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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022) 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/754/14.04.2016 και 1/434/03.07.2007 και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα κατά σειρά στοιχεία (σε αντίστοιχα Κεφάλαια-Ενότητες): 

 

1. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  

2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 

3. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 

4. Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2022-30.06.2022  

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 είναι εκείνη που εγκρίθηκε ομόφωνα από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», κατά την συνεδρίαση αυτού της 21ης Σεπτεμβρίου 2022 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην 

νόμιμα καταχωρημένη και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr, όπου και θα παραμείνει στην 

διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης της.  



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.06.2022)                                                                           

 

 3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Οι κάτωθι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και ειδικότερα οι κκ: 

 

1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, θέση Σκλήρη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, θέση Σκλήρη, Διευθύνων Σύμβουλος.  

3. Αικατερίνη Βασιλάκη του Δημητρίου, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Ζωοδόχου Πηγής αριθ. 85, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, σύμφωνα με τα υπό του νόμου (άρθρο 5 παρ. 3 έως 6 του ν. 3556/2007) οριζόμενα αλλά και ειδικώς προς 

τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (εφεξής καλουμένης για 

λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΠΛΑΙΣΙΟ»), κατά τα υπό του νόμου επιτασσόμενα, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα 

ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

(α) οι εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022, 

οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και 

του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και  

(β) η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα σημαντικά γεγονότα κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2022 και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις σημαντικές συναλλαγές που 

καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεόμενών με αυτήν μερών, καθώς επίσης και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της 

Εταιρείας, όπως επίσης και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.    

 

Μαγούλα Αττικής, 21ης Σεπτεμβρίου 2022 

Οι δηλούντες, 

     

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  Τα ορισθέντα μέλη από το Δ.Σ. 
Γεώργιος Κ. Γεράρδος   Κωνσταντίνος Γ. Γεράρδος  Αικατερίνη Δ. Βασιλάκη  

Α.Δ.Τ. ΑΙ 597688   Α.Δ.Τ. ΑΟ 507700  Α.Δ.Τ. ΑΒ 501431 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 

 

Εισαγωγή: 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας και ως «Έκθεση»), 

αφορά στη χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2022 (01.01.2022-30.06.2022).  

H Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007), όπως ισχύει μετά από την 

τροποποίηση του από το ν. 4374/2016, καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

8/754/14.04.2016 και 1/434/03.07.2007.  

Η Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως εύληπτο και ουσιαστικό, όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές 

ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω κανονιστικό  πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές 

αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα 

κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως 

«Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «ΠΛΑΙΣΙΟ») καθώς και του Ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ στον οποίο, περιλαμβάνονται πλην της μητρικής ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ και 

οι ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες: 

α) Plaisio Computers JSC που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 100%, 

β) Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. που εδρεύει στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 20% και  

γ) Plaisio Estate JSC, που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 20%.   

Η Έκθεση συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 και ενόψει του ότι από την Εταιρεία 

συντάσσονται και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα 

ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν ως άνω επιχειρήσεων, και με αναφορά στα επιμέρους 

(μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, στα σημεία εκείνα όπου τούτο έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη 

κατανόηση του περιεχομένου της. 

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας και τα λοιπά 

απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση. Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως, οι οποίες 

έχουν τεθεί επί σκοπώ ευχερέστερης ανάγνωσης και παρακολούθησης αυτής και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2022 

 

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα, με χρονική σειρά, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης καθώς και η τυχόν 

επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Ανανέωση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης 

Η Εταιρεία, στις 01 Μαρτίου 2022, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό  ότι η διάρκεια της από 16 Φεβρουαρίου 2015 σύμβασης 

ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι 

την 6η Μαρτίου 2023. Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η Eurobank 

Equities ΑΕΠΕΥ, με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, 

διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές 

αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία. 
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2. Αντικατάσταση και ορισμός του νέου Υπευθύνου της Μονάδας Εταιρικών Ανακοινώσεων και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων 

Η Εταιρεία, στις 21 Απριλίου 2022, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη στον ορισμό της κας. 

Αικατερίνης Βασιλάκη του Δημητρίου ως Υπεύθυνης της Μονάδας Εταιρικών Ανακοινώσεων και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων 

της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Μάριου Βαμβακούρη του Άγγελου. 

Η κα. Αικατερίνη Βασιλάκη αναλαμβάνει τα καθήκοντά της ως Υπεύθυνη των ως άνω Μονάδων την 22α Απριλίου 2022. 

 

3. Ανανέωση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης 

Η Εταιρεία, στις 03 Μαΐου 2022, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η διάρκεια της από 11 Απριλίου 2014 σύμβασης ειδικής 

διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με την ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 

4η Μαΐου 2023.Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η BETA Χρηματιστηριακή 

ΑΕΠΕΥ, με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει 

στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και 

πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

 

4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των επενδυτών της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν την 19η 

Απριλίου 2022 οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη χρήση 2021, ο Όμιλος Πλαίσιο παρουσίασε τα οικονομικά 

αποτελέσματα του 2021. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 437 εκ. Ευρώ από 355 εκ. Ευρώ το 2020, βελτιωμένες κατά 23,2%, ενώ τα 

Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα 19,9 εκ. Ευρώ από 13,3 εκ. Ευρώ (+49,6%). 

 

Ο Κώστας Γεράρδος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο, παρουσίασε τα ορόσημα για το Πλαίσιο το 2021: 

 

• Η αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το 2019 αγγίζει το 38%, χάρη τόσο στις εξελιγμένες υποδομές σε logistics, όσο και στη συλλογική 

προσπάθεια της ομάδας της Πλαίσιο 

• Η πορεία των Λευκών Συσκευών ξεχωρίζει με ετήσια αύξηση που ξεπέρασε το 90%, και με την επέκταση του καταστήματος του 

Ηρακλείου για να συμπεριλάβει τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα σημεία πώλησης ανήλθαν στα δέκα 

• Η Πλαίσιο συνεχίζοντας την παράδοση της ανάπτυξης των ανθρώπων της προήγαγε 108 συνεργάτες σε ανώτερες θέσεις εντός του 

οργανισμού και οργάνωσε 56.789 ώρες εκπαίδευσης. Επιπλέον, ως ανταμοιβή για την εξαιρετική προσπάθεια το 2021, 

αποφασίστηκε η καταβολή στο προσωπικό της Εταιρείας bonus ύψους 1 εκ. Ευρώ. 

 

Ο Γιώργος Γεράρδος, Πρόεδρος της Πλαίσιο, αναφέρθηκε στην πρόθεση της εταιρείας το 2022 να ενισχύσει τον αναπτυξιακό της 

προσανατολισμό, με επιπλέον επενδύσεις 10 εκ. ευρώ σε last mile, logistics και δύο νέα καταστήματα. Στη συνέχεια παρουσίασε τη νέα 

υπηρεσία live παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας από τους πελάτες, που ήρθε να προστεθεί και να αναβαθμίσει την 

υφιστάμενη υπηρεσία next day delivery της Πλαίσιο.  

Συνολικά το 2021 η Πλαίσιο κατέκτησε 46 βραβεία από 16 διαφορετικούς αξιόλογους θεσμούς. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα τους κατέχει η 

ανάδειξη του ιδρυτή και Προέδρου της Πλαίσιο, Γιώργου Γεράρδου, ως Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2021 και 

Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία, η ανάδειξη της Πλαίσιο ως Retailer of the year και η διάκριση της ως μία από τις δέκα Fortune's Most 

Admired Companies. 

Το θετικό αποτύπωμα της Πλαίσιο δεν περιορίστηκε στα οικονομικά της αποτελέσματα, αφού ανέπτυξε σημαντικές δραστηριότητες στο 

πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μετά το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής που κέρδισε η μαθητική ομάδα 

Plaisiobots, η Πλαίσιο δημιούργησε τον πρώτο Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής και μέσω αυτού, οι τρεις νικηφόρες ομάδες 
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κέρδισαν το μεγάλο έπαθλο, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο κορυφαίο Αμερικάνικο πανεπιστήμιο MIT. Ξεχωριστή ήταν επίσης η 

εθελοντική δράση της ομάδας #plai_sou που μοίρασε δωρεάν σχολικά προϊόντα σε 3.089 μαθητές στις πυρόπληκτες περιοχές της Β. 

Εύβοιας. 

 

5. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  

Στις 14  Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω 

τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία 

παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 19.938.472 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα 

δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,32% επί συνόλου 22.075.665 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας 

διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της 

Εταιρείας (http://www.plaisio.gr).  

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 33ης  εταιρικής χρήσεως 2021 

(01.01.2021-31.12.2021) μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και των σχετικών 

ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εν λόγω εταιρικής χρήσεως, οι οποίες 

συνετάγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού 

Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. 

διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://www.plaisio.gr), όσο και με αποστολή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, στην οποία 

διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Στο 2ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, 

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Ελέγχου η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), επί 

σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της 

εν λόγω χρήσεως 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της 33ης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) 

και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 2.207.566,50 Ευρώ 

(μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2021, ήτοι ποσού 0,10 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται 

ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,005 Ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος 

θα ανέλθει σε 0,095 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 

Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 (record date). Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος 

μερίσματος χρήσεως 2021 ορίσθηκε η Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας 

με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία». Τέλος με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων 

παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και 

εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος. 

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε 

ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης 33ης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-

31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της 

εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 113), για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των 
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ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 

(01.01.2022-31.12.2022), σημειώνοντας ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και τη διαδικασία έκδοσης του 

ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2022 (01.01.2022-

31.12.2022), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013. Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία 

απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική 

συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της 

τρέχουσας χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική 

Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες 

κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της 

κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών. 

Στο 7ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), 

η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των 

αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και επεξηγεί τον τρόπο με τον 

οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Στο 8ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή 

Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το 

ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών, 

αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής. 

Στο 9ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα 

καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), οι οποίες 

τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τις προβλέψεις της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε κατά 

τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενώ με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε 

την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διεύρυνση, επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, προκειμένου ιδίως να 

περιλαμβάνει εφεξής και δραστηριότητες σχετικές με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

και λοιπών άμεσα σχετιζομένων ή συνοδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων, την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, την ίδρυση, λειτουργία 

και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασης (πχ. κυλικείο, κλπ,), καθώς και τη δυνατότητα εκμίσθωσης εγκαταστάσεων της Εταιρείας προς 

τρίτους με σκοπό την διοργάνωση εντός αυτών εκδηλώσεων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα με την αυτή 

ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας στην 

μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία. 

Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, της 

σχετικής αδείας-εγκρίσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν 

σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, 

παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς. 

Στο 12ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και 

αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 

(01.01.2021- 31.12.2021). 

Στο 13ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν 

γένει πορεία της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 

 

Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος και τους οποίους κινδύνους ενδέχεται ν΄ αντιμετωπίσει και κατά την διάρκεια του 

δευτέρου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2022, είναι οι ακόλουθοι: 

 

Η επίπτωση του κορονοϊού COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης στα μακροοικονομικά μεγέθη 
 

Παρότι η πορεία της πανδημίας φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί και οι επιπτώσεις έχουν σημαντικά περιοριστεί, τόσο σε 

μακροοικονομικό επίπεδο όσο και ως προς τις επιδόσεις του Ομίλου, οι εξελίξεις στην Ουκρανία έχουν ανατρέψει τις εκτιμώμενες 

προοπτικές του ρυθμού ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής οικονομίας. Ο ‘Ομιλος δεν έχει έκθεση στις αγορές της Ρωσίας, της 

Λευκορωσίας και της Ουκρανίας, καθώς δεν δραστηριοποιείται σε αυτές τις χώρες. Επίπλέον δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία ούτε έχει 

υποχρεώσεις στις χώρες αυτές. Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές  πληροφόρησης κατέληξε πως δεν 

υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των περιουσιακών της στοιχείων, σαν αποτέλεσμα των εξελίξεων στις ως άνω χώρες. Επιπλέον και 

αναφορικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους, ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε πιστωτικό και συναλλαγματικό κίνδυνο σε σχέση με τις χώρες 

αυτές. Παρόλο που ο Όμιλος δεν δραστηριοποιείται στις εμπλεκόμενες στον πόλεμο χώρες, οι αυξήσεις στις τιμές, κατ’ αρχήν της 

ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων, επιφέρουν άνοδο των τιμών καταναλωτή και επακόλουθα πλήττουν τη ζήτηση. Ο  πληθωρισμός, 

στο Α εξάμηνο της παρούσας χρήσης αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 9,3 ποσοστιαίες μονάδες και είναι βέβαιο ότι, εντός του 2022 δεν 

μπορεί να επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα ή/και να διατηρηθεί στα ικανοποιητικά μεγέθη του 2021. Στα παραπάνω πρέπει να 

προστεθεί και η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά έπειτα από έντεκα χρόνια. Επομένως, σε 

βραχυπρόθεσμο τουλάχιστον επίπεδο, οι δευτερογενείς επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών επηρεάζουν δυσμενώς τη δομή του 

κόστους του Ομίλου και οδηγούν σε περιορισμό του πραγματικού εισοδήματος των καταναλωτών και μαζί με αυτό και της ροπής προς 

κατανάλωση. Αν και το τελευταίο δεν έχει ακόμα καταγραφεί στη ζήτηση για προϊόντα του Ομίλου, είναι πιθανόν να προκύψει όσο η 

κατάσταση στην Ουκρανία και στην αγορά ενέργειας δεν ομαλοποιείται. 

 
1. Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο συνολικός ομολογιακός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2022 ανέρχεται σε 12.640 χιλ. €, εκ των οποίων το 

μεγαλύτερο μέρος αφορά σε μακροπρόθεσμο δανεισμό  (10.800 χιλ. €, έναντι 11.720 χιλ. € την 31.12.2021), ενώ περιορισμένο τμήμα 

σχετίζεται με τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό που διαμορφώνεται σε 1.840 χιλ. € (3.640 χιλ. € την 31.12.2021). Το σύνολο του δανεισμού 

αναφέρεται σε ομολογιακές εκδόσεις εκ των οποίων  τα 7.140 χιλ. € αφορούν κοινά ομολογιακά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που 

έχουν καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα, ενώ τα 5.500 χιλ. € σχετίζονται με δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που έχουν ληφθεί από την 

Τράπεζα Eurobank. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός ήταν μηδενικός και κατά τις δύο ημερομηνίες ισολογισμού.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία στα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων, σε 

μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

Α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%: 

- τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά 

126 χιλ. € την 01.01-30.06.2022 και κατά 174 χιλ. € την 01.01-30.06.2021 αντίστοιχα. 

Β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%: 

- τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση θα βελτιώνονταν κατά 126 

χιλ. € την 01.01-30.06.2022 και κατά 174 χιλ. € την 01.01-30.06.2021 αντίστοιχα. 

Η διαμόρφωση του ύψους των επιτοκίων δανεισμού διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο λόγω της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης 

του Ομίλου, της διαχρονικά απόλυτης συνέπειας στην αποπληρωμή των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών του, και των σχέσεων 

συνεργασίας και εμπιστοσύνης που διατηρεί με το τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, η ρευστότητα του Ομίλου διατηρείται διαχρονικά 
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και κατά την 30.06.2022 σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, καθώς τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν το σύνολο του 

τραπεζικού δανεισμού του. 

 

2. Πιστωτικός κίνδυνος  

 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, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά 

περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Επιπρόσθετα, κατά πάγια τακτική του Ομίλου το μεγαλύτερο μέρος των 

απαιτήσεων από πελάτες ασφαλίζεται. Η Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο της σε κατονομαζόμενους και μη κατονομαζόμενους 

πελάτες. Τα υπόλοιπα του Δημοσίου δεν αποτελούν αντικείμενο ασφάλισης. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών πελατών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σημείωση 13. 

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών - χρεωστών περιλαμβάνει: 

α) τη διενέργεια σαφώς καθορισμένης πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς, 

β) τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων 

τους, 

γ) τη διενέργεια πρόβλεψης, βάσει αυξημένου συντελεστή κινδύνου επισφάλειας, εξαιτίας των συνθηκών του ευρύτερου 

περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μειωμένη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και τη δυσχέρεια πρόσβασής τους σε 

τραπεζική χρηματοδότηση. 

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τη διενέργεια πρόβλεψης για αναμενόμενες ζημιές και από μη καθυστερούμενες απαιτήσεις, με βάση 

υπολογισμού το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες, πλην των απαιτήσεων από την Plaisio Computers JSC, καθώς, στην τελευταία 

περίπτωση, εκτιμάται ότι δεν συντρέχει κίνδυνος αδυναμίας είσπραξης των απαιτήσεων, δεδομένου ότι η Plaisio Computers JSC 

ελέγχεται κατά 100% από τη Μητρική Εταιρεία. Το χρεωστικό υπόλοιπο της εν λόγω θυγατρικής προς την Πλαίσιο, ανέρχεται στις 

30.06.2022 σε 248 χιλ. €. 

δ) τη διενέργεια, σε επίπεδο Ομίλου, πρόβλεψης για τα υπόλοιπα απαιτήσεων από το Δημόσιο που περιλαμβάνει και μη 

καθυστερούμενες απαιτήσεις.  

