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PLIAS A.B.E.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΡ.ΜΑ.Ε. 13108/06/Β/86/89
ΕΔΡΑ: 71ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της PLIAS ABEE και του Ομίλου εταιρειών PLIAS. Συνιστούμε, επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
Αρμόδια Νομαρχία:
Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
Διεύθυνση Διαδικτύου:
www.plias.gr
Λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος: Xαράλαμπος Δαυίδ
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
-4.447.979
-7.804.265
-4.539.511
-7.319.685
Αντιπρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος: Αναστάσιος - Ιωάννης Λεβέντης
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Δ/νων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος: Αδαμάντιος Λέντσιος
Αποσβέσεις
1.592.314
1.439.674
1.587.019
1.429.533
Μέλος - μη εκτελεστικό μέλος: Νίνος Γιαμάκης
Προβλέψεις
-203.959
677.881
91.041
774.318
Μέλος - μη εκτελεστικό μέλος: Χρήστος Ματσώλας
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
Μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος: Δημήτριος Παπουτσάνης
επενδυτικής δραστηριότητας
-523
-106.750
-523
3.252
Μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος: Νικόλαος Σοφοκλέους
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
565.578
2.045.786
564.554
1.767.794
Hμερομηνία έγκρισης των ετήσιων
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
Οικονομικών Καταστάσεων:
29 Μαρτίου 2010
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Ευστάθιος Π. Μπανίλας Αριθμός ΣΟΕΛ: 16451
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Ελεγκτική Εταιρεία:
ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
1.428.718
-96.619
1.428.718
-428.914
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:
Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
858.353
4.502.315
603.034
958.268
Διεύθυνση διαδικτύου:
www.plias.gr
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
-2.227.859
3.004.396
-2.192.353
3.423.991
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Μείον:
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
-852.724
-2.079.794
-833.163
-1.810.446
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2008 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
-30.260
0
-27.860
0
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
34.813.789
34.691.165
34.797.711
34.669.792 Σύνολο εισροών / (εκροών)
-3.318.341
1.582.625
-3.319.045
-1.201.889
Επενδύσεις σε ακίνητα
275.000
275.000
275.000
275.000 από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
================= ================= ================= =================
Aϋλα περιουσιακά στοιχεία
281.104
345.332
281.104
345.332 Επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπά μή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.451.635
1.698.994
1.469.143
1.716.502 Απόκτηση /εκποίηση θυγατρικών, συγγενών,
0
-4.000.000
0
-4.000.000
Αποθέματα
3.116.084
4.694.802
3.102.031
4.680.749 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
-1.429.601
-3.533.398
-1.429.601
-3.535.037
Απαιτήσεις από πελάτες
6.109.426
6.779.153
7.117.932
8.436.942 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
34.735
4.873
34.735
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
3.910.784
4.304.668
2.612.799
2.347.786 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων------------------4.873
-------- -------------------------- -------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
49.957.821
52.789.114
49.655.719
52.472.102 Σύνολο εισροών / (εκροών)
================= ================= ================= ================= από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-1.424.728
-7.498.664
-1.424.728
-7.500.302
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
================= ================= ================= =================
Μετοχικό Κεφάλαιο
15.190.000
63.091.757
15.190.000
63.091.757 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
45.838
33.465.044
45.838
33.465.044
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
3.228.742
-39.852.720
3.339.595
-39.652.732 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
5.873.372
2.541.068
5.873.372
2.541.067
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
18.418.742
23.239.037
18.529.595
23.439.025 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
-250.000
-30.243.546
-250.000
-24.241.272
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
-40.993
-40.993
0
0 Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
18.377.749
23.198.044
18.529.595
23.439.025 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων
-727.408
-431.714
-727.408
-431.714
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
2.660.746
7.269.018
2.660.746
7.269.018 από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
0
0
0
0
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
6.783.086
6.886.264
6.683.086
6.786.264 Μερίσματα πληρωθέντα
0
0
0
0
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
12.840.103
3.623.013
12.840.103
3.604.476 Εισπράξεις Leasing
0
0
0
-3.038.068
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
9.296.137
11.812.775
8.942.188
11.373.318 Eξοφλήσεις δανείων θυγατρικών
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
31.580.072
29.591.070
31.126.124
29.033.077
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------4.941.802
5.330.851
4.941.802
8.295.056
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)=================
49.957.821 =================
52.789.114 =================
49.655.719 =================
52.472.102 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
================= ================= ================= =================
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
198.732
-585.188
198.028
-407.136
================= ================= ================= =================
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
Ταμειακά
διαθέσιμα
και
ισοδύναμα
έναρξης
περιόδου
511.070
1.096.259
477.998
885.133
01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------709.803 =================
511.070 =================
676.026 =================
477.998
Κύκλος εργασιών
13.877.463
21.007.802
13.877.463
20.422.744 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου=================
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
1.141.003
2.587.170
1.141.003
2.435.170
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
1. Στην έκθεση ελέγχου (σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης) το θέμα έμφασης αφορά μη διενέργεια πρόβλεψης για επίδικη, μη
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-3.882.925
-3.814.977
-3.975.481
-4.535.286
καταχωρημένη, ενδεχόμενη υποχρέωση της εταιρείας ποσού € 700.000 περίπου, για την οποία ο νομικός σύμβουλος δεν εκφέρει
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
-4.447.979
-7.804.265
-4.539.511
-7.319.685
γνώμη.
