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PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40352/12/Β/98/(08)/12
ΕΔΡΑ: 71ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

(δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)
ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της PLIAS Εμπορική AE. O αναγνώστης που
επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που
προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και στην 'Eκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση Διαδικτύου της
μητρικής εταιρείας www.plias.gr όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
01.01 - 31.12.2009 01.01 - 31.12.2008
Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας:
71ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ,
Κύκλος εργασιών
0
0
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
0
0
ΑΡ.ΜΑ.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40352/12/Β/98/(08)/12)
Αρμόδια Νομαρχία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
-249.455
-531.672
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
Αριθμός Φορολογικού μητρώου
094502896
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
-244.160
-521.531
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου
-------------------------- -------------------------Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
-250.479
-809.665
Μαίρη Χαϊγκούι Ισκαλατιάν του Σαρκίς
Μείον φόροι
0
100.000
Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου
-------------------------- -------------------------Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-250.479
-909.665
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων
================= =================
Κατανέμονται σε:
οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες
Μετόχους
Εταιρίας
-250.479
-909.665
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) 20 Μαρ 10
0
0
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ευστάθιος Π Μπανίλας ΑΡ.ΣΟΕΛ: 16451 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) -250.479
-909.665
Ελεγκτική Εταιρεία
ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
-0,0675
-0,2450
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:
www.plias.gr
01.01 - 31.12.2009 01.01 - 31.12.2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.12.2009
31.12.2008 Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
-250.479
-809.665
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Προσαρμογές για:
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
0
5.295
• Αποσβέσεις
5.295
10.141
Αποθέματα
0
• Προβλέψεις
50.000
-204.800
Απαιτήσεις από πελάτες
49.469
194.394 • Χρεωστικούς τόκους
1.024
277.992
-------------------------- -------------------------Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
1.286.027
1.939.952
-194.160
-726.331
-------------------------- -------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.335.497
2.139.641
704.526
3.679.884
================= ================= • Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων
• Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων
0
484.295
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
-485.129
-371.746
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
100.000
100.000 • (Αύξηση) μείωση προμηθευτών
-------------------------- -------------------------25.237
3.066.103
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
0
18.537 Ταμιακές ροές από τις λειτουργίες
-19.561
-277.992
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
9.819.819
10.354.947 Τόκοι πληρωθέντες
---------------------------------------- -------------------------Σύνολο υποχρεώσεων (α)
9.919.819
10.473.484 Σύνολο εισροών / (εκροών) από
================= ================= λειτουργικές δραστηριότητες (α)
5.676
2.788.110
Μετοχικό κεφάλαιο
37.131.850
37.131.850
Επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας -45.716.172
-45.465.693
0
0
-------------------------- -------------------------- Αγορά ενσωμάτων παγίων
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας
-8.584.322
-8.333.843
0
0
-------------------------- -------------------------- Είσπραξη από πώληση ενσωμάτων παγίων
-------------------------- -------------------------Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)
-8.584.322
-8.333.843
0
0
================= ================= επενδυτικές δραστηριότητες (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)
1.335.497
2.139.641 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
================= ================= Χρηματοδότηση από μητρική
0
3.038.068
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Λήψη δανείων
0
0
31.12.2009
31.12.2008 Εξόφληση δανείων
0
-6.002.274
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)
-8.333.843
-7.424.179 χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
0
-2.964.206
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης, μετά από φόρους
-250.479
-909.665 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά -------------------------- -------------------------Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
0
0 διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
5.676
-176.096
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην
απ’ ευθείας στην καθαρή θέση
0
0 αρχή της περιόδου
18.516
194.614
-------------------------- -------------------------Καθαρή θέση λήξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)
-8.584.322
-8.333.843 στη λήξη της περιόδου
24.192
18.516
================= =================
================= =================
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της PLIAS ABEE της οποίας είναι θυγατρική με ποσοστό 100%.
2. Συνοπτική παρουσίαση του θέματος έμφασης της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Παραπομπή στο προσάρτημα για την εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 47 και 48 του κ.ν 2190/20, ότι διακόπηκε η δραστηριότητα της εταιρείας και ότι στην περίπτωση που οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2009,
δεν είχαν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση
3. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις γίνεται αναφορά στη σημείωση 7.3 των οικονομικών καταστάσεων.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2009 και 31.12.2008 ήταν 0 άτομα..
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί
σχετική πρόβλεψη. Οι διενεργηθείσες προβλέψεις αφορούν τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού €100.000 .
6. Τα ποσά που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: δεν υπάρχουν αγορές και πωλήσεις. Το υπόλοιπο στη λήξη της τρέχουσας χρήσης
των απαιτήσεων είναι 0 ευρώ και των υποχρεώσεων είναι 9.716.672 ευρώ
7. Η εταιρεία από τον Ιανουάριο του 2008 ανέστειλε τη δραστηριότητά της και μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της
Βαθύ Αυλίδος, 20/3/2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΘ. ΛΕΝΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063137

ΜΑΙΡΗ Σ. ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ
A.Δ.T. Τ 005445

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 563348

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. AE 987994
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε 50454 Α' ΤΑΞΗΣ
4833τύπος 2102724090

