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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σχετικά µε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2009
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556 αναφορικά µε τις «Προϋποθέσεις διαφάνειας για
την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις», οι παρακάτω
υπογεγραµµένοι, εξ’ όσων γνωρίζουµε, δηλώνουµε ότι:
α. Οι εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 –
30.06.2009), ενοποιηµένες και µητρικής εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα
µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της PLIAS
A.B.E.E., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ως
σύνολο και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5 του
Νόµου 3556/30.4.2007.
β. Η εξαµηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Νόµου
3556/30.4.2007.
Βαθύ Αυλίδος, 24 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΔΑΥΙΔ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α. ΛΕΝΤΣΙΟΣ
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ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με βάση τις διατάξεις του Νόµου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουµε την παρούσα εξαµηνιαία
έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο από 01.01.2009 έως και την
30.06.2009 επί των αντιστοίχων ενοποιηµένων και ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων
της Plias A.B.E.E. που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης.
Α. Σηµαντικά γεγονότα κατά το 1ο εξάµηνο του 2009
1. Συνεχίστηκε η υλοποίηση των στόχων που είχε θέσει από την προηγούµενη χρήση η
διοίκηση.
• Σταδιακή υλοποίηση του ανακοινωθέντος επενδυτικού πλάνου. Και κατά το 1ο
εξάµηνο του 2009 η εταιρεία συνέχισε την πραγµατοποίηση του επενδυτικού της
πλάνου για καθετοποίηση παραγωγής, αύξηση της παραγωγικότητας, µείωση
βιοµηχανικού κόστους και βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων.
•

Περιορισµός δαπανών. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 οι λειτουργικές δαπάνες
περιορίστηκαν σηµαντικά σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο του 2008 µέσω του
προγράµµατος περιορισµού δαπανών που µεταξύ άλλων περιελάµβανε διοικητική
αναδιοργάνωση,

µείωση

κόστους

µισθοδοσίας

µέσω

µη

αντικατάστασης

αποχωρησάντων και µείωση υπερωριών, περικοπή λειτουργικών δαπανών και συνεχή
έλεγχο.
•

Μείωση κόστους προϊόντων. Ήδη από την αρχή του 2009 σηµειώθηκε σηµαντική
µείωση του κόστους των βασικών πρώτων υλών λόγω πτώσης των τιµών της διεθνής
αγοράς, µέσω αναζήτησης εναλλακτικών προµηθευτών τόσο στην ελληνική όσο και
τη διεθνή αγορά και επαναδιαπραγµάτευσης µε τους υφιστάµενους προµηθευτές.

•

Έµφαση στις εξαγωγές και εν γένει στη δραστηριοποίηση των εταιριών του Οµίλου
στο εξωτερικό, αλλά και στις φασόν και private label παραγωγές και πωλήσεις.

