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1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Προς τους µετόχους της PLIAS ABEE 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 

PLIAS ABEE  (η Εταιρεία) της 30ης Σεπτεµβρίου 2009, τις σχετικές εταιρικές και 

ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταµειακών ροών της εννεάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις 

επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική 

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 Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά (Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο «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 επισκόπησή µας σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης 

οικονοµικής πληροφόρησης 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 Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν µας δίδει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα 

σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την 

παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
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Συµπέρασµα 

Με βάση τη 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. 

Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2009 

 
 
 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Ευστάθιος Π. Μπανίλας 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 16451 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 
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2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2009-30.09.2009 

 
 
2.1 Eνδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  

 
   ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σηµ. 30.9.2009 31.12.2008 30.9.2009 31.12.2008 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
       
Ενσώµατα πάγια 2.11.1 34.870.418 34.691.165 25.379.920 24.629.746 
Επενδύσεις σε ακίνητα   275.000 275.000 275.000 275.000 
Βιολογικά περιουσιακά Στοιχεία       
Aϋλα περιουσιακά στοιχεία 2.11.1  257.469 345.332 138.881 197.699 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις   0  8.097.508 8.097.508 
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος   1.473.670 1.652.816 785.184 865.065 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις   55.104 46.177 53.586 44.659 

   36.931.662 37.010.490 34.730.079 34.109.676 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα   3.728.080 4.694.802 2.593.179 3.477.567 
Πελάτες  2.11.2 5.685.240 6.779.153 12.085.982 13.713.311 
Λοιπές Απαιτήσεις   3.947.025 3.788.515 1.760.052 1.267.902 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές 
στα κέρδη ή τις ζηµίες    5.083 5.083 5.083 5.083 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.11.3 794.132 511.070 694.262 370.132 

   14.159.560 15.778.623 17.138.559 18.833.995 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  51.091.221 52.789.114 51.868.638 52.943.671 
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  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Σηµ. 30.9.2009 31.12.2008 30.9.2009 31.12.2008 
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα 
στους µετόχους της µητρικής 

 
    

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.11.4 61.120.140 63.091.757 61.120.140 63.091.757 
Υπέρ το άρτιο  32.058.839 32.028.876 32.058.838 32.028.875 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας  8.164.196 8.164.196 7.741.420 7.741.420 
Συναλλαγµατικές διαφορές  -82.495 -82.495 0 0 
Λοιπά αποθεµατικά  217.200 217.200 217.200 217.200 
Αποτελέσµατα εις νέον 2.11.5 -81.558.770 -80.180.498 -73.093.542 -72.265.162 

  19.919.110 23.239.037 28.044.057 30.814.091 
Δικαιώµατα µειοψηφίας  -40.993 -40.993 0 0 
Σύνολο καθαρής θέσης  19.878.117 23.198.044 28.044.057 30.814.091 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Δάνεια 2.11.6 6.790.682 7.269.018 4.438.579 4.438.579 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  4.372.331 4.280.712 3.624.667 3.465.503 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους  599.874 771.894 581.566 753.585 
Λοιπές προβλέψεις  100.000 100.000 0 0 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  1.651.161 1.733.658 1.651.161 1.733.658 

  13.514.049 14.155.282 10.295.972 10.391.324 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.11.7 10.912.488 11.059.775 7.398.877 8.019.098 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 2.11.8 6.604.880 3.623.013 5.979.731 3.016.158 
Προβλέψεις  2.11.9 181.688 753.000 150.000 703.000 

  17.699.055 15.435.788 13.528.608 11.738.255 
Σύνολο υποχρεώσεων  31.213.104 29.591.070 23.824.580 22.129.580 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  51.091.221 52.789.114 51.868.637 52.943.671 
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2.2 Ενδιάµεση κατάσταση συνολικών εσόδων 

