματος προς και 

από την καθαρή θέση      126.518        126.518 0 126.518

Καθαρό κέρδος (ζημία) που 
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση  0 0 -379.536 0 0 0 0 -379.536 0 -379.536

       - Επίδραση από μη ενοποίηση        0 0 0
- Αποτέλεσμα περιόδου              -3.464.927 -3.464.927 -105.707 -3.570.634

Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου  0 0 -379.536 0 0 0 -3.464.927 -3.844.463 -105.707 -3.950.170
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   5.000.000     5.000.000 5.000.000

Υπόλοιπα 30.9.2008   27.031.813,0 7.000.000,0 32.101.464,0 6.873.545,6 -82.495,0 217.200,0 -71.121.457 2.020.069 113.864 2.133.934
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2.4 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος) 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

30.9.2008 
01.01-

30.9.2007 
01.01-

30.9.2008 
01.01-

30.9.2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες 
εκμεταλλεύσεις  -3.380.168 -1.535.481 -2.852.331 1.065.764
Κέρδη προ φόρων από διακοπτόμενες 
εκμεταλλεύσεις  0 -505.328 0 0
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις  1.041.433 1.105.890 715.917 749.974
Προβλέψεις  -230.148 21.005 -25.348 19.565
Συναλλαγματικές διαφορές  0 0 0 0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας  -80.914 -1.290.726 -80.913 -2.768.978
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.642.372 1.817.605 1.038.493 1.294.296

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.10.3 2.123.532 -2.521.443 -26.797 -2.144.619
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  -524.796 -866.694 -732.199 -249.925
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 2.10.10 2.177.161 1.663.870 2.527.453 1.136.960
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα  -1.622.894 -2.014.892 -1.080.767 -1.541.688
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες 
δραστηριότητες  548.537 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  1.145.579 -3.577.656 -516.493 -2.438.651

Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση /εκποίηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  0 5.400.924 0 5.400.924

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων  -2.295.178 -968.381 -2.247.428 -245.190
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων 
παγίων  21.359 158.661 21.359 68.120
Είσπραξη από πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων  0 714.034 0 741.110
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες 
δραστηριότητες  -117.856 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  -2.273.820 5.187.382 -2.226.069 5.964.964
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Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.10.5 4.493.946 0 4.493.946 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  988.606 2.039.330 0
Εισπράξεις Leasing  0 0
Εξοφλήσεις δανείων 2.10.9 -4.379.955 -3.481.402 -2.139.246 -3.481.402
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια)  -233.732 -229.871 -138.026 -139.830
Μερίσματα πληρωθέντα  0 0 0
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες 
δραστηριότητες  127.906

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  868.866 -1.544.037 2.216.674 -3.621.232
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α)+(β)+(γ)  -259.375 65.689 -525.888 -94.918
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου  1.096.259 1.278.586 762.782 750.721
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου  836.884 1.344.274 236.894 655.803

 
 
Σημείωση: Έγινε αναταξινόμηση των κονδυλίων των ροών του ομίλου, της 
προηγούμενης περιόδου, λόγω διακοπείσας δραστηριότητας.   
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2.5 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, τροφίμων, ροφημάτων  και λοιπά. 
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών-
Λαμίας 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 Δήμος Αυλίδας του Νομού Ευβοίας.  Το site της είναι www.plias.gr  
Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ στην κατηγορία υπό επιτήρηση.  
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26η  
Νοεμβρίου 2008. 
 

 
2.6 Δομή του Ομίλου 

 
Ο Όμιλος PLIAS απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες: 
 

Επωνυμία Εδρα Ποσοστό Συμμετοχής 
  Αμεσο Εμμεσο 
Plias A.B.E.E. Δήμος Αυλίδος Μητρική  
Plias Εμπορική Α.Ε. Δήμος Αυλίδος 100%  
Gageo A.B.E.E. Δήμος Αυλίδος 51% (*)  
Aninas Holding S.A. Λουξεμβούργο 100%  
Zora Holding S.A. Λουξεμβούργο  65% 
Plias Hungary (υπό 
εκκαθάριση) 

Ουγγαρία  65% 

Π.Δ.Παπουτσάνης ΕΠΕ Κηφισιά 100%  
(*) Ήδη από 25/11/2008 με την εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου της Gageo A.B.E.E. η Plias ΑΒΕΕ 
κατέχει άμεσα το 100% της Gageo ABEE. 