Την 30.06.2022 το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, διαμορφώθηκε σε 30.425 χιλ. € και 30.193 

χιλ. € για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, αντίστοιχα. ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ανήλθε στις 2.444 χιλ. € και 2.363 

χιλ. € αντίστοιχα. Την 31.12.2021 το σχετικό ποσό είχε διαμορφωθεί, στα 27.766 χιλ. € και 27.751 χιλ. €, για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

αντίστοιχα, ενώ οι προβλέψεις επισφαλών πελατών-χρεωστών διαμορφώθηκαν σε 2.743 χιλ. € και 2.659 χιλ. €. Επομένως, το ποσοστό 

των προβλέψεων ως προς τις απαιτήσεις μειώθηκε για τον Όμιλο σε 8,0% στο τέλος του εξαμήνου 2022, έναντι 9,9% στο τέλος της 

προηγούμενης χρήσης. Τα σχετικά μεγέθη για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 7,8% και 9,6% κατά την 30.06.2022 και την 31.12.2021, 

αντίστοιχα. 

Η αύξηση σε απόλυτα μεγέθη των υπολοίπων πελατών κατά 9,6% σε σχέση με την 31.12.2021, οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα 

«Ψηφιακή Μέριμνα 2». Το υπόλοιπο της σχετικής απαίτησης από το Ελληνικό Κράτος την 30.06.2022 ανέρχεται σε 2.383 χιλ. €και 

σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος αναμένεται να εισπραχθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο της παρούσας χρήσης. Σε κάθε 

περίπτωση, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τη ληκτότητα των υπολοίπων πελατών με αποτέλεσμα, περίπου το 95% αυτών να 

κατηγοριοποιούνται ως προς το χρόνο αποπληρωμής, στις 0-90 ημέρες. 

Συμπερασματικά,  η ασφάλιση των υπολοίπων, σε συνδυασμό με την πρακτική της Εταιρείας να ακολουθεί συντηρητική προσέγγιση 

κατά το σχηματισμό απομειώσεων, υποστηρίζουν την εκτίμηση ότι ο εν λόγω κίνδυνος είναι ελεγχόμενος και οι όποιες αρνητικές 

επιπτώσεις στο μέλλον περιορισμένες.  
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3. Κίνδυνος αποθεμάτων-προμηθευτών  

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 σημαντικός, η Διοίκηση 

επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις, ώστε στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η εύλογη αξία τους.  

Την 30.06.2022 το ύψος των καθαρών αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 77.093 χιλ. €, καθώς από 81.917 € μικτά σχηματίστηκε πρόβλεψη 

απαξίωσης 7.735 χιλ., ενώ τα αποθέματα υπό παραλαβή την 30.06.2022 διαμορφώθηκαν σε 2.911 χιλ.  

Τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 75.335 χιλ € τα καθαρά αποθέματα, όπου από τα 80.105 χιλ.€ μικτά 

σχηματίστηκε πρόβλεψη απαξίωσης 7.682 χιλ. €. ενώ τα αποθέματα υπό παραλαβή την 30.06.2022 διαμορφώθηκαν σε 2.911 χιλ. 

Κατά την 30.06.2022 το σχετικό κονδύλι παρουσιάζεται αυξημένα κατά 17,1% ως συνέπεια της απαραίτητης αποθεματοποίησης στα 

πλαίσια της προετοιμασίας για την «Ψηφιακή Μέριμνα 2» και «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» που ξεκίνησε κατά το δεύτερο εξάμηνο 

της παρούσας χρήσης 2022. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων έχει αυξηθεί στις 90 ημέρες έναντι των 67 της προηγούμενης 

χρήσης 2021, ενώ ελαφρά αυξημένη εμφανίζεται η πρόβλεψη απαξίωσης των αποθεμάτων, που διαμορφώνεται σε 7.735 χιλ. € έναντι 

7.283 χιλ. € τη χρήση 2021.  

Σε κάθε περίπτωση στις παρούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψιν τόσο την ανοδική πορεία των τιμών, τη πορεία της ισοτιμίας του 

δολαρίου έναντι του ευρώ όσο και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι τα αυξημένα 

αποθέματα θα διασφαλίσουν περαιτέρω την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων στους καταναλωτές. 

Αναφορικά με τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων των προμηθευτών, η Εταιρεία θεωρεί ότι είναι περιορισμένος, καθώς δεν 

υφίσταται σημαντική εξάρτηση από κάποιον ή κάποιους από αυτούς. Δύο προμηθευτές συνεισφέρουν παραπάνω από το 10% της 

συνολικής αξίας των προμηθειών του Ομίλου, με ποσοστό που μόνο ελαφρά (15,7% και 12,4%) υπερβαίνουν το σχετικό όριο. Με τους 

εν λόγω προμηθευτές, ο Όμιλος διατηρεί μακροχρόνια και αδιατάραχτη επαγγελματική σχέση, δίχως να υφίσταται περίπτωση 

σύγκρουσης συμφερόντων. Παράλληλα, ως προς τις προκαταβολές που δίνει η Εταιρία, αυτές είναι κατανεμημένες στους προμηθευτές 

σε σχετική αναλογία με την αξία των προϊόντων/πρώτων υλών με τα οποία την προμηθεύουν. Τα παραπάνω σηματοδοτούν την πάγια 

πολιτική της Διοίκησης να μεριμνά ώστε να μην υφίσταται εξάρτηση από επιμέρους προμηθευτές και, να ελαχιστοποιεί το σχετικό 

κίνδυνο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας ή ενδεχόμενης πτώχευσης κάποιου προμηθευτή, πολιτική η οποία δεν αναμένεται να 

τροποποιηθεί στο υπόλοιπο του 2022.  

 

4. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων 

του Ομίλου διενεργείται σε Ευρώ. Παράλληλα ο Όμιλος διατηρεί καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, ενώ δεν υφίστανται δανειακές 

υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα. Ο Όμιλος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού 

κινδύνου μέσω σύναψης συμβάσεων παραγώγων, δίχως να κάνει χρήση της λογιστικής της αντιστάθμισης. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς το συναλλαγματικό κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει και αξιολογεί την ανάγκη λήψης 

σχετικών μέτρων. Καθόσον η τιμολόγηση των προμηθευτών γίνεται συχνά σε δολάρια ΗΠΑ, η χρήση της αντιστάθμισης είναι 

συνηθισμένη, εξαιτίας δε αυτής παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στα συναλλαγματικά αποτελέσματα ανά περίοδο. Ο Όμιλος διατηρεί 

σε δολάριο καταθέσεις ύψους 2,4 εκ ευρώ. Η δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Βουλγαρία δεν αυξάνει τον εν λόγω κίνδυνο, καθώς η 

ισοτιμία του βουλγάρικου νομίσματος με το Ευρώ είναι σταθερή. 
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5. Εποχικότητα των πωλήσεων 

Η εποχικότητα των πωλήσεων απαιτεί ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και ομαλή ανατροφοδότηση των 

αποθεμάτων ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις, ενέργειες στις οποίες η Εταιρεία προβαίνει σε συνεχή βάση και, επομένως, ο 

σχετικός κίνδυνος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσιάζουν περιορισμένη εποχικότητα, καθώς περίπου 

το 55% αυτών πραγματοποιείται στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης που περιλαμβάνει τις περιόδους αιχμής των Χριστουγέννων, τη 

«Black Friday», καθώς και την έναρξη της σχολικής περιόδου. Λόγω της σχετικά περιορισμένης εποχικότητας στις πωλήσεις, σε 

συνδυασμό με την εύρωστη ταμειακή κατάσταση του Ομίλου και, επομένως, της δυνατότητας για άμεση αντίδραση σε περίπτωση 

ανάγκης απόκτησης σημαντικού ύψους προμηθειών, καθώς και της διατήρησης υψηλών αποθεμάτων ικανών να καλύψουν πρόσθετη 

έκτακτη ζήτηση, ο σχετικός κίνδυνος εκτιμάται ως χαμηλής διαβάθμισης και αντιμετωπίσιμος. 