2. Στο διάστηµα Απρίλιος – Μάιος 2009 εργαζόµενοι των εταιρειών Plias και Gageo
προέβηκαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις δυσχεραίνοντας τη λειτουργία των εταιρειών
του Οµίλου. Μετά από συµφωνία µεταξύ της διοίκησης και των εργαζοµένων η Εταιρεία
συνεχίζει απρόσκοπτα την λειτουργία της από τις αρχές του Ιουνίου.
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Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης
Κίνδυνος µεταβολής τιµών
Σε επίπεδο Οµίλου, οι βασικές α΄ ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή είναι τα
φυτικά έλαια (PLIAS) και το ζωικό λίπος (PLIAS). Η τιµή του ζωικού λίπους κυµαίνεται
ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσµια αγορά, δεδοµένου ότι αποτελεί
χρηµατιστηριακό προϊόν. Λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού του κλάδου, τυχόν
αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων τιµών της πρώτης ύλης δεν µετακυλίονται εύκολα
στην τελική τιµή των προϊόντων, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης
στα αποτελέσµατα του Οµίλου. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία, ετησίως, αναζητά και
τελικά χρησιµοποιεί τον προµηθευτή εκείνο, ο οποίος της εξασφαλίζει την καλύτερη
τιµή, µειώνοντας τον κίνδυνο εξάρτησης.
Για την αντιστάθµιση του κινδύνου αυτού δεν χρησιµοποιούνται παράγωγα.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Οι εισπρακτέοι εµπορικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από µεγάλους
Οµίλους εταιρείων (αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ εσωτερικού και πολυεθνικούς οίκους).
Όλες οι εταιρείες του Οµίλου παρακολουθούν συνεχώς την οικονοµική κατάσταση των
οφειλετών τους. Από το 2008 η διανοµή και εµπορία των επώνυµων προϊόντων
ανατέθηκε στην εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ µειώνοντας έτσι την κυκλοφοριακή ταχύτητα των
απαιτήσεων από πελάτες και τον πιστωτικό κίνδυνο.
Κίνδυνος ρευστότητας – ταµειακών ροών
Λόγω των αρνητικών αποτελεσµάτων η εταιρεία και ο Όµιλος αντιµετωπίζουν κίνδυνο
ρευστότητας, όπως απεικονίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου. Από την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στη χρήση 2008 εξασφαλίσθηκαν
πόροι για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος καθώς και δραµατική µείωση
του συνολικού δανεισµού του οµίλου και εποµένως του χρηµατοοικονοµικού κόστους.
Τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα περικοπής δαπανών και της µείωσης του
κόστους των πρώτων υλών που έχουν ήδη επιτευχθεί θα περιορίσει τον κίνδυνο
ρευστότητας.
Για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας αναµένεται είσπραξη επιχορηγήσεων
επενδυτικού σχεδίου (30% της επένδυσης) καθώς και είσπραξη απαιτήσεων από το
Δηµόσιο των εταιρειών Plias ΑΒΕΕ και Plias Εµπορική Α.Ε. Ήδη µέχρι την ηµεροµηνία
έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, έναντι των ανωτέρω απαιτήσεων εισπράχθηκε
ποσό ευρώ 660.000
Γ. Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων (απόφαση 1/434/3.7.2007,
αρθ. 3)
Οι συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αφορούν :
α) συναλλαγές της εταιρείας µε τις θυγατρικές της και συναλλαγές των θυγατρικών
µεταξύ τους.
β) Συναλλαγές της εταιρείας µε µέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη, που αφορούν
αποκλειστικά αµοιβές τους για την εργασία τους.
γ) Συναλλαγές µε βασικούς µετόχους, δεν υπάρχουν στην περίοδο
5
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Α) Συναλλαγές της εταιρείας µε τις θυγατρικές της και συναλλαγές των θυγατρικών
µεταξύ τους.
Οι συναλλαγές αυτές στην περίοδο αφορούν πωλήσεις πρώτων υλών της Plias A.B.E.E
προς την θυγατρική Gageo A.B.E.E. (σαπουνώµαζα) ύψους 200.942 ευρώ και πωλήσεις
υλικών συσκευασίας παραγωγής της Gageo A.B.E.E. προς την Plias A.B.E.E. ύψους
82.201 ευρώ. Δεν σηµειώθηκαν Συναλλαγές θυγατρικών µεταξύ τους. Οι απαιτήσεις της
µητρικής εταιρείας από την θυγατρική ης Gageo A.B.E.E. ανέρχεται σε 8.223.354, και
από την θυγατρική Plias Εµπορική Α.Ε. ανέρχεται σε 2.056.877 ευρώ.
Β) Συναλλαγές της εταιρείας µε µέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη, που αφορούν
αποκλειστικά αµοιβές και αποζηµιώσεις για την εργασία τους.
Οι συναλλαγές αυτές ανήλθαν κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 σε 179.323 ευρώ.

Δ. Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία (άρθρο 4 απόφαση 7/448/2007)
• Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 6.749.144 ευρώ
Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε ως εξής:

1/1 - 30/6/09 1/1 - 30/6/08
PLIAS A.B.E.E.
PLIAS EMPORIKI A.E.
GAGEO A.B.E.E.
Διεταιρικές πωλήσεις
Σύνολο

•

5.628.186
0
1.399.721
-278.763
6.749.144

8.434.441
0
2.619.063
104.919
11.158.423

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε µείωση κατά 39,5% λόγω:
o Των απεργιακών κινητοποιήσεων εργαζοµένων κατά τους µήνες Απρίλιο και
Μάιο. Μέρος των πωλήσεων που δεν πραγµατοποιήθηκαν στην περίοδο αυτή,
περιλαµβάνονται σε επόµενους µήνες.
o