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. διέκοψε τη δραστηριότητά της από τις αρχές της παρούσας 
περιόδου. Η δραστηριότητά της ήταν η διανομή και διακίνηση των καταναλωτικών 
αγαθών της μητρικής εταιρείας και της Olympus Foods A.B.E.E. στην ελληνική αγορά. 

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 
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υπό εκκαθάριση. Οι εταιρείες Aninas και Zora είναι εταιρείες holding με κύριο 
περιουσιακό στοιχείο την άμεση ή έμμεση κατοχή των μετοχών της Plias Hungary και 
στερούνται άλλης δραστηριότητας. 
Η Π.Δ. Παπουτσάνης ΕΠΕ στερείται δραστηριότητας και ουσιωδών περιουσιακών 
στοιχείων. 
Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται όλες οι ανωτέρω εταιρείες 
οι οποίες ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της αγοράς (ολική ενοποίηση).  
Δεν ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, 
ενώ είχε ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, η εταιρεία 
OLYMPUS FOODS AE, της οποίας ο έλεγχος απωλέσθηκε, λόγω πώλησης, την 
προηγούμενη χρήση.  
 

2.7 Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 
 
2.7.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν τις 
περιοδικές συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/9/2008  και έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΠ), που έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με βάση το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση».  
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, όπως και οι τελευταίες ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα μηχανήματα και κάποια 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συμμετοχικοί τίτλοι) οι οποίοι αποτιμήθηκαν 
στην εύλογη αξία τους. 
Σύμφωνα με τον νόμο, η εφαρμογή των Διεθνών 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. 
 
 
2.7.2 Μεταβολές σε λογιστικές αρχές 
Χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι, χωρίς καμία μεταβολή ή 
εξαίρεση, με αυτές που είχαν χρησιμοποιηθεί στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, στις οποίες και παρουσιάζονται αναλυτικά.  
 
2.7.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 
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.  
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2.8 Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι και πολιτικές διαχείρισης  

 
Δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι πολιτικές 
διαχείρισής τους σε σχέση με τα αναλυτικά αναφερθέντα στις πιο πρόσφατες ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις.  
 
 
2.9 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 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. 
Δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της 
διοίκησης σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν τις προηγούμενες συγκριτικές 
περιόδους.  
 
 
2.9.1 Εκτίμηση για την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας που διαφαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις, η τήρηση των 
όρων σχετικά με τις συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες καθώς και η εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20, όπου συντρέχει, συνιστούν 
κινδύνους για τη συνέχιση της δραστηριότητας. Η Διοίκηση 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 :  

Με τη βελτίωση των χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες και κυρίως με την 
ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 42,42 εκατ. ευρώ, που 
αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαρτίου 2008, και 
επαναποφασίσθηκε στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Αυγούστου 2008, 
εξαλείφεται ο κίνδυνος ρευστότητας.  
Επιπλέον, η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει τηρήσει τους όρους, των συμβάσεων με τις 
συνεργαζόμενες τράπεζες. Με βάση το νέο μνημόνιο που υπογράφηκε την 12η Ιουνίου 
2008 συμφωνήθηκε εξόφληση δανείων με πόρους από την επικείμενη αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά ποσό € 25.000.000, μέχρι την 31/12/2008 και ρύθμιση του 
υπολοίπου ποσού € 5.028.178 σε έξι ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη δόση 
καταβλητέα την 30/6/2011.    
Σε περίπτωση, που η επικείμενη αύξηση δεν είναι πλήρης, τότε το κεφάλαιο κίνησης της 
Εταιρείας των επομένων 12 μηνών θα υπολείπεται κατά το ποσό της αύξησης που δεν θα 
καλυφθεί.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις των βασικών μετόχων, τις προθέσεις παλαιών και 
νέων μετόχων, επενδυτών και το μνημόνιο συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ των 
πιστώτριων τραπεζών και των εταιρειών του Ομίλου, υπάρχει μερική εγγύηση κάλυψης 
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για το ποσό των 36 εκ των 42,42 εκατ. ευρώ. Το ποσό των 36 εκατ. θα αναδιαρθώσει τη 
δομή του ισολογισμού της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα θα αυξηθούν τα Ίδια Κεφάλαια 
της Εταιρείας και θα μειωθούν οι Δανειακές της υποχρεώσεις (λόγω αποπληρωμής 
δανείων ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ).  
Η αναδιάρθρωση αυτή θα βελτιώσει σημαντικά την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου 
και συγκεκριμένα τη σχέση ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια.  
Eπιπλέον, με την αποπληρωμή δανείων ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, τα ελεύθερα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου θα ανέρχονται (σε εύλογη αξία) σε ποσό άνω 
των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με Τραπεζικά 
ιδρύματα προκειμένου τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία να δοθούν ως εξασφάλιση 
για να χρηματοδοτηθεί η Εταιρεία και να καλύψει το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης. 