 

6. Ένταση του ανταγωνισμού 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, λόγω της ύπαρξης σημαντικού αριθμού retailers κυρίως 

στον τομέα των προϊόντων τεχνολογίας, αποτέλεσμα του οποίου είναι ο περιορισμός των περιθωρίων απόδοσης. Ωστόσο, η σύγκριση 

μεμονωμένα με τις εταιρίες αυτές δεν είναι απολύτως ορθή, δοθέντος του πολύ-προϊοντικού μίγματος προϊόντων που η Πλαίσιο 

διαθέτει, όπως χαρακτηριστικά των πωλήσεων που σχετίζονται με τα είδη γραφείου, και άρα της διαφοροποίησης που επιτυγχάνει. Ο 

κλάδος κατά τα τελευταία έτη χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, που 

διαθέτουν κεφαλαιακή διάρθρωση ικανή να αντιμετωπίσει τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Αγορά. Αυτό συμβαίνει κυρίως καθόσον ο 

ανταγωνισμός είναι ισχυρός, τα περιθώρια κέρδους περιορισμένα και, δοθείσης της ανάγκης για διατήρηση υψηλού κεφαλαίου 

κίνησης, το χρηματοοικονομικό κόστος εμφανίζεται υψηλό. Στο περιβάλλον αυτό, εκτιμάται ότι ο Όμιλος διαχρονικά επιτυγχάνει από τα 

καλύτερα περιθώρια απόδοσης και σαφώς υπερισχύει στην επίτευξη συνεχόμενων κερδοφόρων οικονομικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, 

το ανταγωνιστικό τοπίο, όντας διαρκώς μεταβαλλόμενο, μπορεί να επηρεαστεί είτε από την είσοδο νέων εταιριών, είτε από την αλλαγή 

στρατηγικής των υφιστάμενων. Επιπλέον, σε περιόδους που η καταναλωτική δαπάνη είναι στάσιμη ή μειούμενη, ο ανταγωνισμός 

μπορεί να οδηγήσει σε ανακατανομή των μεριδίων αγοράς. Η ένταση του ανταγωνισμού μπορεί να επιδράσει αρνητικά στις πωλήσεις 

και την κερδοφορία του Ομίλου. 

 

7. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία υπερβαίνουν το σύνολο της έκθεσής του σε δανεισμό, ενώ 

παράλληλα διατηρεί εγκεκριμένα πιστωτικά όρια, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όμιλος χαίρει υψηλής αξιοπιστίας 

τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών του, λόγω της 53ετους και πλέον δυναμικής πορείας του στην ελληνική 

αγορά.  

Η ληκτότητα των υποχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2022 αναλύεται ως εξής: 

 Ο Όμιλος 

 Σύνολα την  
30.06.2022 

έως 12 
μήνες 

 από 2 έτη έως 5 
έτη 

άνω των 5 
ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 57.996 57.996 0 0 

Ομολογιακός δανεισμός 12.640 1.840 10.800 0 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 37.392 4.384 13.825 19.182 

Συμβατικές υποχρεώσεις & έσοδα επόμενης χρήσης 10.534 5.354 3.196 1.984 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 1.216 1.216 0 0 

Σύνολο 119.778 70.791 27.821 21.166 
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 Ο Όμιλος 

 

Σύνολα την  
31.12.2021 

έως 12 
μήνες 

 από 2 έτη έως 5 
έτη 

άνω των 5 
ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 73.462 73.462 0 0 

Ομολογιακός δανεισμός 15.360 3.640 11.720 0 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 38.510 4.367 14.048 20.095 

Συμβατικές υποχρεώσεις & έσοδα επόμενης χρήσης 10.009 5.422 2.648 1.939 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 1.216 1.216 0 0 

Σύνολο 138.556 88.107 28.416 22.034 

  
 Η Εταιρεία 

 

Σύνολα την  
30.06.2022 

έως 12 
μήνες 

 από 2 έτη έως 5 
έτη 

άνω των 5 
ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 57.612 57.612 0 0 

Ομολογιακός δανεισμός 12.640 1.840 10.800 0 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 35.011 4.227 13.281 17.504 

Συμβατικές υποχρεώσεις & έσοδα επόμενης χρήσης 10.523 5.343 3.196 1.984 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 1.216 1.216 0 0 

Σύνολο 117.002 70.238 27.278 19.487 

     
 Η Εταιρεία 

 

Σύνολα την  
31.12.2021 

έως 12 
μήνες 

 από 2 έτη έως 5 
έτη 

άνω των 5 
ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 72.810 72.810 0 0 

Ομολογιακός δανεισμός 15.360 3.640 11.720 0 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 36.052 4.211 13.494 18.346 

Συμβατικές υποχρεώσεις & έσοδα επόμενης χρήσης 9.942 5.355 2.648 1.939 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 1.216 1.216 0 0 

Σύνολο 135.379 87.232 27.862 20.285 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές αποπληρώνεται εντός 12 μηνών. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι 

λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους. Η συνολική έκθεση των υποχρεώσεων του Ομίλου, 

μειώθηκε κατά πλέον των 18,8 εκατ. Ευρώ εντός του υπό εξέταση εξαμήνου, με εσωτερική χρηματοδότηση από τα υπερβάλλοντα 

διαθέσιμα του ομίλου 

Με βάση τα ως άνω δεδομένα και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης αποπληρωμής των εν λόγω υποχρεώσεων μέσω της ευρύτατης 

ρευστότητας του Ομίλου, κατά την παρούσα χρονική στιγμή και για το υπόλοιπο της χρήσης, ο συγκεκριμένος κίνδυνος εκτιμάται ως 

ελεγχόμενος. 

Πέραν των προαναφερόμενων δεν υφίστανται λοιποί κίνδυνοι για τον Όμιλο που χρήζουν παράθεσης στην παρούσα Εξαμηνιαία 

Έκθεση.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄  

Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Στην παρούσα Ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν 

προσώπων, (συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 24:  

Οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες που είναι μέλη του Ομίλου, είναι οι ακόλουθες: 

1. Plaisio Computers JSC (Θυγατρική), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%. 

2. Plaisio Estate JSC (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%. 

3. Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνεται και η εταιρεία BULDOZA Α.Ε., στην οποία μέτοχος με ποσοστό 100% είναι ο 

Κωνσταντίνος Γεράρδος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers A.E.B.E. Η εταιρεία αυτή δεν περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά αποτελεί συνδεδεμένο μέρος, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 9 του Δ.Λ.Π. 24.  
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Στις 30.06.2022 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω Εταιρείες από και προς την Πλαίσιο Computers A.E.B.E. 

καθώς και τα έσοδα και έξοδα καθεμίας Εταιρείας που προέκυψαν από τις συναλλαγές τους με την Πλαίσιο Computers A.E.B.E. στην 

διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι ακόλουθες (ποσά σε χιλ. Ευρώ): 

 

  Συναλλαγές με Εταιρείες Ομίλου κατά ΔΛΠ 24       

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ  1/1 -30/06/2022 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

    
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΕΒΕ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΕ 
Plaisio Computers 

JSC 
Plaisio Estate 

JSC 
Buldoza 

Π
Ω

Λ
Η

ΤΗ
Σ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ   0 1.811 0 51 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΕ 

390   0 0 0 

Plaisio JSC 103 0   0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 101   0 

Buldoza 106 0 0 0   

              

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ  1/1 -30/06/2021 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

    
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΕΒΕ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΕ 
Plaisio JSC 

Plaisio Estate 
JSC 

Buldoza 

Π
Ω

Λ
Η

ΤΗ
Σ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ   0 2.162 0 164 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΕ 

81   0 0 0 

Plaisio JSC 0 0    0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 42   0 

Buldoza 0 0 0 0   

              

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  1/1- 30/06/2022 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

    
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΕΒΕ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΕ 
Plaisio JSC 

Plaisio Estate 
JSC 

Buldoza 

Π
Ω

Λ
Η

ΤΗ
Σ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ   0 248 0 243 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΕ 

18   0 0 0 

Plaisio JSC 0 0   0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0   0 

Buldoza 131 0 0 0   

              

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  1/1- 31/12/2021 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

    
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΕΒΕ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΕ 
Plaisio JSC 

Plaisio Estate 
JSC 

Buldoza 

Π
Ω

Λ
Η

ΤΗ
Σ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ   0 548 0 180 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΕ 

24   0 0 0 

Plaisio JSC 0 0   0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0   0 

Buldoza 0 0 0 0   

 

Αναλυτικότερα και με σκοπό ειδικότερου προσδιορισμού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

1) Η Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. παρείχε προς την Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. υπηρεσίες αξίας 390 χιλ. €, που αφορούν σε μισθώματα 

(ενοίκια) και παροχή υπηρεσιών από εκμίσθωση ακινήτων (300 χιλ.  € και 90 χιλ. € αντίστοιχα). 

2) Η Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. τιμολόγησε την Plaisio Computers JSC για πωλήσεις εμπορευμάτων προς την τελευταία με το ποσό των 

1.811 χιλ. €.  

3) Η Πλαίσιο Computers A.E.B.E. τιμολόγησε την Buldoza A.E. για παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις εμπορευμάτων με το ποσό των 51 χιλ. 

€. 

4) Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών καθώς και τα υπόλοιπα των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας 

συνοψίζονται στο κάτωθι πίνακα: 
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 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 621 368 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 9 0 

 

Η συνδεδεμένη Plaisio Estate JSC εντός πρώτου εξαμήνου 2022, κατέβαλλε στην Εταιρεία μέρισμα για τα κέρδη της χρήση; 

2021, ποσού 2 χιλ. €. Επιπροσθέτως, η θυγατρική Plaisio Computers JSC εντός του πρώτου εξαμήνου 2022 κατέβαλλε μέρισμα ύψους 

322 χιλ. €, στην Εταιρεία για τα κέρδη της χρήσης 2021. 

Οι εν λόγω συναλλαγές δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκτός της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας, τα 

οποία να καθιστούν αναγκαία περαιτέρω ανάλυση και σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική 

κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρείας. Για το σύνολο των εν λόγω συναλλαγών ακολουθείται η αρχή των Ίσων Αποστάσεων (“Arm’s 

length). 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄  

Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας-Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται συνοπτική αλλά ουσιαστική απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης του 

Ομίλου και της Εταιρείας, με τρόπο ώστε να παρουσιάζεται μια ισορροπημένη ανάλυση του Ομίλου, σε συνάρτηση με το μέγεθος και 

την πολυπλοκότητά τους.  

 

Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου 

Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά την τελευταία πενταετία και τα τελευταία δυο εξάμηνα, απεικονίζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Σε χιλ. Ευρώ  
01.01.- 

31.12.2017 
01.01.- 31.12.2018 

01.01.- 
31.12.2019 

01.01.- 
31.12.2020 

01.01.- 
31.12.2021 

01.01.- 
30.06.2021 

01.01.- 
30.06.2022 

Κύκλος Εργασιών  286.098 308.858 317.149 354.634 436.885 199.219 192.182 

Μικτά κέρδη  62.133 63.110 64.246 65.540 78.913 33.950 35.021 

Κέρδη προ φόρων  7.288 6.100 3.008 3.621 11.082 1.912 1.682 

Κέρδη μετά από φόρους  4.900 3.856 1.947 3.118 8.462 1.426 1.269 

 

Οι ποσοστιαίες μεταβολές, επί των ανωτέρω μεταβολών, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσοστιαία μεταβολή 2018 vs 2017 2019 vs 2018 
2020 vs 

2019 
2021 vs 2020 

6Μ 2021 vs  
6M 2022 

Κύκλος Εργασιών  7,96% 2,68% 11,82% 23,19% -3,53% 

Μικτά κέρδη  1,57% 1,80% 2,01% 20,40% 3,16% 

Κέρδη προ φόρων  -16,30% -50,69% 20,38% 206,05% -12,00% 

Κέρδη μετά από φόρους  -21,31% -49,51% 60,14% 171,39% -10,98% 

 

Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Ομίλου 

 
Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 

  30.06.2022 31.12.2021   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 64,7% 67,0% 
Η κατανομή του ενεργητικού σε κυκλοφορούν και πάγιο 

Πάγιο Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 35,3% 33,0% 

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων 83,2% 72,7% Σχέση ιδίων ξένων προς δανεικά ιδίων κεφάλαια κεφαλαίων 

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Παθητικού 54,6% 57,9% 
Η κατανομή του παθητικού σε ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Παθητικού 45,4% 42,1% 

Ίδια Κεφάλαια/ Πάγιο Ενεργητικό 128,6% 127,7% 
Ο βαθμός χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας 

από τα ίδια κεφάλαια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 201,3% 182,6% Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 

Κεφάλαιο κίνησης/ Κυκλοφορούν Ενεργητικό 50,3% 45,2% Δείκτης κάλυψης του ενεργητικού από το κεφάλαιο κίνησης 
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Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας  

  30.06.2022 30.06.2021   

Αποτελέσματα Προ φόρων/ Κύκλος Εργασιών 0,9% 1,0% Καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους 

Αποτελέσματα Προ φόρων/ Ίδια Κεφάλαια 1,7% 2,0% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

Μικτά Αποτελέσματα/ Κύκλος Εργασιών 18,2% 17,0% Μικτό περιθώριο κέρδους 

 

Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 192.182 χιλ. € έναντι 199.219 χιλ. € το αντίστοιχο 

διάστημα του 2021, ελαφρά μειωμένος κατά 3,53%. Οι πωλήσεις του Ομίλου είναι επηρεασμένες τόσο στην τρέχουσα, όσο και στη 

συγκρίσιμη περίοδο από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα». Για το Α’ εξάμηνο του 2022 το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» 

ξεκίνησε το Μάιο του 2022 ενώ για την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα Ι» ξεκίνησε τον Απρίλιο του 

2021 και είχε σημαντικά υψηλότερο προϋπολογισμό σε σύγκριση με τη παρούσα χρήση 2022. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο 

εξάμηνο του 2022 , αφαιρουμένης της επίπτωσης της Ψηφιακής Μέριμνας τόσο από την τρέχουσα, όσο και από τη συγκρίσιμη περίοδο, 

παρουσιάζει αύξηση κατά 1,42%. 

Οι πωλήσεις Η/Υ και οι ψηφιακές εφαρμογές παρουσίασαν κάμψη κατά το πρώτο εξάμηνο της παρούσας χρήσης 2022 ύψους 20,87% 

γεγονός που οφείλεται αφενός στην επίπτωση του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα» και αφετέρου στη μειωμένη καταναλωτική 

ανάγκη για αγορά Η/Υ και ψηφιακών εφαρμογών. Αφαιρώντας την συνολική επίπτωση της Ψηφιακής Μέριμνας, ο τομέας των Η/Υ και 

ψηφιακών εφαρμογών θα κινούταν πτωτικά κατά 12,5%. Τέλος όσον αφορά τις καταναλωτικές ανάγκες για Η/Υ και ψηφιακές 

εφαρμογές, στους καταναλωτές για δυο συναπτά έτη κατά τη περίοδο της πανδημίας, γεννήθηκε η ανάγκη για αγορά ή/και αναβάθμιση 

των Η/Υ και ψηφιακών εφαρμογών λόγω της αυξημένης τηλεεργασίας και γενικά της ψηφιακής μετάβασης που επήλθε, συνεπώς οι εν 

λόγω αυξημένες ανάγκες για Η/Υ και ψηφιακές εφαρμογές έχουν μειωθεί κατά το αναμενόμενο. 

Η παραδοσιακή κατηγορία πωλήσεων του Ομίλου, οι πωλήσεις ειδών γραφείου ανήλθαν σε 50.262 χιλ. €, έναντι 46.445 χιλ. € για τη 

συγκρίσιμη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας μια σταθερή αύξηση κατά 8,22%, κατά συνέπεια η συνεισφορά των πωλήσεων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας επί του συνόλου, ενισχύθηκε κατά 2,8 π.μ. (Ποσοστό συμμετοχής 6Μ 2022: 26,15% έναντι Ποσοστού 

συμμετοχής 6Μ 2021: 23.31%) επί του συνολικού ενοποιημένου τζίρου. 

Διψήφια άνοδο κατά 14,11% παρουσίασαν οι πωλήσεις προϊόντων τηλεφωνίας, καθώς ανήλθαν σε 43.102 χιλ. € για το πρώτο εξάμηνο 

της παρούσας χρήσης 2022, έναντι 37.771 χιλ. € για την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τη συμμετοχή τους 

στις συνολικές πωλήσεις σε 22,43% έναντι 18.96% 

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών, ανήλθαν σε 21.247 χιλ. € για το πρώτο εξάμηνο της παρούσας χρήσης 2022 έναντι 17.766 χιλ. € για 

την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, παρουσιάζοντας για μια ακόμη περίοδο το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης κατά 19,59%. Πλέον οι 

πωλήσεις των λευκών συσκευών συμμετέχουν με διψήφιο ποσοστό στις ενοποιημένες πωλήσεις με ποσοστό συμμετοχής στα 11,06% 

έναντι 8,92% για την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο. 