Της γενικής πτώσης της αγοράς, κυρίως στην ξενοδοχειακή αγορά στην
οποία δραστηριοποιείται η θυγατρική Gageo A.B.E.E..

o Του γεγονότος ότι το αντίστοιχο εξάµηνο του 2008, κατά την έναρξη της
συνεργασίας µε την εταιρεία διανοµών Ελγέκα Α.Ε. η τελευταία είχε
δηµιουργήσει αποθέµατα στις εγκαταστάσεις της δύο µηνών. Κατά το πρώτο
εξάµηνο του 2009, η Ελγέκα Α.Ε. έχει µειώσει τα αποθέµατα της.
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•

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε ζηµίες 0,7 εκατ. Ευρώ σε σχέση µε
ζηµίες 0,43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η µείωση οφείλεται στην
πτώση του τζίρου, που όµως τελικά δεν έχει επιβαρύνει σηµαντικά τα αποτελέσµατα
λόγω της σηµαντικής πτώσης του κόστους των πρώτων υλών και της µείωσης των
λειτουργικών δαπανών. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας έχουν
βελτιωθεί από ζηµίες 0,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2008 σε ζηµίες 0,55 εκατ.
ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2009.

•

Τα µετά Φόρων αποτελέσµατα του Οµίλου ανήλθαν σε ζηµίες 1,9 εκατ. Ευρώ έναντι
ζηµιών 2,3 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008. Η βελτίωση παρά την
µείωση

των

αποτελεσµάτων

αποτελεσµάτων
και

προ

αποσβέσεων,

φόρων,
οφείλεται

χρηµατοδοτικών,
σε

σηµαντική

επενδυτικών
µείωση

του

χρηµατοοικονοµικού κόστους που προκύπτει από την αποπληρωµή µεγάλου µέρους
των δανείων στο τέλος του 2008. Σε επίπεδο µητρικής τα αποτελέσµατα προ φόρων
ανήλθαν σε ζηµίες 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
του 2008 λόγω των προαναφερόµενων αιτιών.
Σχετικοί βασικοί Δείκτες
Οµιλος

Ρυθµός ανάπτυξης πωλήσεων
Περιθώριο Μικτού κέρδους
Περιθώριο Καθαρού κέρδους

•

1/1 –30/6
1/1/ - 30/6/
2009
2008
6,2%
-39,5%
15,9%
9,9%
-20,6%
-28,7%

Εταιρεία
1/1 –30/6
1/1/ - 30/6/
2009
2008
4,4%
-33,3%
10,8%
8,9%
-23,2%
-25,7%

Όπως προκύπτει από την κατάσταση των ταµειακών ροών, κατά το πρώτο εξάµηνο
του 2009, η Εταιρεία αύξησε τον δανεισµό της (τον οποίο είχε προσωρινά µειώσει µε
κεφάλαια από την τελευταία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου) προκειµένου να
χρηµατοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου και να εξοφλήσει
υποχρεώσεις.
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Εκτίµηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το 2ο εξάµηνο της χρήσης.
Για το δεύτερο εξάµηνο του 2009, αναµένεται βελτίωση των αποτελεσµάτων κυρίως
λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών καθώς το πρώτο εξάµηνο αυτός επιβαρύνθηκε
από τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Επιπλέον, έχει ανακοινωθεί πρόγραµµα εθελούσιας
εξόδου που αναµένεται να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα του δεύτερου εξαµήνου, που
όµως θα βελτιώσει σηµαντικά τα αποτελέσµατα από την επόµενη χρήση.
Η προσπάθεια της διοίκησης για µείωση κόστους και δαπανών θα συνεχιστεί µε στόχο τη
διατήρηση τους σε χαµηλά επίπεδα.
Εντός του δεύτερου εξαµήνου αναµένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης µε
απορρόφηση από την µητρική εταιρεία της 100% θυγατρικής Gageo A.B.E.E.

Βαθύ Αυλίδος, 24 Αυγούστου 2009

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α. ΛΕΝΤΣΙΟΣ
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3

ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης
της PLIAS ABEE (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές εταιρικές και
ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική
οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας
οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. 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.
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.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων
Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής
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έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική
πληροφόρηση.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 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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4
4.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2009-30.06.2009
Eνδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σηµ.

ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2009 31.12.2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.6.2009 31.12.2008

34.850.334
275.000

24.832.562
275.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά Στοιχεία
Aϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές
στα κέρδη ή τις ζηµίες
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

4.11.1

287.196
0
1.505.863

34.691.165
275.000
0
345.332
1.652.816

158.926
8.097.508
804.320

0

4.11.2

4.11.3

Περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για
διάθεση
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
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24.629.746
275.000
0
197.699
8.097.508
865.065
0

55.104
36.973.497

0
46.177
37.010.490

53.586
34.221.902

0
44.659
34.109.676

3.922.076
5.745.885
4.115.377

4.694.802
6.779.153
3.788.515

2.838.557
13.494.056
1.340.939

3.477.567
13.713.311
1.267.903

0

0

0

0

5.083
1.020.054

5.083
511.070

5.083
945.783

5.083
370.132

0

0

0

0

14.808.475

15.778.623

18.624.418

18.833.995

51.781.973

52.789.114

52.846.320

52.943.671
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα
στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο

Σηµ.

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.6.2009 31.12.2008 30.6.2009 31.12.2008

4.11.4

61.120.140 63.091.757 61.120.140 63.091.757

Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µτχ κεφαλαίου
Υπέρ το άρτιο

0
0
0
0
32.058.839 32.028.876 32.058.838 32.028.875

Ίδιες µετοχές
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον

0
0
8.164.196 8.164.196 7.741.420 7.741.420
-82.495
-82.495
0
0
217.200
217.200
217.200
217.200
4.11.5 -80.147.097 -80.180.498 -71.741.055 -72.265.162

Στοιχεία της καθαρής θέσης που σχετίζονται µε
περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για
διάθεση

0

0

0

0

21.330.782 23.239.037 29.396.543 30.814.091
Δικαιώµατα µειοψηφίας

-40.993

Σύνολο καθαρής θέσης

-40.993

0

0

21.289.790 23.198.044 29.396.543 30.814.091

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων

4.11.6

6.943.256
4.317.289
812.300
100.000
1.678.660

7.269.018
4.280.712
771.894
100.000
1.733.658

4.438.579
3.579.991
793.991
0
1.678.660

4.438.579
3.465.503
753.585
0
1.733.658

13.851.504 14.155.282 10.491.221 10.391.324
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Προβλέψεις

4.11.7
4.11.8
4.11.9

10.377.342 11.059.775
0
0
6.063.337 3.623.013
200.000
753.000

7.413.044
0
5.395.511
150.000

8.019.098
0
3.016.158
703.000

16.640.679 15.435.788 12.958.555 11.738.255
Σύνολο υποχρεώσεων

30.492.183 29.591.070 23.449.776 22.129.580

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

51.781.973 52.789.114 52.846.320 52.943.671
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4.2

Ενδιάµεση κατάσταση συνολικών εσόδων
ΟΜΙΛΟΣ
01.0101.0130.6.2009
30.6.2008

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Kέρδη από πώληση συµµετοχών
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Εξοδα αδρανείας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Κέρδος (ζηµία) προ φόρου
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος (ζηµία) (Α)
Kατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
Δικαιώµατα µειοψηφίας

4.11.10
4.11.11

4.11.12
4.11.12

4.11.13

4.11.14

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους (Α+Β)
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- Δικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.0101.0130.6.2009
30.6.2008

6.749.144
6.080.724
668.420
194.652
0
971.329
1.046.900
284.867
27.300
275.379
-1.742.702
195.514
-1.938.217

11.158.423
9.385.183
1.773.240
221.982
0
1.579.952
1.468.900
77.277
27.300
1.037.353
-2.195.560
107.126
-2.302.686

5.628.186
5.126.727
501.459
195.499
0
670.159
936.650
146.492
27.300
204.505
-1.288.149
159.358
-1.447.507

8.434.441
7.520.474
913.967
213.384
0
982.651
1.269.485
74.158
27.300
603.162
-1.829.404
130.358
-1.959.763