Για την Plias A.B.E.E. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου ύψους 42,42 εκατ. Ευρώ, θα αρθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
αυτού εντός της χρήσης 2008. 

Για την Gageo Α.Β.Ε.Ε. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η μητρική εταιρεία, θα διασφαλίσει 
τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας.  
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 Διοίκηση 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.   

- Eχει γίνει πρόβλεψη σε προηγούμενη χρήση για ζημία από την πληρωμή των 
μακροπροθέσμων δανείων της   Plias Εμπορική Α.Ε., ποσού € 3.038.068.  

- Έγινε απομείωση στη χρήση 2007, της απαίτησης από την Plias Εμπορική Α.Ε. κατά 
ποσό € 5.000.000.  

- Η αρνητική Καθαρή θέση της της Plias Εμπορική Α.Ε. κατά την 31/12/2007 ανέρχεται 
σε ποσό εκατ. € - 7,42, ενώ κατά την 30/9/2008 σε ποσό εκατ. € - 7,85. 

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 2008.  
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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.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της με εξαίρεση την Plias 
Hungary, συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

 
 

2.9.2  Φόρος εισοδήματος  
Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της δεν έχουν εξετασθεί από 
τις φορολογικές Αρχές ως εξής: 
 

Επωνυμία Ανέλεγκτες 
φορολογικές 
χρήσεις 

Plias A.B.E.E. 2 
Plias Εμπορική Α.Ε. 2 
Gageo A.B.E.E. 5 
Plias Hungary 1 
Π.Δ.Παπουτσάνης ΕΠΕ 7 

 
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων καθώς και για 
αναβαλλόμενη απαίτηση από φορολογικές ζημιές προηγουμένων χρήσεων δεν έγινε σε 
καμία εταιρεία του Ομίλου επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για βάσιμη εκτίμηση των 
ανωτέρω ποσών. 
Λόγω σημαντικών συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων 
εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν διαφορές φορολογικού ελέγχου που να έχουν ουσιώδη 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
Από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ο 
οποίος ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του έτους 2005 και αφορά την υπερδωδεκάμηνη 
χρήση 1998-1999, προέκυψε φόρος επί λογιστικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων 
προσαυξήσεων, ποσού 1.968.310 Ευρώ. Η Εταιρεία έχει καταθέσει σχετική προσφυγή 
στα Διοικητικά Δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η 
έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καμία 
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 
Ο φορολογικός έλεγχος στην Plias Εμπορική Α.Ε. για τις χρήσεις 2000-2005 
ολοκληρώθηκε και κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία σχετικά φύλλα ελέγχου τον Νοέμβριο 
του 2008. Από τον έλεγχο δεν προκύπτει πρόσθετος φόρος εισοδήματος. Από διαφορές 
και προσαυξήσεις σε ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, η εισπρακτέα απαίτηση από 
ΦΠΑ, που αναλογεί στις χρήσεις αυτές, μειώθηκε κατά ποσό €1,04 εκατ. περίπου . Για 
τη διαφορά αυτή, η Διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να ζητήσει Διοικητική επίλυση. 
Βασιζόμενη και στην άποψη ειδικού συμβούλου, η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η 
έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καμία 
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2008 
 
 
 

 
21 

2.9.3 Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν σημειώθηκαν μεταβολές από τις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή την λειτουργία των εταιρειών. 

