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ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Προς τους μετόχους της PLIAS ABEE
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο ατομικό και ενοποιημένο (συνοπτικό) ισολογισμό
της PLIAS ABEE της 31ης Μαρτίου 2008, τις σχετικές (συνοπτικές) καταστάσεις
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της τρίμηνης
περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες
επεξηγηματικές σημειώσεις. 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
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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 τα συμπεράσματα του ελέγχου μας,
εφιστούμε την προσοχή σας:
1). Στη σημείωση Ν. 3.5.1 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται
αναφορά 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 42,4 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.
2). Στη σημείωση Ν. 3.5.2 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.
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- 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
Διοικητικά Δικαστήρια. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι

προσφυγή στα

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 1,7 εκατομ. ευρώ περίπου, η
είσπραξη της οποίας εξαρτάται από φορολογικό έλεγχο σε εξέλιξη, η έκβαση του
οποίου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν
έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία στις οικονομικές
καταστάσεις.

Αθήνα, 27 Μαίου 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
2.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ισολογισμός
Σημ.

ΟΜΙΛΟΣ
31.3.2008
31.12.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.3.2008
31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Aϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

32.754.834
275.000
218.321

32.982.722
275.000
243.146

22.379.055
275.000
132.071

22.542.763
275.000
149.517

0
1.150.462
46.177
34.444.794

1.180.484
45.957
34.727.310

4.097.508
845.833
44.659
27.774.125

4.097.508
876.971
44.439
27.986.198

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις

4.988.049
6.999.950
6.653.107

4.598.183
7.701.758
7.368.447

3.989.248
7.959.250
3.329.156

3.327.053
8.858.966
3.840.010

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη
αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις
ζημίες
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.235
2.080.071

8.335
1.096.259

7.235
1.371.624

8.335
762.782

20.728.412

20.772.982

16.656.513

16.797.147

55.173.206

55.500.291

44.430.638

44.783.345

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
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Σημ.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής

ΟΜΙΛΟΣ
31.3.2008
31.12.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.3.2008
31.12.2007

Μετοχικό Κεφάλαιο
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μτχ
κεφαλαίου
3.6.1

27.031.813

27.031.813

27.031.813

27.031.813

4.000.000

2.000.000

4.000.000

2.000.000

Υπέρ το άρτιο
Ίδιες μετοχές
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά αποθεματικά

32.481.000

32.481.000

32.481.000

32.481.000

6.873.545
-82.495
217.201

6.873.546
-82.495
217.200

7.741.419
0
217.200

7.741.420
0
217.200

-68.951.606

-67.656.531

-67.033.274

-65.910.083

1.569.458

864.532

4.438.159

3.561.350

96.319

219.571

0

0

1.665.778

1.084.104

4.438.159

3.561.350

32.785.349
4.404.362

35.063.970
4.352.897

23.915.133
3.973.512

26.103.715
3.913.321

697.846

737.669

666.280

682.603

0

0

3.038.068

3.038.068

1.816.160
39.703.717

1.843.660
41.998.196

1.816.160
33.409.153

1.843.660
35.581.367

9.069.618
0
4.486.389
247.705
13.803.711

8.055.379
0
4.004.908
357.705
12.417.992

5.992.804
0
452.817
137.705
6.583.326

4.985.179
0
517.744
137.705
5.640.628

Σύνολο υποχρεώσεων

53.507.428

54.416.188

39.992.479

41.221.995

Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων

55.173.206

55.500.291

44.430.638

44.783.345

Αποτελέσματα εις νέον
Δικαιώματα μειοψηφίας

3.6.2
3.6.2

Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόμενους
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
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2.2

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά λειτουργία)
Σημ

01.0131.3.2008

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.3.2007

Συνεχιζόμενες
Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες δραστηριότητ.

Πωλήσεις
Κόστος
πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα
διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Εξοδα αδρανείας
Χρηματοοικονομι
κό κόστος
3.6.6
(καθαρό)
Κέρδος (ζημία)
προ φόρου
Φόρος
εισοδήματος
Καθαρό κέρδος
(ζημία)
Αποδιδόμενο
σε:
Μετόχους
μητρικής
Δικαιώματα
μειοψηφίας

3.6.4

Διακοπείσες
δραστηριότητ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0101.0131.3.2008
31.3.2007
Σύνολο