  
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

30.9.2009 
01.01-

30.9.2008 
01.01-

30.9.2009 
01.01-

30.9.2008 
      
      
Πωλήσεις 2.11.10 10.311.670 16.681.249 8.387.097 12.807.641 
Κόστος πωλήσεων  9.283.172 13.993.742 7.720.872 11.315.472 
Μικτό κέρδος 2.11.11 1.028.498 2.687.507 666.225 1.492.169 
Άλλα έσοδα  269.463 315.472 254.779 288.653 
Kέρδη από πώληση 
συµµετοχών  0 0 0 0 
Έξοδα διαθέσεως 2.11.12 1.746.321 2.336.871 1.285.055 1.527.563 
Έξοδα διοικήσεως 2.11.12 1.855.391 2.211.371 1.688.757 1.889.103 
Άλλα έξοδα  307.532 151.583 165.773 137.044 
Εξοδα αδρανείας  40.950 40.950 40.950 40.950 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 
(καθαρό) 2.11.13 414.907 1.642.372 317.293 1.038.493 
Κέρδος (ζηµία) προ φόρου  -3.067.139 -3.380.168 -2.576.824 -2.852.331 
Φόρος εισοδήµατος  282.750 190.467 223.170 226.373 
Καθαρό κέρδος (ζηµία)  (Α) 2.11.14 -3.349.889 -3.570.634 -2.799.994 -3.078.704 
Kατανέµονται σε:      
Ιδιοκτήτες µητρικής  -3.349.889 -3.464.927 -2.799.994 -3.078.704 
Δικαιώµατα µειοψηφίας  0 -105.707 0 0 
      
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους (Β)  29.963 0 29.963 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 
(Α+Β)  -3.319.927 -3.570.634 -2.770.032 -3.078.704 
- Ιδιοκτήτες µητρικής  -3.319.927 -3.464.927 -2.770.032 -3.078.704 
- Δικαιώµατα µειοψηφίας  0 -105.707 0 0 
      
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από 
φόρους ανά µετοχή  -0,0170 -0,0410 -0,0142 -0,0364 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων  -1.492.310 -692.848 -1.441.518 -1.101.435 
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2.3 Ενδιάµεση κατάσταση συνολικών εσόδων Γ’ τριµήνου 

 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.07.2009-
30.9.2009 

01.07.2008-
30.9.2008 

01.07.2009-
30.9.2009 

01.07.2008-
30.9.2008 

      
Πωλήσεις  3.562.526 5.522.826 2.758.911 4.373.200 
Κόστος πωλήσεων  3.202.448 4.608.559 2.594.144 3.794.998 
Μικτό κέρδος  360.078 914.267 164.766 578.202 
Άλλα έσοδα  74.811 93.491 59.280 75.269 
Kέρδη από πώληση συµµετοχών  0 0 0 0 
Έξοδα διαθέσεως  774.992 756.919 614.896 544.912 
Έξοδα διοικήσεως  808.491 742.471 752.107 619.618 
Άλλα έξοδα  22.665 74.306 19.282 62.886 
Εξοδα αδρανείας  13.650 13.650 13.650 13.650 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)  139.528 605.019 112.788 435.331 
Κέρδος (ζηµία) προ φόρου  -1.324.437 -1.184.607 -1.288.675 -1.022.927 
Φόρος εισοδήµατος  87.236 83.341 63.812 96.015 
Καθαρό κέρδος (ζηµία)  (Α)  -1.411.673 -1.267.948 -1.352.488 -1.118.942 
Kατανέµονται σε:      
Ιδιοκτήτες µητρικής  -1.411.673 -1.232.677 -1.352.487 -1.118.942 
Δικαιώµατα µειοψηφίας  0 -35.272 0 0 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)  0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(Α+Β)  -1.411.673 -1.267.948 -1.352.488 -1.118.942 
- Ιδιοκτήτες µητρικής  -1.411.673 -1.232.677 -1.352.488 -1.118.942 
- Δικαιώµατα µειοψηφίας  0 -35.272 0 0 
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2.4 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων  
 
  ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ποσά 
προοριζ για 
αύξηση µτχ 
κεφαλαίου 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 01.01.2008  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 
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά 
φόρων  0 0 -379.536 0 0 0 -379.536 

- Αποτέλεσµα περιόδου            -3.078.704 -3.078.703 
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου  0 0 -379.536 0 0 -3.078.704 -3.458.239 

- Μερίσµατα πληρωθέντα         0 
- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου     5.000.000     5.000.000 
- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου         0 
- Ίδιες µετοχές         0 

Υπόλοιπα 30.09.2008  27.031.813 7.000.000 32.101.464 7.741.420 217.200 -68.988.786 5.103.111 
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  ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
                

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ποσά 
προοριζ για 
αύξηση µτχ 
κεφαλαίου 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 01.01.2009  63.091.757  32.028.875 7.741.419 217.200 -72.265.162 30.814.091 
Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις 
λαθών              0 
Διορθωµένα υπόλοιπα  63.091.757 0 32.028.875 7.741.419 217.200 -72.265.162 30.814.091 
Μεταβολές καθαρής θέσης         0 

- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων         0 
- Αποτίµηση Διαθεσίµων για πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων         0 
• Κέρδος (ζηµία) αποτίµησης         0 
• Μεταφορά στα αποτελέσµατα     29.963    29.963 

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

καθαρή θέση              0 
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά 
φόρων  0 0 29.963 0 0 0 29.963 

- Αποτέλεσµα περιόδου            -2.799.994 -2.799.994 
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου  0 0 29.963 0 0 -2.799.995 -2.770.032 

-Μειωση  µετοχικου κεφαλαιου  -1.971.617     1.971.617 0 
- Ίδιες µετοχές         0 

Yπόλοιπα 30.09.2009  61.120.140 0 32.058.838 7.741.419 217.200 -73.093.541 28.044.057 
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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 

Συναλλαγµατι
κές διαφορές 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 
νέον Σύνολο Δικαιώµατα 

Μειοψηφίας 
Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2008  27.031.813 2.000.000 32.481.000 6.873.546 -82.495 217.200 -67.656.531 864.533 219.571 1.084.103 
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 -67.656.531 864.533 219.571 1.084.103 
Μεταβολές καθαρής θέσης         0  0 

- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων 
παγίων         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      26.518         126.518   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 
- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου         0  0 

Υπόλοιπα 30.9.2008   27.031.813 7.000.000 32.101.464 6.873.546 -82.495 217.200 -71.121.458 2.020.070 113.865 2.133.933 
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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 1.01.2009  63.091.757 0 32.028.875 8.164.196 -82.495 217.200 -80.180.498 23.239.036 -40.993 23.198.044 
Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και 
διορθώσεις λαθών                0   0 
Διορθωµένα υπόλοιπα  63.091.757 0 32.028.875 8.164.196 -82.495 217.200 -80.180.498 23.239.036 -40.993 23.198.044 
Μεταβολές καθαρής θέσης         0  0 

- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων 
παγίων     0    0 0 0 

- Αποτίµηση Διαθεσίµων για 
πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων         0  0 

• Κέρδος (ζηµία) αποτίµησης         0  0 

• Μεταφορά στα αποτελέσµατα    29.963     29.963  29.963 
- 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 29.963 0 0 0 0 29.963 0 29.963 
       - Επίδραση από αγορά µειοψηφίας         0  0 

- Αποτέλεσµα περιόδου              -3.349.889 -3.349.889 0 -3.349.889 
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου  0 0 29.963 0 0 0 -3.349.889 -3.319.926 0 -3.319.927 

- Μερίσµατα πληρωθέντα         0  0 
- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου          0  0 
-Μειωση  µετοχικου κεφαλαιου  -1.971.617      1.971.617 0  0 
- Ίδιες µετοχές            

 Υπόλοιπα 30.09.2009  61.120.140  32.058.837 8.164.196 -82.495 217.200 -81.558.768 19.919.109 -40.993  19.878.117 
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2.5 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.01-30.9.2009 01.01-30.9.2008 
01.01-