Αναλυτικότερα αναφέρουμε:  

Εντός του Ιουλίου 2007 κατά της εταιρείας "PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ", της εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.B.E.Ε.", και του Χαραλάμπους Δαυΐδ 
(προέδρου της PLIAS Α.Ε. και αντιπροέδρου της "ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.") έχει 
ασκηθεί από τον κ. Νικόλαο Κατσέλη αγωγή, που 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 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 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.Δ. 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 Δημοσίου. Η εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή κατά της εν λόγω 
απόφασης και η Διοίκηση 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 εταιρείας από πρώην υπάλληλο με την οποία απαιτεί 
εργατικές διαφορές ποσού 234.411 ευρώ. Η Διοίκηση 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 2.9.2.  
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Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας κατά τρίτων. Η όποια 
ωφέλεια προκύψει θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα της εταιρείας κατά την 
πραγματοποίηση της. 

Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. 
 
2.9.4 Διακοπείσες δραστηριότητες  
 

Kατά τη 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 αποτέλεσμα της προηγούμενης περιόδου καθώς και οι ταμειακές ροές από τις 
διακοπείσες δραστηριότητες εμφανίζονται διακεκριμένα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων και την κατάσταση ταμειακών ροών του Ομίλου αντίστοιχα. 
 
2.9.5 Eνδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν σημειώθηκε μεταβολή από τις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων 
αναφερόμαστε στην παράγραφο 2.9.2. 

Για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες αξιώσεις τρίτων κατά της εταιρείας και 
θυγατρικών της αναφερόμαστε στην παράγραφο 2.9.3. 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

 
2.9.6 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της 17/3/2008 δεν υλοποιήθηκε λόγω ανεπάρκειας χρόνου. Με την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5/8/2008 αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του 
Μετοχικού κεφαλαίου, στο ίδιο ποσό και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που είχε 
αποφασισθεί από την προγενέστερη Γενική Συνέλευση.  

Μέχρι την 20/11/2008 ολοκληρώθηκε η περίοδος άσκησης δικαιώματος από τους 
παλαιούς μετόχους. Κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ασκήθηκαν 
συνολικά δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 69.249.825 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές και 
καταβλήθηκε το ποσό των ευρώ 22.159.944,00.  Κατά συνέπεια, μέσω της άσκησης 
δικαιωμάτων προτίμησης η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε κατά ποσοστό 52,24%. Το 
σύνολο των αδιάθετων μετοχών, ήτοι 63.312.675 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές θα 
διατεθεί κατά την περίοδο 24/11/2008 έως την 28/11/2008. Μετά την ολοκλήρωση της 
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διάθεσης των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εταιρεία θα 
δημοσιεύσει νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.  

Την 25/11/2008, η εταιρεία προέβη σε αγορά του μειοψηφικού πακέτου 48,8% της 
θυγατρικής της Gageo A.B.E.E. έναντι τιμήματος 4.000.000 ευρώ. Κατόπιν της ως άνω 
αγοράς η Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της GAGEO A.B.E.E. 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που θα μπορούσαν 
να είχαν επίδραση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, ή άλλα σημαντικά γεγονότα 
που χρίζουν γνωστοποίησης, εκτός της περίπτωσης της ολοκλήρωσης του φορολογικού 
ελέγχου στην Plias Εμπορική Α.Ε. που αναφερόμαστε στην παράγραφο 2.9.2. 
 
 
2.10 Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Δεν σημειώθηκαν στην περίοδο ασυνήθεις ως προς τη φύση ή το μέγεθος τους 
συναλλαγές.  
 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τα εξής:  
 
2.10.1 Ενσώματα πάγια 
Η αύξηση στα ενσώματα πάγια του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας οφείλεται στην 
υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος σε εξέλιξη με σκοπό την καθετοποίηση της 
παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την βελτίωση της 
παραγωγικότητας. 
 