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

5.013.332

5.103.999

2.765.024 7.869.023

3.684.474

3.710.706

3.6.5

4.424.153
589.179
139.842

3.672.450
1.431.549
155.435

2.124.286 5.796.736
640.738 2.072.287
6.664
162.099

3.372.465
312.010
132.518

3.136.706
574.000
434.709

3.6.4

606.378

1.192.536

410.081 1.602.617

391.396

412.216

857.823
15.892
13.650
572.116

814.407
52.236
13.650
488.978

155.098
7.901
0
33.802

969.505
60.137
13.650
522.780

705.110
12.835
13.650
353.399

693.510
9.448
13.650
313.609

-1.336.839

-974.823

40.520

-934.303

-1.031.862

-433.724

81.486

96.821

-1.318

95.503

91.330

49.580

-1.418.325

-1.071.644

41.838 -1.029.806

-1.123.192

-483.304

-1.295.073

-989.759

38.072

-951.686

-1.123.192

-483.304

-123.253

-81.885

3.765

-78.120

0

0

3.6.4

Σημείωση: Έγινε αναταξινόμηση των κονδυλίων του ομίλου, της προηγούμενης
περιόδου, λόγω διακοπείσας δραστηριότητας.
2.3

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.3.2008 01.01-31.3.2007

Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
3.6.1
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας
στην καθαρή θέση
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

1.084.103
-1.418.325

-1.029.806 -1.123.192

-483.304

2.000.000

0 2.000.000

0

0
0
1.665.778

Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.3.2008
και 31.3.2007 αντίστοιχα)
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0101.0131.3.2008 31.3.2007
2.623.926 3.561.350 13.645.344

0

0 1.213.470

0
0
0
1.594.120 4.438.159 14.375.510
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2.4

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος)
ΟΜΙΛΟΣ
01.0101.0131.3.2008 31.3.2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0101.0131.3.2008 31.3.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες
-1.336.839
-974.823 -1.031.862 -433.724
εκμεταλλεύσεις
Κέρδη προ φόρων από
0
40.520
διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
374.652
393.818
265.817
264.655
Προβλέψεις
-149.823
11.162
-16.323
7.710
Συναλλαγματικές διαφορές
0
0
0
0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη
-27.500
-54.325
-26.399
-54.325
και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
572.116
515.521
353.399
340.151
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
1.416.928 -1.112.615
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
-389.866
-774.122
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
1.014.238 2.154.882
(πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
-592.821
-354.473
καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
0
0
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
-19.915
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

1.410.349 -425.242
-662.195 -730.802
1.007.625 1.817.637
-422.851

-240.151

0

881.086

-174.371

877.559

545.909

Απόκτηση /εκποίηση θυγατρικών,
0
συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων
-122.609
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις
672
ενσώματων και άϋλων παγίων
Είσπραξη από πώληση
1.100
χρηματοοικονομικών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
0
Μερίσματα εισπραχθέντα
0
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

0

-834.759

-85.333

-127.033

55.203

672

55.203

741.099

0

741.098

0
0
-44.372

0
0

0
0

-120.837

-82.830

-84.661

669.268

2.000.000

0

2.000.000

0

1.151.089

1.365.862

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα /
αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηματοδοτικές μισθώσεις

-2.866.737
-60.789

10

-246.380 -2.139.246
-71.978
-44.811

0
-249.416
-44.331
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(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου

0

0
22.580

0

223.563

1.070.084

-184.057

-293.747

983.813

812.883

608.842

921.431

1.096.259

1.278.586

762.782

750.721

2.080.072

2.091.469

1.371.624 1.672.152

Σημείωση: Έγινε αναταξινόμηση των κονδυλίων των ροών του ομίλου, της
προηγούμενης περιόδου, λόγω διακοπείσας δραστηριότητας.
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3
3.1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γενικές πληροφορίες

Η PLIAS A.B.E.E. ιδρύθηκε το 1960 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εισαγωγή,
εξαγωγή, προώθηση (Marketing) και εν γένει εμπορία καταναλωτικών αγαθών, όπως
ειδών σαπωνοποιϊας, προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης,
καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής αυτών, τροφίμων, ροφημάτων και λοιπά.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής οδού ΑθηνώνΛαμίας στην περιοχή Ριτσώνας Ν. Ευβοίας.
Η εταιρεία Plias A.B.E.E. έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και σαν έδρα της
Εταιρείας ορίζεται ο 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
Μαρτίου 2008.
3.2

Δομή του Ομίλου

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

Εδρα
Δήμος Αυλίδος
Δήμος Αυλίδος
Δήμος Αυλίδος
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Κηφισιά

Ποσοστό Συμμετοχής
Αμεσο
Εμμεσο
Μητρική
100%
51%
100%
65%
65%
100%

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
περίόδου. 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
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.
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Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται όλες οι ανωτέρω εταιρείες
οι οποίες ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της αγοράς (ολική ενοποίηση).
Δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα
περίοδο, ενώ είχαν ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, οι
εταιρείες ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε και OLYMPUS FOODS AE, των οποίων ο έλεγχος
απωλέσθηκε, λόγω πώλησης, την προηγούμενη χρήση.
3.3
3.3.1

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

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν τις
περιοδικές συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της τρίμηνης περιόδου 1/1 – 31/3/2008
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. 24
«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.
3.3.2 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.
3.3.3

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.