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-4.850.258
-7.502.523
-4.939.390
-6.917.943
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- 2. Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο ΧΑ στην κατηγορία υπό επιτήρηση.
Ιδιοκτήτες μητρικής
-4.850.258
-7.217.971
-4.939.390
-6.917.943 3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι όμοιες με αυτές της 31/12/2008.
Δικαιώματα μειοψηφίας
0
-284.552
0
0 4. Την 29/12/2009 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας GAGEO ABEE από τη μητρική. Το
γεγονός αυτό δεν επέφερε μεταβολή στα οικονομικά στοιχεία του ομίλου.
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
29.963
-4.443.484
29.963
-7.264.328
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
-4.820.295
-11.946.007
-4.909.427
-14.182.271 5. Έγινε αναμόρφωση στα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης της εταιρείας, σε σχέση με τα δημοσιευθέντα, ώστε να καταστούν
συγκρίσιμα με αυτά της χρήσης 2009.
- Ιδιοκτήτες μητρικής
-4.820.295
-11.685.442
-4.909.427
-14.182.271
- Δικαιώματα μειοψηφίας
0
-260.565
0
0 6. Στη σημείωση 6.32 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή
-0,025
-0,085
-0,025
-0,081 7. i) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. (Λεπτομερής αναφορά γίνεται στη σημείωση 6.33 των οικονομικών καταστάσεων).
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
ii) Οι διενεργηθείσες προβλέψεις αφορούν τις κάτωθι περιπτώσεις
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
-2.290.611
-2.375.303
-2.388.462
-3.105.752
Όμιλος
Εταιρεία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Υποθέσεις της περίπτωσης 7i
0
0
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
100.000
0
01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
Λοιπές προβλέψεις
775.347
775.347
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
Σύνολο
875.347
775.347
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)
23.198.044
1.084.103
23.439.025
3.561.352
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2009 ήταν για την εταιρεία 110 άτομα και για τον Όμιλο 110 άτομα, ενώ
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
κατά την 31/12/2008 ήταν για την εταιρεία 141 άτομα και για τον Όμιλο 144 άτομα.
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
-4.820.294
-11.946.007
-4.909.430
-14.182.271
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
0
34.059.944
0
34.059.944 9. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το ΔΛΠ 24
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------σε ευρώ
Όμιλος
Εταιρεία
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
1.1.–30.12.2009
1.1.–31.12.2009
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)
18.377.749
23.198.044
18.529.595
23.439.026
================= ================= ================= =================
α) Έσοδα
0
1.560
β) Έξοδα
0
0
γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
339.953
339.953
Όμιλος
Εταιρεία
31.12.2009
31.12.2009
Χαλκίδα, 29 Μαρτίου 2010
δ) Απαιτήσεις
0
1.133.604
ε) Υποχρεώσεις
0
0
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
10.Άλλες ουσιώδεις πληροφορίες
α) Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 24/3/2009 και 31/12/2009 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό
ζημιών συνολικού ποσού 47.901.757,12 ευρώ, ως μέτρο θεραπείας των προϋποθέσεων του άρθρου 47 Κ.Ν. 2190/1920.
β) Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υπήρχαν μετοχές της μητρικής που να κατέχονται από την ίδια είτε από Θυγατρικές της
επιχειρήσεις.
γ) Έγινε αναταξινόμηση των μακροπροθέσμων τραπεζικών δανείων σε βραχυπρόθεσμα (συνολικού ποσού 5 εκ. ευρώ περίπου). Η
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ
AΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΘ. ΛΕΝΤΣΙΟΣ
αναταξινόμηση αυτή οφείλεται στην μη τήρηση όρου, για επίπεδο EBIDTA/χρεωστικούς τόκους, των συμβάσεων των μακροπροθέσμων
Α.Δ. J 019516
Α.Δ.Τ. AE 063137
δανείων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Ήδη κάποιες τράπεζες έχουν επιβεβαιώσει την ανοχή τους για την μη τήρηση του Δείκτη και
θεωρούμε ότι τελικά θα λάβουμε την ανοχή όλων των συνεργαζόμενων τραπεζών, έτσι ώστε τα δάνεια αυτά να μην καταστούν
απαιτητά εντός της επόμενης χρήσης.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
11.Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα, ενοποιούμενες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Επωνυμία
Έδρα
Ποσοστό Συμμετοχής
Άμεσο
Έμμεσο
Plias A.B.E.E.
Δήμος Αυλίδος
Μητρική
Plias Εμπορική Α.Ε.
Αθήνα
100%
Aninas Holding S.A.
Λουξεμβούργο
100%
ΜΑΙΡΗ Σ. ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Zora Holding S.A.
Λουξεμβούργο
65%
A.Δ.T. Τ 005445
Α.Δ.Τ. ΑΕ 987994 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 50454-Α' ΤΑΞΗΣ
Plias Hungary (υπό εκκαθάριση)
Ουγγαρία
65%
Π.Δ. Παπουτσάνης ΕΠΕ
Δήμος Αυλίδος
100%
1558τύπος 2102724090