-1.938.217
0

-2.232.251
-70.435

-1.447.507
0

-1.959.763
0

29.963

0

29.963

0

-1.908.254
-1.908.254
0

-2.302.686
-2.232.251
-70.435

-1.417.545
-1.417.545
0

-1.959.762
-1.959.762
0

-0,0098

-0,0264

-0,0073

-0,0232

-707.775

-426.293

-552.039

-711.136
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4.3

Ενδιάµεση κατάσταση συνολικών εσόδων β’ τριµήνου

ΟΜΙΛΟΣ
01.04.200930.6.2009

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Kέρδη από πώληση συµµετοχών
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Εξοδα αδρανείας
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Κέρδος (ζηµία) προ φόρου
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος (ζηµία) (Α)
Kατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
Δικαιώµατα µειοψηφίας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.04.200830.6.2008

01.04.200930.6.2009

01.04.200830.6.2008

2.776.209
2.409.276
366.933
92.595
0
431.716
434.355
237.181
13.650
92.861
-750.234
66.824
-817.058

6.145.091
4.961.030
1.184.061
82.140
0
973.574
611.077
61.385
13.650
465.236
-858.721
25.640
-884.361

2.165.713
1.944.589
221.124
98.172
0
276.760
394.457
99.960
13.650
76.643
-542.174
74.036
-616.211

4.749.967
4.148.009
601.957
80.866
0
591.255
564.375
61.322
13.650
249.763
-797.542
39.029
-836.571

-817.058
0

-937.178
52.818

-616.210
0

-836.571
0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(Α+Β)

31.556

0

31.556

0

-785.503

-884.361

-584.656

-836.571

- Ιδιοκτήτες µητρικής

-785.503

-831.543

-584.656

-836.571

0

-52.818

0

0

- Δικαιώµατα µειοψηφίας
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4.4

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά
προοριζ για
αύξηση µτχ
κεφαλαίου

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις νέον

Υπόλοιπα 01.01.2008

27.031.813

2.000.000

32.481.000

7.741.419

217.200

-65.910.082

Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις
λαθών
Διορθωµένα υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής θέσης
- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων

27.031.813

2.000.000

32.481.000

7.741.419

217.200

-65.910.082

- Αποτίµηση Διαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
• Κέρδος (ζηµία) αποτίµησης
• Μεταφορά στα αποτελέσµατα
- Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά
φόρων
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
- Μερίσµατα πληρωθέντα
- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
- Ίδιες µετοχές
Υπόλοιπα 30.06.2008

3.561.350
0
3.561.350
0
0
0
0
-466.619
0

-466.619

- Φόρος εισοδήµατος προς και από την
καθαρή θέση

Σύνολο

116.655

116.655

0

0

-349.964

0

0

0
-1.959.763

-349.964
-1.959.762

0

0

-349.964

0

0

-1.959.763

32.131.036

7.741.420

217.200

-67.869.845

-2.309.726
0
4.000.000
0
0
5.251.624

4.000.000

27.031.813

6.000.000
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ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά
προοριζ για
αύξηση µτχ
κεφαλαίου

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01.01.2009

63.091.757

Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις
λαθών
Διορθωµένα υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής θέσης
- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων

63.091.757

0

- Αποτίµηση Διαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
• Κέρδος (ζηµία) αποτίµησης
• Μεταφορά στα αποτελέσµατα
- Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικά
Λοιπά
εύλογης αξίας αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις νέον

32.028.875

7.741.419

217.200

-72.265.162

32.028.875

7.741.419,4

217.200,4

-72.265.162,4

30.814.091
0
30.814.091
0
0
0
0
29.963
0

29.963

- Φόρος εισοδήµατος προς και από την
καθαρή θέση
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά
φόρων
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
-Μειωση µετοχικου κεφαλαιου
- Ίδιες µετοχές
Yπόλοιπα 30.06.2009

Σύνολο

0
0

0

29.963

0

0

0
-1.971.617

0

29.963

0

0

61.120.140

0

32.058.838

7.741.419

217.200
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ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπα 01.01.2008

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ποσά
Συναλλαγµατ
Μετοχικό προοριζ για Υπέρ το Αποθεµατικά
Λοιπά
Αποτελέσµατα εις
ικές
κεφάλαιο αύξηση µτχ
άρτιο
εύλογης αξίας
αποθεµατικά
νέον
διαφορές
κεφαλαίου
27.031.813 2.000.000 32.481.000
6.873.546
-82.495
217.200
-67.656.531