2.10.2 Αποθέματα 
Η αύξηση των αποθεμάτων του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας οφείλεται σε 
αποθεματοποίηση προϊόντων προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση τους 
επόμενους μήνες. 
 
2.10.3 Πελάτες 
Η μείωση του κονδυλίου πελάτες στον Όμιλο οφείλεται κυρίως σε είσπραξη απαιτήσεων 
που είχε η θυγατρική Plias Εμπορική Α.Ε., η οποία έχει διακόψει τη δραστηριότητα της. 
 
2.10.4 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του 
Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση. 
 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30/9/2008 31/12/2007  30/9/2008 31/12/2007 
      
Ταμείο  28.216 34.786  7.096 12.725 
Καταθέσεις όψεως σε 
Ευρώ 803.477 1.056.281  484.463 744.866 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2008 
 
 
 

 
24 

Καταθέσεις σε Ξένο 
Νόμισμα 5.191 5.191  5.191 5.191 
 836.884 1.096.259  496.750 762.782 

 
 
 
2.10.5 Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου 
 
Μέχρι την 30/9/2008 εισπράχθηκε συνολικά ποσό € 7.000.000 από τους βασικούς 
μετόχους έναντι της αποφασισθήσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της μητρικής 
εταιρείας PLIAS ABEE.  Την περίοδο 1/1/2008 έως 30/9/2008 εισπράχθηκε ποσό 
5.000.000 ευρώ που μειωμένο με τα σχετικά έξοδα αύξησης, διαμορφώνεται σε ποσό 
4.493.946, όπως εμφανίζεται και στην κατάσταση ταμειακών ροών. 
 
2.10.6 Υπέρ το άρτιο 
Το συνολικό ποσό μειώθηκε με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την Αύξηση του 
Κεφαλαίου ύψους € 506.054 μειωμένο με τον αναλογούντα αναβαλλόμενο φόρο, ποσού 
€ 126.518. 
 
2.10.7 Κέρδη εις νέον  
Η μεταβολή των κονδυλίου αυτού στην περίοδο οφείλεται αποκλειστικά στην κατανομή 
του  αποτελέσματος (ζημία) της περιόδου.  
 
2.10.8 Δικαιώματα μειοψηφίας 
Η μεταβολή των κονδυλίου αυτού στην περίοδο οφείλεται αποκλειστικά στην κατανομή 
του  αποτελέσματος (ζημία) της περιόδου.  
 
2.10.9 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-Δάνεια 
Η μείωση των μακροπρόθεσμων δανείων στον Όμιλο και στην μητρική αφορά κατά ποσό 
2.139.246 ευρώ εξόφληση δανείου της μητρικής από το υπόλοιπο του τιμήματος της 
πώλησης της  θυγατρικής Olympus Foods ABEE και κατά το υπόλοιπο εξοφλήσεις από 
πληρωμές δόσεων δανείων leasing. 
 
2.10.10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η αύξηση των προμηθευτών στην μητρική και στον Όμιλο οφείλεται κυρίως στις 
επενδύσεις παγίων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1.1.2008 έως 30.9.2008. 
 
2.10.11 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
Το κονδύλι βραχυπρόθεσμα δάνεια μειώθηκε κυρίως λόγω αποπληρωμής δανείων της 
θυγατρικής Plias Εμπορική Α.Ε. 
 
2.10.12 Μικτό κέρδος 
 
Το μικτό κέρδος του Ομίλου μειώθηκε από 4,1 σε 2,7 εκατ. ευρώ λόγω των ακολούθων 
γεγονότων: 
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- Έγινε αλλαγή 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 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.  
 
- Αυξήθηκαν διεθνώς οι τιμές αγοράς των βασικών πρώτων υλών για την παραγωγή των 
προϊόντων της εταιρείας και του ομίλου.  
 
2.10.13 Άλλα έσοδα 
Η μη χρέωση εξόδων διοικητικής υποστήριξης από τη μητρική εταιρεία στις θυγατρικές 
της, είχε αποτέλεσμα τη μείωση του κονδυλίου των άλλων εσόδων της εταιρείας στην 
παρούσα περίοδο. Το γεγονός δεν είχε επίδραση στον όμιλο.  
 