  Ο Όμιλος 

01.01-30.06.2022 Είδη Γραφείου 
Η/Υ &  

ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λευκές συσκευές 
Υπηρεσίες/ 

Λοιπά 
Σύνολο 

 

Καθαρές Πωλήσεις/Τομέα 
δραστηριότητας 

50.262 75.902 43.102 21.247 1.668 192.182  

       
 

 Η Εταιρεία  

01.01-30.06.2022 Είδη Γραφείου 
Η/Υ &  

ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λευκές συσκευές 
Υπηρεσίες/ 

Λοιπά 
Σύνολο 

 

 
Καθαρές Πωλήσεις/Τομέα 
δραστηριότητας 

49.179 73.819 42.195 21.253 1.649 188.095  
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 Ο Όμιλος  

01.01-30.06.2021 Είδη Γραφείου 
Η/Υ &  

ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λευκές συσκευές 
Υπηρεσίες/ 

Λοιπά 
Σύνολο 

 

 
Καθαρές Πωλήσεις/Τομέα 
δραστηριότητας 

46.445 95.918 37.771 17.766 1.319 199.219  

       
 

 Η Εταιρεία  

01.01-30.06.2021 Είδη Γραφείου 
Η/Υ &  

ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λευκές συσκευές 
Υπηρεσίες/ 

Λοιπά 
Σύνολο 

 

 
Καθαρές Πωλήσεις/Τομέα 
δραστηριότητας 

45.431 93.490 37.077 17.768 1.301 195.068  

 

Μικτό κέρδος  

Το κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 4,91%, σε ποσοστό ελαφρά υψηλότερο από αυτό των πωλήσεων, με αποτέλεσμα, το 

μικτό κέρδος του Ομίλου να ανέλθει σε 35.021 χιλ. € (αύξηση 3,16%) έναντι 33.950 χιλ. € την ίδια περίοδο το 2021. Το μικτό περιθώριο 

κέρδους διαμορφώθηκε σε 18,22%, 1,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα  με την επισήμανση ότι, στο πρώτο εξάμηνο του 2021, το μικτό 

κέρδος επηρεάστηκε αρνητικά από το μοντέλο λειτουργίας λόγω των μέτρων της πανδημίας COVID-19, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά 

αυξημένα τα μεταφορικά κόστη, ταέξοδα διαχείρισης αποθεμάτων καθώς και οι προβλέψεις.  

 

Λειτουργικά Έξοδα - Χρηματοοικονομικά Έσοδα, Έξοδα και Κέρδη από Συγγενείς 

Τα συνολικά έξοδα του Ομίλου, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αυξήθηκαν κατά 6,48%,και 

διαμορφώθηκαν στα 34.348 χιλ. €, έναντι 32.257 χιλ. €, την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

 Ο Όμιλος 

 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.940) (4.947) 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (28.211) (25.761) 

Λοιπά έξοδα / έσοδα 691 (422) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα (900) (1.120) 

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς 
Εταιρείες 

12 (7) 

   
 Η Εταιρεία 

 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.685) (4.716) 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (27.331) (24.987) 

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα 691 (422) 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα (528) (911) 

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς 
Εταιρείες 

0 0 

 

Αποτελέσματα 

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου μειώθηκαν σε 1.682χιλ. €, έναντι 1.912 χιλ. €  την ίδια περίοδο του 2021, μειωμένα κατά 

12,00%. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.269 χιλ. € έναντι 1.426 χιλ. € το περυσινό πρώτο εξάμηνο, 

μειωμένα κατά 10,98%. 

 

Λύση Σύμβασης Μεταπωλητή 

Την 01/06/2022 συμφωνήθηκε η λύση συνεργασίας μεταπωλητού με προμηθευτή της Εταιρείας, από την οποία προέκυψε για τον Όμιλο 

και την Εταιρεία ως αποζημίωση το ποσό των € 640.000,00 πλέον ΦΠΑ. Την 30/06/2022, το ανωτέρω ποσό έχει καταχωρηθεί στα λοιπά 

έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας.  
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Αποτελέσματα ανά μετοχή  

Τα κέρδη ανά μετοχή, βασικά και απομειωμένα, το πρώτο εξάμηνο της παρούσας χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν σε 0,0575 

λεπτά, έναντι 0,0646 λεπτά της αντίστοιχης συγκρίσιμης περιόδου.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ E: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Ως Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) νοείται, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών 

και Αγορών, ένας χρηματοοικονομικός δείκτης μέτρησης της ιστορικής ή μελλοντικής χρηματοοικονομικής απόδοσης, της οικονομικής 

θέσης ή των ταμειακών ροών, ο οποίος ωστόσο δεν ορίζεται ή προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

[ΔΠΧΑ]. Αν και δεν παρατίθενται στα υποχρεωτικά μεγέθη των ΔΠΧΑ, οι ΕΔΜΑ πρέπει να αξιολογούνται επικουρικά και πάντα σε 

συνδυασμό με τα αποτελέσματα που προκύπτουν και περιλαμβάνονται στα ΔΠΧΑ.  

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») κατά τη δημοσίευση των οικονομικών του 

επιδόσεων με στόχο την καλύτερη κατανόηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της χρηματοοικονομικής του θέσης. Η 

Εταιρεία έχει σαν γενική αρχή, η παρουσίαση των εν λόγω δεικτών μέτρησης να είναι σαφής, και οι δείκτες να είναι κατάλληλοι και 

χρήσιμοι για τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των χρηστών των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 
Α. Καθαρός Δανεισμός (Καθαρή Ρευστότητα): Αποτελεί ΕΔΜΑ που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση του 

Ομίλου. Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνολικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) και του συνόλου των 

διαθεσίμων. Ο καθαρός δανεισμός είναι ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η Διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου 

και τη δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος 

μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και αφαιρώντας από το σύνολο, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα όπως 

έχουν δημοσιευθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (βλ. παρακάτω πίνακα). Εφόσον το αποτέλεσμα της διαφοράς είναι αρνητικό 

(όπως στην περίπτωση της Πλαίσιο, όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα), υποδηλώνει ότι η ρευστότητα της Εταιρίας 

υπερκαλύπτει τις συνολικές υποχρεώσεις της. 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 10.800 11.720  10.800 11.720 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.840 3.640  1.840 3.640 

Συνολικός δανεισμός (Α) 12.640 15.360  12.640 15.360 

Μείον: Σύνολο διαθεσίμων (Β) (26.771) (62.117)  (26.171) (60.834) 

Καθαρός δανεισμός (Ρευστότητα) 
(Α)+(Β) 

(14.131) (46.757) 
 

(13.531) (45.474) 

 

Β. Αποτελέσματα πριν από Τόκους, Φόρους, Αποσβέσεις και απομειώσεις - EBITDA: Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη 

ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα 

μείον το κόστος πωληθέντων και το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Αποτελεί τον πλέον 

χρησιμοποιούμενο δείκτη παρουσίασης της λειτουργικής αποδοτικότητας, γιατί λαμβάνει υπόψη μόνο τα έξοδα εκείνα που είναι 

απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία  της εταιρίας: 

EBITDA – Περιθώριο EBITDA Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021  01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 

Κύκλος Εργασιών (Α) 192.182 199.219  188.095 195.068 

Λοιπά Έσοδα (Β) 1.009 219  1.000 218 

Μείον: Κόστος Πωληθέντων (Γ) (157.161) (165.269)  (154.191) (162.548) 

Μείον: Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν 
από αποσβέσεις και απομειώσεις (Δ) 

(29.855) (27.534)  (28.819) (26.627) 

EBITDA (A) + (B) + (Γ) +(Δ)= (Ε) 6.175 6.634  6.085 6.110 

Περιθώριο EBITDA (Ε) / (A) 3,21% 3,33%  3,24% 3,13% 
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Για την τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζονται και οι δείκτες Adjusted EBITDA και Adjusted EBITDA margin ώστε να απεικονιστούν τα 

σχετικά μεγέθη όταν αφαιρεθεί το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο των € 640 χιλ. που αφορά τη λύση σύμβασης με μεταπωλητή 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 01.01.-30.06.2022 01.01.-30.06.2021  01.01.-30.06.2022 01.01.-30.06.2021 

EBITDA 6.175 6.634  6.085 6.110 

EBITDA margin 3,21% 3,33%  3,24% 3,13% 

Έσοδα από αποζημίωση 640 0  640 0 

Adjusted EBITDA 5.535 6.634  5.445 6.110 

Adjusted EBITDA margin 2,88% 3,33%  2,89% 3,13% 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄  

Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2022 

Πέρα των ανωτέρω αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 

2022, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Δ.Π.Χ.Α.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ΄ 

Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το Β εξάμηνο 2022 

Οι προκλήσεις για την παγκόσμια και την Ελληνική οικονομία που εντάθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2022, συνεχίζονται και κατά την 

τρέχουσα περίοδο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, επίδρασε περαιτέρω στις ήδη υψηλές τιμές της ενέργειας, δημιουργώντας παράλληλα 

κλίμα πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ιδίως στην Ευρώπη. Διατηρούνται, επίσης, οι δυσλειτουργίες των εφοδιαστικών 

αλυσίδων, για διάφορους γεωπολιτικούς λόγους, αλλά και λόγω των συνεχών lockdowns σε περιοχές της Κίνας με ισχυρή παραγωγή 

προς τις παγκόσμιες αγορές. Οι παραπάνω παράγοντες επέτειναν τις πληθωριστικές πιέσεις, εμφανείς ήδη από το τελευταίο τρίμηνο 