30.9.2009 
01.01-

30.9.2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις  -3.067.139 -3.380.168 -2.576.824 -2.852.331 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις Παγίων  1.242.419 1.041.433 900.510 715.917 
Προβλέψεις  -743.332 -230.148 -725.019 -25.348 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας  -82.497 -80.914 -82.497 -80.913 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  414.907 1.642.372 317.293 1.038.493 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  926.474 2.123.532 1.126.252 -26.797 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  966.722 -524.796 884.388 -732.199 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -147.287 2.177.161 -620.223 2.527.453 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -427.426 -1.622.894 -317.293 -1.080.767 
Καταβεβληµένοι φόροι  -27.860 0 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) α 
πό λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -945.018 1.145.579 -1.093.413 -516.493 

Επενδυτικές δραστηριότητες      
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων  -1.716.896 -2.295.178 -1.591.867 -2.247.428 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων  383.086 21.359 0 21.359 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  -1.333.810 -2.273.820 -1.591.867 -2.226.069 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  45.838 4.493.946 45.838 4.493.946 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  3.344.330 988.606 3.364.471  
Εισπράξεις Leasing  0 0   
Εξοφλήσεις δανείων  -250.000 -4.379.955 -250.000 -2.139.246 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια)  -578.280 -233.732 -150.898 -138.026 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  2.561.888 868.866 3.009.411 2.216.674 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  283.061 -259.375 324.131 -525.888 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  511.070 1.096.259 370.132 762.782 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  794.132 836.884 694.262 236.894 
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2.6 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 24η  
Νοεµβρίου 2009. 
 

2.7 Δοµή του Οµίλου 
 
Δε σηµειώθηκε µεταβολή στη δοµή του οµίλου στην τρέχουσα περίοδο 
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 100%  
Aninas Holding S.A. Λουξεµβούργο 100%  
Zora Holding S.A. Λουξεµβούργο  65% 
Plias Hungary (υπό 
εκκαθάριση) 

Ουγγαρία  65% 

Π.Δ.Παπουτσάνης ΕΠΕ Δήµος Αυλίδος 100%  
 

Η Mητρική Εταιρεία PLIAS A.B.E.E. χαρακτηρίζεται ως πλήρως καθετοποιηµένη 
βιοµηχανία παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης. 

Η PLIAS Eµπορική Α.Ε. διέκοψε τη δραστηριότητά της από την προηγούµενη χρήση. 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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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).  
 

Σηµειώνεται ότι η Gageo A.B.E.E. βρίσκεται υπό διαδικασία απορρόφησης από την 
Μητρική Εταιρεία, µε βάση τον Νόµο 1297 του 1972 και ισολογισµό µετασχηµατισµού 
της 31.12.2008. Εκτιµάται ότι η διαδικασία απορρόφησης θα έχει ολοκληρωθεί πριν την 
λήξη της χρήσης του 2009. 
 

2.8 Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 
 
2.8.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν τις 
ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/9/2009  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 αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία τους. 
 
 
2.8.2 Μεταβολές σε λογιστικές αρχές 
Χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι, µε αυτές που είχαν 
χρησιµοποιηθεί στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στις οποίες και 
παρουσιάζονται αναλυτικά, µε εξαίρεση την εφαρµογή των εξής νέων προτύπων: 
 
ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 
«Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα» και υιοθετεί µία διοικητική προσέγγιση 
αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση 
που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την 
αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς 
τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που 
παρουσιάζεται στον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων και πρέπει να 
δοθούν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Δεν υπάρχει 
επίδραση από αυτό το πρότυπο στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς ο Όµιλος διαθέτει 
έναν λειτουργικό τοµέα. 
 