2.10.14 Έξοδα διάθεσης 
Τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν από 3,1 σε 2,3 λόγω του γεγονότος ότι η θυγατρική PLIAS 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. διέκοψε τη δραστηριότητα της. 
 
2.10.15 Χρηματοοικονομικό κόστος 
Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας και του ομίλου παρά την αύξηση των 
επιτοκίων δανεισμού (euribor) μειώθηκε λόγω μείωσης του δανεισμού. 
 
2.10.16 Καθαρό κέρδος/ζημία περιόδου 
Το καθαρό αποτέλεσμα περιόδου του Ομίλου εμφανίζεται δυσμενέστερο κατά 1,6 εκατ. 
ευρώ  σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω των προαναφερομένων 
γεγονότων, αλλά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα αποτελέσματα της αντίστοιχης 
περιόδου του 2007, είχαν ωφεληθεί από κέρδη από πώληση συμμετοχών ύψους 1,2 εκατ. 
ευρώ. 
Ομοίως στο καθαρό αποτέλεσμα της μητρικής της προηγούμενης περιόδου 
περιλαμβάνεται και κέρδος από πώληση συμμετοχών ποσού 2,7 εκατ. ευρώ. 
 
2.10.17Ανάλυση 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

Στις συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες με τις οποίες έγινε ρύθμιση των δανείων 
των εταιρειών του Ομίλου, σε προηγούμενη χρήση, προβλέπονται δεσμεύσεις που έχουν 
αναφερθεί αναλυτικά στις παραγράφους 4.7.17 και 4.7.38 του προσαρτήματος των 
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Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007. Σε προγενέστερη ρύθμιση με τις 
δανείστριες τράπεζες έχει ορισθεί να αποπληρωθούν  τα δάνεια του ομίλου την 
31/12/2009. Ήδη την 12η Ιουνίου 2008 υπογράφηκε μνημόνιο (Memorandum of 
Understanding) με τις συνεργαζόμενες – δανείστριες τράπεζες με σκοπό να θέσει τους 
όρους και τη διαδικασία για νέα ρύθμιση των υφισταμένων οφειλών των εταιρειών του 
Ομίλου. Συμφωνήθηκε εξόφληση δανείων με πόρους από την επικείμενη αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά ποσό € 25.000.000, μέχρι την 31/12/2008 και ρύθμιση του 
υπολοίπου ποσού € 5.028.178 σε έξι ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη δόση 
καταβλητέα την 30/6/2011.   
 
2.10.18Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  
 
α) Συναλλαγές με θυγατρικές: 
 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διεταιρικές Συναλλαγές 
Εννιαμήνου 2008 (ποσά σε €) PLIAS GAGEO PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 

PLIAS   508.919 -579.709 -70.789

GAGEO 273.181   273.181

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ     0

Π
Ω
ΛΟ
ΥΣ
Α

 Ε
ΤΑ
ΙΡ
ΕΙ
Α

 

ΣΥΝΟΛΟ 273.181 508.919 -579.709 202.391
 
 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Διεταιρικές Συναλλαγές 

Εννιαμήνου 2007 (ποσά σε €) PLIAS GAGEO 
PLIAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ OLYMPUS FOODS ΣΥΝΟΛΟ 

PLIAS   509.429,13 3.855.698 395.422 4.760.549

GAGEO 103.834   47.196 151.030

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 137.086 6.639  606.935 750.659

OLYMPUS FOODS 192.262  1.737.827  1.930.089Π
Ω
Λ
Ο
Υ
ΣΑ

 Ε
ΤΑ

ΙΡ
ΕΙ
Α

 

ΣΥΝΟΛΟ 433.181 516.068 5.593.525 1.049.553 7.592.328

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
30.9.2008 (ποσά σε €) PLIAS GAGEO PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 
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PLIAS   4.815.455 2.146.520 6.961.975

GAGEO       0

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ   0  0ΕΤ
Α
ΙΡ
ΕΙ
Α

 
ΕΧ
Ο
ΥΣ
Α 
ΤΗ
Ν

 
Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

ΣΥΝΟΛΟ 0 4.815.455 2.146.520 6.961.975

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 30.9.2007 
(ποσά σε €) PLIAS GAGEO 