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

Δικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο
864.533

219.571 1.084.103

0

0

864.533
0

219.571 1.084.103
0

- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων
παγίων

0

0

- Αποτίµηση Διαθεσίµων για
πώληση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων

0

0

0

0

-466.619

-466.619

0

0

116.655

116.655

Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και
διορθώσεις λαθών
Διορθωµένα υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής θέσης

27.031.813

2.000.000 32.481.000

6.873.546

-82.495

217.200

-67.656.531

• Κέρδος (ζηµία) αποτίµησης
• Μεταφορά στα αποτελέσµατα

-466.619

- Συναλλαγµατικές διαφορές
µετατροπής
- Φόρος εισοδήµατος προς και
από την καθαρή θέση
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
- Επίδραση από µη ενοποίηση
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
- Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα 30.6.2008

116.655
0

0

0

0

-349.964

-349.964

0

0

0

0

0

0

0

-349.964

-2.232.251
-2.232.251

0
-2.232.251
-2.582.215

0,0
-70.435 -2.302.686
-70.435 -2.652.651

-69.888.782

4.000.000
0
2.282.318

4.000.000
0
149.137 2.431.454

4.000.000
27.031.813

6.000.000 32.131.036

6.873.546

-82.495
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ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπα 1.01.2009
Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και
διορθώσεις λαθών
Διορθωµένα υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής θέσης

Ποσά
προοριζ για
αύξηση µτχ
κεφαλαίου

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικά
Συναλλαγµατικέ
εύλογης
ς διαφορές
αξίας

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

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

63.091.757

0

32.028.875

8.164.196

-82.495

217.200

-80.180.498

0
23.239.036
0

0
-40.993 23.198.044
0

- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων
παγίων

0

0

- Αποτίµηση Διαθεσίµων για
πώληση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων
• Κέρδος (ζηµία) αποτίµησης
• Μεταφορά στα αποτελέσµατα

29.963

- Συναλλαγµατικές διαφορές
µετατροπής
- Φόρος εισοδήµατος προς και
από την καθαρή θέση
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
- Επίδραση από αγορά µειοψηφίας
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
- Μερίσµατα πληρωθέντα
- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
-Μειωση µετοχικου κεφαλαιου
- Ίδιες µετοχές

Δικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο

0

0

29.963

0

0

0

0

0

0

29.963

0

0

0

-1.938.217
-1.938.217

-1.971.617

1.971.617
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0

0

0

0

29.963

29.963

0

0

0

0

29.963
0
-1.938.217
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0
0
0
0

0

29.963
0
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0
0
0
0
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4.5

Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος)
ΟΜΙΛΟΣ
01.0130.6.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

01.0130.6.2008

01.0130.6.2009

01.0130.6.2008

-1.742.702

-2.195.560

-1.288.149

-1.829.404

814.547
-512.594
0

731.914
-231.735
0

586.603
-567.592
0

515.106
-26.935
0

-54.998
275.379

-53.413
1.037.353

0
204.505

-53.413
603.162

697.477
772.726
-682.433

1.948.556
-870.339
2.956.059

137.292
639.010
-606.056

892.124
-1.057.463
2.585.007

-293.716
-27.860

-1.080.083
0

-204.505
0

-674.515
0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

-754.173

2.242.752

-1.098.892

953.672

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

-915.580

-1.807.353

-750.647

-1.769.571

0

5.823

0

5.634

-915.580

-1.801.530

-750.647

-1.763.938

4.11.5

45.838

3.533.380

45.838

3.533.380

4.11.8

2.753.455
0
-239.342

1.151.089
0
-4.661.277
0

2.719.841
-239.342
0

-2.139.248
0

-381.214

-179.425

-101.146

-123.918

2.178.737

-156.233

2.425.191

1.270.214

508.984

284.989

575.652

459.948

511.070

1.096.259

370.132

762.782

1.020.054

1.381.248

945.783

1.222.729

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

4.11.14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.11.13

4.11.3
4.11.7

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων
παγίων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εισπράξεις Leasing
Εξοφλήσεις δανείων
Eξοφλήσεις δανείων θυγατρικών
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)

4.11.11

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
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4.6

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 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 24η
Αυγούστου 2009.
4.7

Δοµή του Οµίλου

Δε σηµειώθηκε µεταβολή στη δοµή του οµίλου στην τρέχουσα περίοδο
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%
100%
100%
65%
65%
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).
4.8

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος

4.8.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν τις
ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/6/2009 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.
4.8.2 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
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.
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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.