Διερµηνεία 13, Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). Τα προγράµµατα 
πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες µίας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράς προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η 
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επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτες µπορεί να 
εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή προϊόντων / 
υπηρεσιών. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν πρόγραµµα πιστότητας πελατών και άρα 
δεν υπάρχει επίδραση από το νέο αυτό πρότυπο στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισµού (αναθεωρηµένο 2007) (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το 
αναθεωρηµένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του 
κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου 
του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα 
σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 
Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισµού σαν 
µέρος του κόστους του παγίου. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την 
κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζονται µε πάγια στοιχεία που 
µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε 
µεγάλες ποσότητες συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα σηµαντικό χρονικό 
διάστηµα προκειµένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Δεν υπάρχει 
επίδραση από αυτό το πρότυπο στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 1: Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το 
τροποποιηµένο ΔΛΠ 1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την 
διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη 
«Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης»  στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης 
συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και 
αναδροµικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόµησης στοιχείων και οικονοµικών 
καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού λόγω της διαφορετικής παρουσίασης θα 
έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, ιδίως στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος. 
 
 
2.8.3 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.  
 
 
2.9 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.  
 
 
2.10 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 που χρησιµοποιήθηκαν τις προηγούµενες συγκριτικές 
περιόδους.  
 

 
2.10.1  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. 3 
Plias Εµπορική Α.Ε. 3 
Gageo A.B.E.E. 2 
Plias Hungary 1 
Π.Δ.Παπουτσάνης ΕΠΕ 2 

 
- Διενεργείται φορολογικός έλεγχος στην εταιρεία για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006 και 
2007, ο oποίος δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα.  
Η διοίκηση συνεκτιµώντας ότι, οι ανέλεγκτες χρήσεις στις εταιρείες του οµίλου έχουν 
περιορισθεί σηµαντικά και ότι υπάρχει µεγάλο ύψος φορολογικών ζηµιών προηγουµένων 
χρήσεων ικανό να καλύψει τις όποιες ενδεχόµενες λογιστικές διαφορές προκύψουν από 
το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων, θεωρεί ότι δεν θα προκύψει πρόσθετη 
επιβάρυνση από διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων και ως εκ 
τούτου δεν διενήργησε καµία σχετική πρόβλεψη στις παρούσες οικονοµικές 
καταστάσεις.  
Λόγω των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων της εταιρίας και των θυγατρικών της  δεν 
αναγνωρίσθηκε αναβαλλόµενη απαίτηση από φορολογικές ζηµιές προηγουµένων 
χρήσεων σε καµία εταιρεία του Οµίλου, επειδή δεν υπάρχει βάσιµη εκτίµηση ότι αυτές 
θα ανακτηθούν, µε συµψηφισµού τους µε φορολογικά κέρδη εποµένων χρήσεων.  
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, από προηγούµενη χρήση, η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει 
εκδικασθεί. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρείας, βασιζόµενη και στην άποψη 
του φορολογικού της συµβούλου, θεωρεί ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για 
την ίδια. Επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη της τελικής επιβάρυνσης, 
διενεργήθηκε στην χρήση 2008 σχετική πρόβλεψη ποσού € 100.000, το οποίο εκτιµάται 
επαρκές για την κάλυψη της. 
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2.10.2 Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν σηµειώθηκαν µεταβολές από τις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, µε 
εξαίρεση την µείωση προβλέψεων λόγω πραγµατοποίησής τους.  

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας ή την λειτουργία των εταιρειών και 
για τις οποίες δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Οι διενεργηθείσες προβλέψεις αφορούν τις κάτωθι περιπτώσεις 
 
  Όµιλος Εταιρεία 
Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 31.688   
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 100.000 0 
Λοιπές προβλέψεις 862.300 843.991 
Σύνολο 993.988 843.991 

 
 
2.10.3 Διακοπείσες δραστηριότητες  
 
Δεν σηµειώθηκε διακοπή δραστηριότητας στην περίοδο που εξετάζεται και στην 
αντίστοιχη περσινή. 
 