3.4

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι και πολιτικές διαχείρισης

Δεν έχουν μεταβληθεί οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι πολιτικές διαχείρισής τους
σε σχέση με τα αναλυτικά αναφερθέντα στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
3.5

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
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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 της 31/12/2007.
3.5.1

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 την
υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 42,42 εκατ. ευρώ, που
αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαρτίου 2008, εξαλείφεται
ο κίνδυνος ρευστότητας.
Επιπλέον, η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει τηρήσει τους όρους, των συμβάσεων με τις
συνεργαζόμενες τράπεζες.
Για την Plias A.B.E.E. συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την αποφασισθείσα αύξηση 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. Με το θετικό αποτέλεσμα της τρέχουσας χρήσης, όπως
προβλέπεται στα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας, εκτιμάται ότι θα αρθούν οι
προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
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.
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- Έγινε απομείωση στη χρήση 2007, της απαίτησης από την Plias Εμπορική Α.Ε. κατά
ποσό € 5.000.000. Η απαίτηση αυτή κατά την 31/12/2007, ανέρχονταν σε ποσό 7,1 εκατ.
€ και κατά την 31/3/2008 σε ποσό € 5,7. εκατ. € περίπου. (προ απομείωσης).
- Η αρνητική Καθαρή θέση της της Plias Εμπορική Α.Ε. κατά την 31/12/2007 ανέρχεται
σε ποσό εκατ. € - 7,42, ενώ κατά την 31/3/2008 σε ποσό εκατ. € - 7,60.
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.
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.

3.5.2

Φόρος εισοδήματος

Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της δεν έχουν εξετασθεί από
τις φορολογικές Αρχές ως εξής:
Επωνυμία
Plias A.B.E.E.
Plias Εμπορική Α.Ε.
Gageo A.B.E.E.
Plias Hungary
Π.Δ.Παπουτσάνης ΕΠΕ

Ανέλεγκτες
φορολογικές
χρήσεις
2
8
5
1
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
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οποίος ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του έτους 2005 και αφορά την υπερδωδεκάμηνη
χρήση 1998-1999, προέκυψε φόρος επί λογιστικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων
προσαυξήσεων, ποσού 1.968.310 Ευρώ. Η Εταιρεία έχει καταθέσει σχετική προσφυγή
στα Διοικητικά Δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η
έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καμία
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ο φορολογικός έλεγχος στην Plias Εμπορική Α.Ε. για τις χρήσεις 2000-2005 είναι σε
εξέλιξη μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων. Από τον
έλεγχο αυτόν θα εξαρτηθεί και η είσπραξη απαίτησης από ΦΠΑ της θυγατρικής Plias
Εμπορική Α.Ε. ποσού ευρώ 1,7 εκατ. περίπου. Δεν υπάρχουν στοιχεία για βάσιμη
εκτίμηση για ζημία που μπορεί να προκύψει από μη είσπραξη μέρους του ανωτέρω
ποσού και γι’ αυτό δεν έγινε καμία σχετική πρόβλεψη.
3.5.3

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 4/6/2008 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.
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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. 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 3.5.2.
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.
3.5.4

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
κατάσταση
διακοπείσες
δραστηριότητες
εμφανίζονται
διακεκριμένα
στην
αποτελεσμάτων και την κατάσταση ταμειακών ροών του Ομίλου αντίστοιχα.
3.5.5

Eνδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν σημειώθηκε μεταβολή από τις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων
αναφερόμαστε στην παράγραφο 3.5.2.
Για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες αξιώσεις τρίτων κατά της εταιρείας και
θυγατρικών της αναφερόμαστε στην παράγραφο 3.5.3.
Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
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3.5.6

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που θα μπορούσαν να
είχαν επίδραση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, ή άλλα σημαντικά γεγονότα που
χρίζουν γνωστοποίησης.
3.6

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:
3.6.1

Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχ. Κεφαλαίου

Στην περίοδο εισπράχθηκε συμπληρωματικό ποσό € 2.000.000 από τους βασικούς
μετόχους έναντι της αποφασισθήσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της μητρικής
εταιρείας PLIAS ABEE.
3.6.2

Κέρδη εις νέον – Δικαιώμαντα μειοψηφίας

Η μεταβολή των κονδυλίων αυτών στην περίοδο οφείλεται αποκλειστικά στην κατανομή
του αποτελέσματος (ζημία) της περιόδου.
3.6.3