4.8.3 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.

4.9

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.
4.10 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση.
Οι σηµαντικότερες εκτιµήσεις και κρίσεις αφορούν στον προσδιορισµό της ωφέλιµης
ζωής των παγίων στοιχείων, την ανάγκη επανεκτίµησης της εύλογης αξίας των ακινήτων
και µηχανηµάτων, την αποτίµηση της εύλογης αξίας των θυγατρικών εταιρειών, τον
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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.
4.10.1 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
3
3
2
1
2

- Διενεργείται φορολογικός έλεγχος στην εταιρεία για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006 και
2007, ο ποίος 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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4.10.2 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. Η περίπτωση αυτή
αφορά την πραγµατοποίηση ζηµίας από διαφορά τιµήµατος πώλησης θυγατρικής σε
προηγούµενη χρήση.
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

Για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

Όµιλος
50.000
100.000
962.300
1.112.300

Εταιρεία
0
943.991
943.991

4.10.3 Διακοπείσες δραστηριότητες
Δεν σηµειώθηκε διακοπή δραστηριότητας στην περίοδο που εξετάζεται και στην
αντίστοιχη περσινή.
4.10.4 Eνδεχόµενες υποχρεώσεις
Δεν σηµειώθηκε µεταβολή από τις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων
αναφερόµαστε στην παράγραφο 4.10.1.
Για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες αξιώσεις τρίτων κατά της εταιρείας και
θυγατρικών της αναφερόµαστε στην παράγραφο 4.10.2.
Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
4.10.5 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Έχει ανακοινωθεί πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου για τον Όµιλο και µέχρι την
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων έχουν γίνει δεκτές οι αιτήσεις 19
εργαζοµένων. Το εν λόγω πρόγραµµα ισχύει έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2009.
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Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού που θα µπορούσαν
να είχαν επίδραση στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, ή σηµαντικά γεγονότα που
χρίζουν γνωστοποίησης.
4.11 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:
4.11.1 Ενσώµατα πάγια
Η αύξηση στα ενσώµατα πάγια του Οµίλου και της Μητρικής Εταιρείας οφείλεται στην
υλοποίηση επενδυτικού προγράµµατος σε εξέλιξη µε σκοπό την καθετοποίηση της
παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας και την βελτίωση της
παραγωγικότητας.
4.11.2 Πελάτες
Η µείωση του κονδυλίου πελάτες στον Όµιλο οφείλεται κυρίως σε είσπραξη απαιτήσεων,
αλλά και στη µείωση του κύκλου εργασιών.
4.11.3 Ταµειακά Διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα Ταµειακά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του
Οµίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση.

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως

Όµιλος

Εταιρεία

30/6/2009 31/12/2008

30/6/2009 31/12/2008

20.250

21.167

6.717

2.615

999.805

489.904

939.066

367.517

1.020.054,45

511.070

945.783

370.132

Η αύξηση των καταθέσεων όψεως οφείλεται σε προϊόν χρηµατοδότησης που λήφθηκε
στο τέλος της περιόδου.
4.11.4 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 που
απεικονίστηκε στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, 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.
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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.
4.11.5 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.
4.11.6 Μακροπρόθεσµα δάνεια
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια παραµένουν σταθερά. Η µείωση του κονδυλίου αφορά τον
περιορισµό του µακροπροθέσµου τµήµατος των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
4.11.7 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.
4.11.8 Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Το κονδύλι βραχυπρόθεσµα δάνεια αυξήθηκε κυρίως λόγω λήψης δανείου της µητρικής
εταιρείας από πιστωτικό ίδρυµα ποσού 2,5 εκ. ευρώ.
4.11.9 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.
4.11.10 Μικτό κέρδος
Το µικτό κέρδος του Οµίλου µειώθηκε από 1,8 σε 0,7 εκατ. ευρώ λόγω της πτώσης του
κύκλου εργασιών.
4.11.11 Έξοδα Διάθεσης και Διοίκησης
Τα λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν από 3,0 σε 2 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.
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4.11.12 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.
4.11.13 Καθαρό κέρδος/ζηµία περιόδου
Το καθαρό αποτέλεσµα περιόδου του Οµίλου έχει βελτιωθεί από ζηµίες 2,3 σε ζηµίες 1,9
εκ. ευρώ παρά την πτώση του κύκλου εργασιών λόγω των ακόλουθων 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
4.11.14 Ανάλυση των δεσµεύσεων
Έχουν δοθεί για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων:
Από την µητρική υποθήκες και προσηµειώσεις
επί ακινήτων για εξασφάλιση δανείων.
Από την Gageo ABEE υποθήκες και
προσηµειώσεις επί ακινήτων