2.10.4 Eνδεχόµενες υποχρεώσεις 

Δεν σηµειώθηκε µεταβολή από τις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

Για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων 
αναφερόµαστε στην παράγραφο 2.10.1. 

Για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες αξιώσεις τρίτων κατά της εταιρείας και 
θυγατρικών της αναφερόµαστε στην παράγραφο 2.10.2. 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 
2.10.5 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 σηµαντικά γεγονότα που 
χρίζουν γνωστοποίησης. 
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2.11 Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Δεν σηµειώθηκαν στην περίοδο ασυνήθεις ως προς τη φύση ή το µέγεθος τους 
συναλλαγές, µε εξαίρεση δοθείσες έκτακτες αποζηµιώσεις βάσει προγράµµατος 
εθελουσίας εξόδου για τον όµιλο, που υλοποιήθηκε στο τρίτο τρίµηνο της χρήσης.  
Αναλυτικότερη αναφορά γίνεται στα επιµέρους κονδύλια των αποτελεσµάτων που 
επηρεάστηκαν.  
 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τα εξής:  
 
2.11.1 Ενσώµατα πάγια – Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
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. 
 
Συνοπτική περιγραφή των µεταβολών ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων 
 

       Όµιλος        Εταιρία 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1.716.896 1.591.867 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ -383.086 0 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ -1.242.419 -900.510 
 91.391 691.356 
 
 
2.11.2 Πελάτες 
Η µείωση του κονδυλίου πελάτες στον Όµιλο οφείλεται κυρίως σε είσπραξη απαιτήσεων, 
αλλά και στη µείωση του κύκλου εργασιών. 
 
2.11.3 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  
 30/9/2009 31/12/2008  30/9/2009 31/12/2008 
      
Ταµείο  44.410 21.167  34.914 2.615 
Καταθέσεις όψεως  749.722 489.904  659.348 367.517 
 794.132 511.070  694.262 370.132 
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2.11.4 Μετοχικό κεφάλαιο 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 24.03.2009 αποφάσισε τη µείωση του 
µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών κατά ποσό 1.971.617,41 ευρώ µε 
αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,32 Ευρώ σε 0,31 Ευρώ.  

Μετά την ως άνω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 
61.120.139,71 Ευρώ, διαιρούµενο σε 197.161.741 κοινές ανώνυµες µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε µία. 
To Υπουργείο Ανάπτυξης, µε την αριθ. Κ2-3653_10/04/2009 απόφασή του, ενέκρινε την 
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό 
Συµβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 30 Απριλίου 2009 ενηµερώθηκε για την 
µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρίας.  
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 7η Μαίου 2009 οι µετοχές της εταιρίας είναι 
διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία 0,31 Ευρώ ανά µετοχή. 
Σε περίπτωση που η ανωτέρω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών, 
δεν επαρκέσει µε βάση τον ισολογισµό της 31.12.2009 να καλύψει τις απαιτήσεις του 
άρθρου 47 του Ν. 2190 η Διοίκηση προτίθεται να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. 
 
2.11.5 Αποτελέσµατα εις νέον 
 
Η µεταβολή των κονδυλίου αυτού στην περίοδο οφείλεται στην κατανοµή των 
συνολικών εσόδων της περιόδου και στον συµψηφισµό ζηµιών προηγουµένων χρήσεων 
κατά ποσό 1.971.617,41 ευρώ, όπως περιγράφεται ανωτέρω.  
 
2.11.6 Μακροπρόθεσµα δάνεια 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια παραµένουν σταθερά.  Η µείωση του κονδυλίου στον Όµιλο 
αφορά τον περιορισµό του µακροπροθέσµου τµήµατος των υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
2.11.7  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η µείωση των προµηθευτών στην µητρική και στον Όµιλο οφείλεται στην µείωση του 
κύκλου εργασιών και τον περιορισµό δαπανών και κόστους της µητρικής και των 
εταιρειών του Οµίλου. 
 
