PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 40352/12/Β/98/(08)13 - Γ.Ε.ΜΗ. 046148422000
ΕΔΡΑ: 71ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ)
ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ AE. Συνιστούμε,
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: www.papoutsanis.gr, όπου αναρτώνται οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση ελέγχου του νόμιμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου:
Αριθμός Φορολογικού μητρώου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
-Πρόεδρος:
-Αντιπρόεδρος:
-Μέλος:
Ημερομηνία έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων:
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:

www.papoutsanis.gr
094502896
Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου
Μαίρη Χαϊγκούι Ισκαλατιάν του Σαρκίς
Αλέξανδρος Γεωργιάδης του Βασιλείου
10 Μαρτίου 2014
Ευστάθιος Π. Μπανίλας, Αρ Μ ΣΟΕΛ 16451
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

31.12.2013
14.761
14.761

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

31.12.2012
7.539
7.539

9.386.093
9.386.093

9.316.381
9.316.381

37.131.850
(46.503.182)
(9.371.332)
14.761

37.131.850
(46.440.691)
(9.308.841)
7.539

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01.0131.12.2013
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(9.308.841)
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
(62.491)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(9.371.332)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΙΑΝ - 31 ΔΕΚ 2013
01.0101.0131.12.2013
31.12.2012
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
(62.491)
(24.438)
Ζημιές προ φόρων
(62.491)
(24.685)
Ζημιές μετά από φόρους (Α)
(62.491)
(24.685)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους της Εταιρείας
(62.491)
(24.685)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Α+Β)
(62.491)
(24.685)
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή
(0,0168)
(0,0066)
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(62.491)
(24.685)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
01.0131.12.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές προ φόρων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Χρηματοοικονομικό κόστος - (καθαρό)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(9.284.156)
(24.685)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου

(9.308.841)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης

01.0131.12.2012

01.0131.12.2012

(62.491)

(24.685)

(62.491)

247
(24.438)

(7.230)

(1.065)

69.712

25.188
(247)

(9)

(562)

(9)

(562)

3.579
3.570

4.141
3.579

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ABEE της οποίας είναι θυγατρική με ποσοστό 100%
2. Συνοπτική παρουσίαση του θέματος έμφασης της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του κ.ν 2190/20, ότι διακόπηκε η δραστηριότητα της εταιρείας
και ότι στην περίπτωση που οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2013, δεν είχαν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση.
3. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις γίνεται αναφορά στη σημείωση 7.2 των οικονομικών καταστάσεων.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2013 και 31.12.2012 ήταν 0 άτομα.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη.
6. Τα ποσά που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: δεν υπάρχουν αγορές και πωλήσεις. Υπάρχουν αμοιβές σε μέλη Δ.Σ. ποσού 6.000 €.
Το υπόλοιπο στη λήξη της τρέχουσας χρήσης των απαιτήσεων είναι 0 ευρώ και των υποχρεώσεων είναι 9.316.832,15 ευρώ
7.Η εταιρεία από τον Ιανουάριο του 2008 ανέστειλε τη δραστηριότητά της και μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της
ΧΑΛΚΙΔΑ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 563348

ΜΑΙΡΗ Σ. ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 132693

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 987994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 50454 Α' ΤΑΞΗΣ