18.537.783
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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4.11.15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
α) Συναλλαγές µε θυγατρικές:
ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΣΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεταιρικές Συναλλαγές α΄ εξαµήνου
2009 (ποσά σε €)

PLIAS

GAGEO

PLIAS

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

200.942

GAGEO

200.942

82.201

82.201

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

0

ΣΥΝΟΛΟ

82.201

200.942

0

283.143

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΣΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεταιρικές Συναλλαγές Α΄ Εξαµήνου
2008

PLIAS

GAGEO

PLIAS
GAGEO

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

324.156

-579.709

166.162

ΣΥΝΟΛΟ
-255.552
166.162

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

0
166.162

324.156

-579.709

-89.391

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 30.6.2009 (ποσά
σε €)

PLIAS

GAGEO

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

8.223.354

PLIAS

2.056.877

ΣΥΝΟΛΟ
10.280.231
0

GAGEO
0

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
0

ΣΥΝΟΛΟ

0

8.223.354

2.056.877

10.280.231

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31.12.2008
(ποσά σε €)

PLIAS

GAGEO

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ

7.506.457

PLIAS

1.919.176

9.425.633
0

GAGEO
0

PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

0

7.506.457

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν αγοραπωλησίες προϊόντων.
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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
1.1. –
30.06.2009

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της διοίκησης (*)
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης

Εταιρία

1.1. –
30.06.2008

1.1. –
30.06.2009

1.1. – 30.06.2008

179.323

263.237

179.323

263.237

0

0

0

0

0

0

0

0

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και µέλη της διοίκησης

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.
4.11.16 Αριθµός προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/6/2009 ήταν για την εταιρεία 105
άτοµα και για τον Όµιλο 132 άτοµα, ενώ κατά την 30/6/2008 ήταν για την εταιρεία 124
και για τον όµιλο 165 άτοµα.
Χαλκίδα 24 Αυγούστου 2009
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Δ/νων Σύµβουλος

_____________________
Χαράλαµπος Δαυίδ

______________________
Αδαµάντιος Λέντσιος

Η Οικονοµική Δ/ντρια Οµίλου
_______________________
Μαίρη Ισκαλατιάν

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου
_______________________
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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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
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Έκθεση Ευρηµάτων από την Εκτέλεση Προσυµφωνηµένων Διαδικασιών επί της
Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «PLIAS Α.Ε»
Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το Διοικητικό Συµβούλιο της «PLIAS Α.Ε.» (η
Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων
προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το
σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την Έκθεση Διάθεσης των
Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών που διενεργήθηκε στις 16 Δεκεµβρίου του 2008. Η Διοίκηση της
Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε
αυτή την εργασία σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο
ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων Διαδικασιών Συναφών µε
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω
προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας.
Διαδικασίες:
1) Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη
«Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», µε τα αντίστοιχα ποσά που έχουν
αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο
που αυτά αναφέρονται.
2) Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της
µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για
το σκοπό αυτό, καθώς και µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των
αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας.
Ευρήµατα:
α) Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην
επισυναπτόµενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και
στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
β) Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που
προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι
συνεπές µε τα αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό Δελτίο και τις σχετικές
αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας.
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Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα
µε τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών
Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων
αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε
εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας και
άλλα θέµατα, πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της
κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για
άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και
δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την περίοδο
που έληξε την 30η Ιουνίου 2009, για τις οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή έκθεση
Επισκόπησης, µε ηµεροµηνία 26/8/2009

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα

ΑΜ ΣΟΕΛ 125
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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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
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