2.11.8  Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
Το κονδύλι βραχυπρόθεσµα δάνεια αυξήθηκε κυρίως λόγω λήψης δανείου της µητρικής 
εταιρείας από πιστωτικό ίδρυµα ποσού 2,5 εκ. ευρώ. 
 
 
2.11.9 Προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) 
Η µείωση στην εταιρεία αφορά ισόποση πραγµατοποίηση ζηµιάς από διαφορά τιµήµατος 
πώλησης θυγατρικής εταιρείας σε προηγούµενη χρήση.   Επιπλέον στον όµιλο η 
πρόβλεψη µειώθηκε κατά ποσό € 18.312 λόγω οριστικοποίησης επίδικων υποχρεώσεων 
θυγατρικής εταιρείας. 
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2.11.10 Κύκλος εργασιών 
Ο κύκλος εργασιών µειώθηκε λόγω της ύφεσης που έχει παρουσιαστεί στην αγορά και 
στο γεγονός ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο στην αρχή της συνεργασίας µε την 
συνεργαζόµενη εταιρεία διανοµών, η τελευταία δηµιούργησε αποθέµατα στις 
εγκαταστάσεις της. Σηµαντική επίσης ήταν η επίδραση των απεργιακών κινητοποιήσεων 
των εργαζοµένων του οµίλου στη µείωση του κύκλου εργασιών του β’ τριµήνου της 
χρήσης. 
 
2.11.11 Μικτό κέρδος 
Το µικτό κέρδος του Οµίλου επηρεάστηκε αρνητικά από το πρόγραµµα αποζηµιώσεων 
εθελουσίας εξόδου του Γ’ τριµήνου της χρήσης κατά ποσό 297.866 και της εταιρείας 
κατά ποσό  273.045 αντίστοιχα.  
 
2.11.12 Έξοδα Διάθεσης και Διοίκησης 
Τα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου µειώθηκαν από 4,5 της αντίστοιχης προηγούµενης 
περιόδου σε 3,6 εκατ. ευρώ λόγω του προγράµµατος περικοπής δαπανών και κόστους 
που πραγµατοποιεί η Διοίκηση από την αρχή του έτους 2009 και θα συνεχιστεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. 
 
2.11.13 Χρηµατοοικονοµικό κόστος 
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της εταιρείας και του οµίλου έχει µειωθεί σηµαντικά 
κυρίως λόγω της αποπληρωµής µεγάλου µέρους των δανείων που πραγµατοποιήθηκε στο 
τέλος του 2008 µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 
 
2.11.14  Καθαρό κέρδος / ζηµία περιόδου 
Το καθαρό αποτέλεσµα περιόδου του Οµίλου έχει βελτιωθεί από ζηµίες 3,6 της 
αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου σε ζηµίες 3,3 εκ. Ευρώ, λόγω: 
  
Θετικών παραγόντων: 

• στο πρόγραµµα περικοπής δαπανών και κόστους που πραγµατοποιείται από την 
αρχή του έτους 2009 και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

• στην µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους λόγω αποπληρωµής µεγάλου 
µέρος των δανείων στο τέλος της προηγούµενης χρήσης 

• στην µείωση του κόστους των βασικών πρώτων υλών στη διεθνή αγορά 
 
Αρνητικών παραγόντων: 

• Η σηµαντική πτώση του κύκλου εργασιών λόγω αύξηση της αναλογίας του 
σταθερού κόστους στο κατά µονάδα κόστος πωληθέντων. 