Αποτελέσματα περιόδου

Σχολιασμός των γεγονότων της περιόδου που επέδρασαν στη διαμόρφωση κονδυλίων
των αποτελεσμάτων της περιόδου και τη διαφοροποίησή τους σε σχέση με τα αντίστοιχα
της προηγούμενης συγκριτικής περιόδου:
- 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. Η τιμές πώλησης προς την τρίτη εταιρεία
καθορίσθηκαν με μεγαλύτερες εκπτώσεις χαμηλότερες από 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 του ομίλου.
- Δεν χρεώνονται πλέον έξοδα διοικητικής υποστήριξης από τη μητρική εταιρεία στις
θυγατρικές της.
- Αυξήθηκαν τα επιτόκια δανεισμού (euribor).
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3.6.4 Πωλήσεις, κόστος πωληθέντων, Έξοδα διάθεσης
Η αλλαγή της εμπορικής πολιτικής, που αναφέρθηκε ανωτέρω, είχε σαν αποτέλεσμα
στην παρούσα περίοδο, μέρος του κόστους διάθεσης να μεταφερθεί σε μείωση του
κύκλου εργασιών τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και του ομίλου.
Το κόστος πωληθέντων της εταιρείας και του ομίλου επηρεάσθηκαν δυσμενώς από την
Αύξηση διεθνώς της τιμής αγοράς των βασικών πρώτων υλών.
3.6.5

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.
3.6.6

Χρηματοοικονομικό κόστος

Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας και του ομίλου επηρεάστηκε δυσμενώς από
την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού (euribor).
3.6.7

Ανάλυση των δεσμεύσεων

Έχουν δοθεί για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων:

Από την μητρική υποθήκες και προσημειώσεις επί ακινήτων για
εξασφάλιση δανείων της ίδιας και της θυγατρικής Plias Εμπορική

11.537.783

Από την Gageo ABEE υποθήκες και προσημειώσεις επί ακινήτων

3.333.675
14.871.458

Στις συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες με τις οποίες έγινε ρύθμιση των δανείων
των εταιρειών του Ομίλου, σε προηγούμενη χρήση, προβλέπονται οι εξής δεσμεύσεις:
•

Για σημαντικές αγορές και πωλήσεις συμμετοχών και επενδύσεων παγίων
στοιχείων, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνεργαζόμενων τραπεζών.
Εκτός αν για τις πωλήσεις, το προϊόν του τιμήματος μειώσει ανάλογα τις
τραπεζικές υποχρεώσεις και υπάρξει συναίνεση των τραπεζών ως προς το τίμημα.
Εκ των ανωτέρω αναφερόμενων περιουσιακών στοιχείων που υπήρχαν κατά την
31 Δεκεμβρίου 2007, εξαιρούνται από τις δεσμεύσεις αυτές το οικόπεδο της Plias
A.B.E.E. στην Εύβοια και οι μετοχές της ΙΝΚΑΤ.
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3.6.8

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται κατωτέρω:

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Α' Τριμήνου 2008 (ποσά σε €)

PLIAS

PLIAS
GAGEO

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

GAGEO
109.500

ΣΥΝΟΛΟ

-475.558

-585.058

65.203

65.203

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

0
65.203

109.500

-585.058

0

410.355

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Α' Τριμήνου
2007 (ποσά σε €)

PLIAS

GAGEO

ΠΩΛΟΥΣΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PLIAS

132.154

GAGEO

26.468

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

35.829

OLYMPUS FOODS

OLYMPUS
FOODS

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

142.693

1.048.942

1.323.789
26.468

219.624

255.453

25.337

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

87.634

132.154

362.317

735.557

760.894

1.784.499

2.366.604

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31.3.2008
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

(ποσά σε €)

PLIAS

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

GAGEO

PLIAS

5.171.539

758.158

ΣΥΝΟΛΟ

5.929.697

GAGEO

0

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

5.171.539
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
31.03.2007
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

(ποσά σε €)

PLIAS

PLIAS

GAGEO
3.408.671

GAGEO
ΚΑΡΕΛΙΚΑ

OLYMPUS
FOODS ΚΑΡΕΛΙΚΑ
423.939

PLIAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

299.990

6.031.635

ΣΥΝΟΛΟ

7.411

29.651

29.651
6.455

381.584

29.651 3.415.126

812.934

1.1. –
31.03.2008

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

90.385

90.385

6.122.020

10.679.721

388.039
299.990

Όμιλος

3.6.9

10.164.235

7.411

OLYMPUS FOODS
PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Εταιρία

1.1. –
31.03.2007

1.1. –
31.03.2008

1.1. –
31.03.2007

162.268

109.346

162.268

109.346

0

0

0

0

0

0

0

0

Αριθμός προσωπικού

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2008 ήταν για την εταιρεία 120
άτομα και για τον Όμιλο 161 άτομα, ενώ κατά την 31/3/2007 ήταν για την εταιρεία 127
και για τον όμιλο 264 άτομα.
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Χαλκίδα 26 Μαίου 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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