του 2021, με αποτέλεσμα, κατά την τρέχουσα περίοδο ο ΔΤΚ να ξεπερνά το 9% σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να κυμαίνεται σε διψήφιο 

ποσοστό στη χώρα μας. Κατόπιν αυτών, σημαντική και αναμενόμενη εξέλιξη υπήρξε η απόφαση των Κεντρικών Τραπεζών να 

προχωρήσουν σε γενναία αύξηση των επιτοκίων, πρώτα στις ΗΠΑ και πρόσφατα και στην Ευρώπη.  Πέραν της εκτιμώμενης αρνητικής 

επίπτωσης της ανόδου των επιτοκίων δανεισμού στην παγκόσμια ανάπτυξη, η Εταιρία θα μπορούσε να  θα επηρεαστεί από την εύλογη 

αβεβαιότητα που δημιουργείται στους καταναλωτές ως προς την ευχέρεια αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους με πίστωση και κατά 

συνέπεια τη συγκράτηση του κατά κεφαλή ποσού που διοχετεύουν σε αγορές. Αν και ο Όμιλος έχει ήδη προβεί σε τεχνικές 

αντιστάθμισης και ανάσχεσης των σχετικών κινδύνων, περιλαμβανομένων και των μακρόχρονων συνεργασιών με τους βασικούς 

προμηθευτές του και παρότι η μέχρι τώρα πορεία του έτους είναι ενθαρρυντική, δεν μπορεί να αποκλειστεί κατά τους επόμενους μήνες 

ανάσχεση, μερική έστω, της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στον τομέα των πωλήσεων λιανικής. Σημαντικό ρόλο στην τάση φαίνεται ότι 

διαδραματίσουν οι τιμές ενέργειας που θα κληθούν να καταβάλουν τα νοικοκυριά, κατόπιν και των όποιων κρατικών ή ιδιωτικών 

ενισχύσεων, και παράλληλα το μέγεθος και ο χρόνος εφαρμογής των κρατικών προγραμμάτων υποστήριξης των νοικοκυριών σε τομείς 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου.  Επισημαίνεται ότι, το δεύτερο εξάμηνο συνεισφέρει παραδοσιακά το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ετήσιων πωλήσεων του Ομίλου και επομένως είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το επίπεδο που αυτές θα κυμανθούν, κυρίως δε σε 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, την εβδομάδα του Black Friday και την περίοδο των 

Χριστουγέννων. Με βάση τις παραπάνω αβεβαιότητες και τους ποικίλους παράγοντες που θα επηρεάσουν το μακροοικονομικό 

περιβάλλον, η εκτίμηση αφ’ ενός μεν για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών κατά τους επόμενους μήνες αλλά και την τελική διαμόρφωση 

των περιθωρίων απόδοσης, που τελικά διαμορφώσουν και το ετήσιο αποτέλεσμα, είναι δύσκολα ανιχνεύσιμη. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄ 

Διοικητικό Συμβούλιο  

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος Καταστατικού της, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία 

(3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από 

την Γενική Συνέλευση των μετόχων , ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Αρχίζει δε από την επομένη της ημέρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την 

αντίστοιχη ημερομηνία του πέμπτου έτους, ενώ, σύμφωνα και με την ρητή δυνατότητα που παρέχεται από τον νόμο παρατείνεται 

αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της εκ του νόμου προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η 

Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα προς τα εκλεγμένα τακτικά μέλη . 

 Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που 

παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
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Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

επιβάλλεται στα λοιπά μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το 

υπόλοιπο της θητείας του μέλους  που αναπληρώνεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα 

αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση.  

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα 

υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των 

ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των 

ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει σήμερα , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.  Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση ή κατ΄εξαίρεση ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον συντρέξει η περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 

4706/2020  

 Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 περ. 5 του Ν. 4706/2020, ως εκτελεστικά ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά στη διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους 

ανατίθενται. 

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ιδίως υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.  

Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή των εταιρικών στόχων και ζητημάτων και τη διασφάλιση των 

συμφερόντων της Εταιρείας Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου  2 περ. 4 του Ν. 4706/2020, ως μη εκτελεστικά  ορίζονται τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους 

ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν 

επιφορτισθεί με τον ρόλο της συστηματικής παρακολούθησης και επίβλεψης (εποπτείας)  της λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση 

Με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 εισάγεται η υποχρέωση των ανωνύμων εταιρειών με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε 

ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα να διαθέτουν Πολιτική Καταλληλότητας με σκοπό τη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, 

αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις 

μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 3 του Ν. 4706/2020, η Πολιτική Καταλληλότητας συντάσσεται και εγκρίνεται αρχικά από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και υποβάλλεται εν συνεχεία προς τελική έγκριση  στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία οφείλει να παρακολουθεί την 

αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Αποδοχών και να προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν 

λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή μεταβολές. Η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, αναρτάται στον ιστότοπο της 

Εταιρείας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει τη διαδικασία ανάδειξης 

των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία εφαρμόζεται  η εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική 

Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλόλητας είναι 

υπεύθυνο το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ή και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. 

Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

8ης Ιουνίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 8ης Ιουνίου 2021Η διάρκεια της θητείας της ορίσθηκε 

πενταετής, αρχόμενη την 8η Ιουνίου 2021 και λήγουσα την 8η Ιουνίου 2026. Επίσης, η ως άνω Γενική Συνέλευση όρισε τα ανεξάρτητα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, από 

την εκλογή τους και μέχρι σήμερα.  

Η σύνθεση του υφιστάμενου  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 
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Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα Μέλους Δ.Σ. 

Γεώργιος Γεράρδος Πρόεδρος ΔΣ , Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

Απόστολος Ταμβακάκης Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

Κωνσταντίνος Γεράρδος 
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εταιρείας 

Αικατερίνη Βασιλάκη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

Αλέξιος Πιλάβιος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

 

Επιτροπή ελέγχου 

Κατά τα ειδικότερον προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τις παραγράφους 4 έως 7 του άρθρου 74 

του Ν. 4706/2020, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον 

μέλη. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί κατά τις διακρίσεις του νόμου :  

αα) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε  

αβ) ανεξάρτητη (μεικτή) Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και  τρίτους, είτε αγ) 

ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους,   

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αυτή αποτελεί ειδικότερη Επιτροπή του ή από τη Γενική 

Συνέλευση όταν αποτελεί ανεξάρτητη Επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την 

ελεγχόμενη οντότητα.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  ορίζεται από τα μέλη  και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα. Η θητεία των μελών της 

Επιτροπής Ελέγχου, συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή καθορίζεται στο Καταστατικό της 

Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018. 

Ειδικότερα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε την εκλογή/ορισμό  

Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί ειδικότερη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η θητεία αυτής ορίσθηκε πενταετής, αρχόμενη την 8η Ιουνίου 2021 και λήγουσα την 

8η Ιουνίου2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική 

Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, σε μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Με την από 09.06.2021 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως: 

 

 

Ονοματεπώνυμο Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου Ιδιότητα Μέλους Δ.Σ. 

Αλέξιος Πιλάβιος Πρόεδρος  της Επιτροπής Ελέγχου * Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

Απόστολος 
Ταμβακάκης Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 

Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

Κωνσταντίνος 
Μητρόπουλος Μέλος  της Επιτροπής Ελέγχου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

 

* Σημειώνεται ότι η  Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση αυτής της 9ης Ιουνίου 2021 εξέλεξε μεταξύ των μελών της ως Πρόεδρο τον κ. 

Αλέξιο Πιλάβιο και συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.   

 

Επιτροπή Αποδοχών και  Επιτροπή Υποψηφιοτήτων 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, η Εταιρεία, ως εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή 

Αποδοχών, η οποία είναι επιφορτισμένη με την επεξεργασία ζητημάτων αποδοχών και ιδίως με ζητήματα που σχετίζονται με την 

υποχρεωτική θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών και την εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών. Η 



Επιτροπή Αποδοχών είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δύο (2) 

τουλάχιστον μέλη της είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.  

Βάσει του ίδιου ως άνω άρθρου οι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες υποχρεούνται να συστήνουν και Επιτροπή 

Υποψηφιοτήτων, η οποία έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον εντοπισμό και την πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων 

κατάλληλων και ικανών για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αυτού, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία που προβλέπεται 

στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, οι αρμοδιότητες τόσο της Επιτροπής Αποδοχών όσο και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι 

δυνατόν να ανατεθούν σε μία ενιαία Επιτροπή.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω με την από 09.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η σύσταση ενιαίας 

Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων με βάση τις επιταγές και τις εν γένει ρυθμίσεις των άρθρων 10-12 του Ν. 