• Το πρόγραµµα αποζηµιώσεων εθελουσίας εξόδου µε συνολική επιβάρυνση   
306.871 για τον όµιλο και  273.045 για την εταιρεία. 
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2.11.15 Ανάλυση των δεσµεύσεων 
 
Έχουν δοθεί για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων: 
 
Από την µητρική υποθήκες και προσηµειώσεις επί 
ακινήτων  για εξασφάλιση δανείων. 18.537.783 
Από την Gageo ABEE υποθήκες και προσηµειώσεις επί 
ακινήτων 733.676 
 19.271.459 
 
Στις συµβάσεις µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες, που υπογράφηκαν την προηγούµενες 
χρήση και µε τις οποίες έγινε η νέα  ρύθµιση των µακροπροθέσµων δανείων των 
εταιρειών του Οµίλου, προβλέπονται οι δεσµεύσεις που έχουν αναφερθεί αναλυτικά στις 
τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
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2.11.16 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  
 
α) Συναλλαγές µε θυγατρικές: 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Διεταιρικές Συναλλαγές Α΄ 
Εννιαµήνου 2009 (ποσά σε €) 

PLIAS GAGEO PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 

PLIAS   306.018   306.018 

GAGEO 121.632     121.632 

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ       0 

Π
Ω
Λ
Ο
Υ
ΣΑ

 
ΕΤ
Α
ΙΡ
ΕΙ
Α

 

ΣΥΝΟΛΟ 121.632 306.018 0 427.650 
 

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 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 30.9.2009 

(ποσά σε €) 

PLIAS GAGEO PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 

PLIAS   7.212.003 1.465.209 8.677.212 

GAGEO       0 

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ   0   0 

ΕΤ
Α
ΙΡ
ΕΙ
Α

 Ε
ΧΟ
ΥΣ
Α

 
ΤΗ
Ν

 Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

ΣΥΝΟΛΟ 0 7.212.003 1.465.209 8.677.212 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31.12.2008 
(ποσά σε €) PLIAS GAGEO PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 

PLIAS   7.506.457 
 

1.919.176 9.425.633 

GAGEO       0 

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ   0   0 

ΕΤ
Α
ΙΡ
ΕΙ
Α

 Ε
ΧΟ
ΥΣ
Α

 
ΤΗ
Ν

 Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

ΣΥΝΟΛΟ 0 7.506.457 1.919.176 9.425.633 

 
 



 
 
 
 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
Της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2009 
 

 
24 

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν αγοραπωλησίες προϊόντων. 
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 πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού €5.200.000. 

Η µητρική εταιρεία έχει εγγυηθεί για δάνειο χρηµατοδοτικής µίσθωσης της Gageo 
A.B.E.E. ύψους €2.960.886. 
 
β) Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη 
  Όµιλος Εταιρία 
  1.1. – 30.09.2009 1.1. – 30.09.2008 1.1. – 30.09.2009 1.1. – 30.09.2008 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης (*) 253.538 494.690 253.538 494.690 

        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 
 
Στα ποσά του 2009 περιλαµβάνεται και αποζηµίωση αποχωρήσαντος µέλους της 
διοίκησης. 
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 
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. Σηµειώνεται ότι κατά την πρώτη περίοδο άσκησης, κανένας δικαιούχος δεν 
άσκησε τα δικαιώµατα του. 
Η προσφορά απευθύνεται σε 8 δικαιούχους (Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και 
Στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεµένων εταιρειών). Ο ακριβής αριθµός των 
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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 

Δεν υπάρχουν. 
 
2.11.17 Αριθµός προσωπικού 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/9/2009 ήταν για την εταιρεία 94 
άτοµα και για τον Όµιλο 119 άτοµα, ενώ κατά την 30/9/2008 ήταν για την εταιρεία 124 
άτοµα και για τον Όµιλο 161 άτοµα. 
 

Χαλκίδα 24 Νοεµβρίου 2009 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Ο Δ/νων Σύµβουλος 
 
_____________________    ______________________ 
Χαράλαµπος Δαυίδ     Αδαµάντιος Λέντσιος 
 
 
Η Οικονοµική Δ/ντρια Οµίλου   Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου 
_______________________    _______________________ 
Μαίρη Ισκαλατιάν  Αλέξανδρος Γεωργιάδης  
 

Ευστάθιος Π. Μπανίλας 

 

 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 16451 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 
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3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

 