OLYMPUS 
FOODS 

PLIAS 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 

PLIAS  3.982.882 135.509 7.294.860 11.413.251

GAGEO   56.164  56.164

OLYMPUS FOODS      0

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ   78.926  78.926

ΕΤ
Α
ΙΡ
ΕΙ
Α

 Ε
Χ
Ο
Υ
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 Τ
Η
Ν

 
Α
Π
Α
ΙΤ
Η
Σ
Η

 

ΣΥΝΟΛΟ 0 3.982.882 270.599 7.294.860 11.548.341

 
Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν αγοραπωλησίες προϊόντων αλλά και παροχή 
υπηρεσιών (το 2007) διοικητικής υποστήριξης. 

Δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις για τις ανωτέρω συναλλαγές. 
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 απομείωση ποσού €5.000.000 από την προηγούμενη χρήση. 
Η μητρική εταιρεία έχει εγγυηθεί για μακροπρόθεσμα δάνεια των θυγατρικών της Plias 
Εμπορική Α.Ε. (ύψους €3.081.000) και Gageo A.B.E.E. (ύψους €3.176.940) και επίσης 
για δάνειο χρηματοδοτικής μίσθωσης της Gageo A.B.E.E. ύψους €2.960.886. 
 
β) Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του στις 30.11.2007 
αποφάσισε την εξειδίκευση των όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων 
Προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές και 
στο Προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, όπως 

 Όμιλος Εταιρία 
 1.1. – 

30.09.2008 
1.1. – 

30.09.2007 
1.1. – 

30.09.2008 
1.1. – 

30.09.2007 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών της διοίκησης 494.690 464.086 494.690 464.086 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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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 Δεκεμβρίου 2008 (1η Περίοδος Άσκησης), σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος, και κατά το χρονικό διάστημα από 1 
έως 10 Δεκεμβρίου 2009, για το υπόλοιπο 50% των δικαιωμάτων (2η Περίοδος 
Άσκησης). Κατά τη 2η Περίοδο Άσκησης, οι Δικαιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν και 
όσα από τα παραχωρηθέντα σε αυτούς δικαιώματα δεν ασκήθηκαν κατά την 1η Περίοδο 
Άσκησης. 
 
Η προσφορά απευθύνεται σε 8 δικαιούχους (Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών). Ο ακριβής αριθμός των 
δικαιωμάτων του κάθε δικαιούχου έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη 
συνεδρίαση του της 30.11.2007. 
 
Η Τιμή Άσκησης του Δικαιώματος 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 
Διοικητικό 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 μέχρι την 30/9/2008 ποσό 
€7.000.000 σε λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έναντι της επικείμενης 
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 έχει καταχωρηθεί στην Καθαρή Θέση του Ατομικού και 
Ενοποιημένου Ισολογισμού στον λογαριασμό «Ποσά προορισμένα για Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου». 
Δεν υπάρχουν άλλοι όροι, προϋποθέσεις ή εξασφαλίσεις για την ανωτέρω συναλλαγή. 
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2.10.19 Αριθμός προσωπικού 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2008 ήταν για την εταιρεία 124 
άτομα και για τον Όμιλο 161 άτομα, ενώ κατά την 30/9/2007 ήταν για την εταιρεία 128 
και για τον όμιλο 267 άτομα.  
 
 
 
 

Χαλκίδα 26 Νοεμβρίου 2008 
 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Ο Δ/νων Σύμβουλος 
 
 
 
_____________________    ______________________ 
Χαράλαμπος Δαυίδ     Αδαμάντιος Λέντσιος 
 
 
 
 
Ο Οικονομικός Δ/ντης Ομίλου   Η Δ/ντρια Λογιστηρίου 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Ορθόδοξος  Νεοφύτου    Ευαγγελία Χατζηαναγνώστου 
 
 
 
 

 

 

 

Ευστάθιος Π. Μπανίλας 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16451 

ΣΟΛ α.ε. 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 

Αρ. Μ.  ΣΟΕΛ 125 
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3             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
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