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08 Μαΐου 2010 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των οικονομικών δεδομένων του Α΄ τριμήνου 2008 της εταιρείας μας, σχετικής 

επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δοθείσης της απόφασης 6/448/11.10.2007 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Εποπτεύουσα αρχή για την εποπτεία των ενδιάμεσων οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών είναι η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (και όχι το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως εκ παραδρομής έχει αναφερθεί) 

2. Η σημείωση επί των οικονομικών καταστάσεων που αναφέρεται στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι η 

3.20. Συναφώς, επισημαίνεται ότι, το ποσό των προβλέψεων που έχουν ήδη σχηματιστεί, σωρευτικά, για τις 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 633 χιλ. € τόσο για την εταιρεία όσο και για τον Όμιλο και τo σύνολο 

των λοιπών προβλέψεων 7.008 χιλ. € για την εταιρεία και 6.796 χιλ. € για τον Όμιλο. 

3. Ο αναμορφωμένος σύμφωνα με τις ανάγκες της απόφασης 6/448 πίνακας συναλλαγών μεταξύ 

συνδεδεμένων μερών για την 31/03/2008 σε χιλιάδες ευρώ παρατίθεται στη συνέχεια: 

α) Έσοδα: 0 και 1.621, β) Έξοδα: 369 και 332, γ) Απαιτήσεις: 27 και 2.963, δ) Υποχρεώσεις: 0 και 27, ε) 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 151 και 151, στ) Απαιτήσεις από 

διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: 32 και 32, ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη 

της διοίκησης: 0 και 0 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

4. Τέλος, τα βασικά στοιχεία πληροφόρησης βάσει του ΔΠΧΠ 7, παρουσιάζονται ακολούθως: 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 

Την 31η Μαρτίου 2008, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 

3.13 των οικονομικών καταστάσεων. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου 

την 31.03.2008 ήταν 12.426 χιλιάδες €, εκ των οποίων τα 6.426 χιλιάδες € αφορούν κοινό ομολογιακό 

δάνειο από την Εθνική Τράπεζα με σταθερό επιτόκιο, τα υπόλοιπα 6.000 χιλιάδες € κοινό ομολογιακό δάνειο 

με την Alpha Bank με κυμαινόμενο επιτόκιο που καλύπτεται από παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν. Ο 

βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας, ύψους 6.500 χιλιάδων € την 31/03/2008 (509 χιλιάδες € 

31/12/2007), είχε συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του 

αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του 

+1% ή -1%. Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%: 

Τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση, 

θα μειωνόντουσαν κατά 65 χιλ. € και 5 χιλ. € την 31/03/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα. 

Β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%: 

Τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση, 

θα αυξανόντουσαν κατά 65 χιλ. € και 5 χιλ. € την 31/03/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα. 

 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτόν 

μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Οι λιανικές πωλήσεις πραγματοποιούνται 

τοις μετρητοίς ή μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις ο Όμιλος με βάση τις 

εσωτερικές αρχές λειτουργίας του διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα προς 

πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας. Επιπρόσθετα κατά πάγια τακτική του Ομίλου οι απαιτήσεις από 

πελάτες ασφαλίζονται.  

Η Εταιρεία και ο Όμιλος προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών πελατών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη 

σημείωση 3.7 των Οικονομικών Καταστάσεων. Την 31/03/2008 το σύνολο των πελατών και των λοιπών 

εμπορικών απαιτήσεων ήταν 41.782 χιλιάδες € και 44.467 χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-

χρεωστών ήταν 1.334 χιλιάδες € και 1.316 χιλιάδες € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

Το χρεωστικό υπόλοιπο της Εταιρείας Plaisio Computers JSC προς την Μητρική Εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS A.E.B.E, στις 31/03/2008, ανερχόταν σε 3,0 εκ. Ευρώ.  Η διοίκηση της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε., θεωρεί ότι το προαναφερθέν χρεωστικό υπόλοιπο δεν παρουσιάζει κίνδυνο μη είσπραξης για την 

Εταιρεία, δεδομένου ότι η PLAISIO COMPUTERS JSC ελέγχεται κατά 100% από τη Μητρική Εταιρεία. 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 

ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Παράλληλα εξαιτίας 

του ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής 

απαξίωσης των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός, η Διοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις 

οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σημείωση 3.6 

των οικονομικών καταστάσεων. Την 31/03/2008 το σύνολο αποθεμάτων ήταν 64.558 χιλιάδες € και 62.945 

χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 4.453 χιλιάδες € και 4.401 χιλιάδες € για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία αντίστοιχα. 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές 

υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους 

αξιολογείται ως χαμηλή. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους 

που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.  

 

 

 

 

 