4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2021), καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία αποτελείται από τα τρία (3) 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι η ακόλουθη: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Μέλους Δ.Σ. 
Θέση στην Επιτροπή Αμοιβών και 

Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 

Κωνσταντίνος 
Μητρόπουλος 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 
* Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 

Απόστολος 
Ταμβακάκης 

Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος 

Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 

Αλέξιος Πιλάβιος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 
Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 

 
* Σημειώνεται ότι η  Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση αυτής της 9ης Ιουνίου 2021 εξέλεξε μεταξύ 

των μελών της ως Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. 

Μαγούλα, 21 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» 
 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
 
Εισαγωγή 
 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 
«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», της 30ης Ιουνίου 2022 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 
συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 
του Ν.3556/2007.  
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 
“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 
οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα 
και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο 
εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε 
ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνημμένη ενδιάμεση εταιρική και ενοποιημένη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 

 
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

 
 

Πραϊςγουώτερχαους Κούπερς  
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Λ. Κηφισίας 268  
153 32 Χαλάνδρι 
Aρ. Μ. ΣΟΕΛ 113  

Φώτης Σμυρνής 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 52861 
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3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01 – 30.06.2022 
 

Περιεχόμενα  

 
 
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01.01.22–30.06.22 

 

Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2022 

 

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Περιόδου 01.01.22–30.06.22 

 

Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Περιόδου 01.01.22–30.06.22 

 

Σημειώσεις επί των Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €) 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 Σημ. 
01.01.- 

30.06.2022 
01.01.- 

30.06.2021  

01.01.- 
30.06.2022 

01.01.- 
30.06.2021 

Πωλήσεις 5 192.182 199.219  188.095 195.068 

Κόστος Πωληθέντων  (157.161) (165.269)  (154.191) (162.548) 

Μικτό Κέρδος  35.021 33.950  33.904 32.520 
       

Λοιπά έσοδα   1.009 219  1.000 218 

Έξοδα διάθεσης  (28.211) (25.761)  (27.331) (24.987) 

Έξοδα διοίκησης  (5.940) (4.947)  (5.685) (4.716) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  691 (422)  691 (422) 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων  (EBIT) 

 
2.571 3.039  2.580 2.613 

       
Χρηματοοικονομικά Έσοδα  317 135  642 292 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  (1.217) (1.255)  (1.170) (1.203) 

Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιρειών  12 (7)  0 0 

Κέρδη προ φόρων  1.682 1.912  2.052 1.702 
       

Φόρος εισοδήματος 24 (413) (486)  (413) (487) 

Κέρδη μετά από φόρους  1.269 1.426  1.639 1.215 
       

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:    
 

  
Ιδιοκτήτες Μητρικής  1.269 1.426  1.639 1.215 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  0 0  0 0 
       

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:    
 

         
Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα  
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων:    

 
  

Αναγνώριση αναλογιστικών ζημιών  0 0  0 0 

Αναβαλλόμενος Φόρος που αναλογεί  0 (40)  0 (40) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  1.269 1.386  1.639 1.175 
       

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:    
 

  
Ιδιοκτήτες Μητρικής  1.269 1.386  1.639 1.175 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  0 0  0 0 
       

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής 
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή):    

 
  

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 29 0,0575 0,0646  0,0742 0,0550 

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 29 0,0575 0,0646  0,0742 0,0550 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

 6.175 6.634  6.085 6.110 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

ΤΗΝ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €) 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

  Σημ. 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Ενεργητικό  
     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
     

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 6 38.193 38.112  38.147 38.054 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 7 33.142 34.254  30.920 31.948 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 2.072 2.137  2.064 2.128 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 9 0 0  4.072 4.072 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 9 1.088 1.078  225 225 

Λοιπές επενδύσεις 10 34 34  34 34 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 18 2.722 2.904  2.691 2.873 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11 578 602  578 602 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  77.829 79.120  78.732 79.936 
       

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα 12 77.093 65.855  75.335 63.900 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 13 27.981 25.023  27.830 25.092 

Λοιπές απαιτήσεις 14 10.654 7.893  10.624 7.838 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 15 26.771 62.117  26.171 60.834 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  142.500 160.888  139.960 157.664 
       

Σύνολο Ενεργητικού  220.329 240.009  218.692 237.600 
       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο  16 7.285 7.285  7.285 7.285 

Λοιπά αποθεματικά  25.732 25.954  25.651 25.495 

Κέρδη εις νέον  67.063 67.789  68.293 69.019 

Κέρδη (Ζημιές) από συγγενείς   12 2  0 0 

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων  100.092 101.030  101.230 101.798 
       

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17 10.800 11.720  10.800 11.720 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 23 33.007 34.143  30.784 31.841 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 19 459 423  459 423 

Μακροπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις  3.029 2.405  3.029 2.405 

Έσοδα Επομένων Χρήσεων 21 2.151 2.182  2.151 2.182 

Σύνολο μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  49.446 50.872  47.224 48.570 
       

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 35.456 45.760  35.265 45.419 

Υποχρεώσεις από φόρους 26 5.226 9.125  5.091 8.832 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17 1.840 3.640  1.840 3.640 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 23 4.384 4.367  4.227 4.211 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 20 1.216 1.216  1.216 1.216 

Βραχυπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις  5.354 5.422  5.343 5.355 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 25 17.314 18.576  17.256 18.558 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  70.791 88.107  70.238 87.232 
       

Σύνολο Υποχρεώσεων  120.237 138.979  117.462 135.802 
       

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  220.329 240.009  218.692 237.600 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €) 

 Ο Όμιλος 

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά Από Έκδοση 
Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 

Σύνολο Αποθεματικών 
& Κέρδη Εις Νέο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου  
(την 01.01.2021) 

7.285 844 87.943 0 96.072 

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 19) 0 0 1.494 0 1.494 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου  
(την 01.01.2021) 

7.285 844 89.437 0 97.566 

Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 1.426 0 1.426 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 0 0 (40) 0 (40) 

Αύξηση Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0 (1.104) 0 (1.104) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου  
(την 30.06.2021) 

7.285 844 89.719 0 97.848 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου  
(την 31.12.2021) 

7.285 0 93.745 0 101.030 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου  
(την 01.01.2022) 

7.285 0 93.745 0 101.030 

Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 1.269 0 1.269 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 0 0 0 0 0 

Αύξηση Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0 (2.208) 0 (2.208) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου  
(την 30.06.2022) 

7.285 0 92.806 0 100.092 

      
      
      
 Η Εταιρεία 

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά Από Έκδοση 
Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 

Σύνολο Αποθεματικών 
& Κέρδη Εις Νέο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Σύνολο 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου  
(την 01.01.2021) 

7.285 844 89.204 0 97.333 

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 19) 0 0 1.494 0 1.494 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου  
(την 01.01.2021) 

7.285 844 90.698 0 98.827 

Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 1.215 0 1.215 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 0 0 (40) 0 (40) 

Αύξηση Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0 (1.104) 0 (1.104) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου  
(την 30.06.2021) 

7.285 844 90.769 0 98.898 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
την 31.12.2021 

7.285 0 94.513 0 101.798 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου  
(την 01.01.2022) 

7.285 0 94.513 0 101.798 

Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 1.639 0 1.639 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 0 0 0 0 0 

Αύξηση Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0 (2.208) 0 (2.208) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου  
(την 30.06.2022) 

7.285 0 93.945 0 101.230 

 

 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €) 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 1.682 1.912  2.052 1.702 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις 3.635 3.626  3.536 3.528 

Αποσβέσεις επιδοτούμενων παγίων (30) (30)  (30) (30) 

Προβλέψεις 37 (7)  37 (7) 

Συναλλαγματικές διαφορές (32) (123)  (32) (123) 

(Κέρδη) Ζημιές από επενδυτικής δραστηριότητας (12) 7  0 0 

Tόκοι και συναφή (έσοδα) έξοδα 898 1.120  528 911 

Πλέον          

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (11.238) (8.246)  (11.435) (8.272) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (5.651) (3.575)  (5.525) (3.529) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων) (10.870) (7.058)  (10.634) (6.736) 

Μείον:          

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (756) (770)  (733) (743) 

Καταβεβλημένοι Φόροι (4.130) (2.604)  (3.973) (2.489) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (Α) (26.468) (15.749)  (26.209) (15.789) 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.467) (521)  (1.463) (512) 

Τόκοι εισπραχθέντες 155 171  152 171 

Μερίσματα εισπραχθέντα 3 0  325 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (Β) (1.309) (349)  (986) (341) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (2.641) (535)  (2.539) (451) 

Εξοφλήσεις δανείων (2.720) (1.520)  (2.720) (1.520) 

Μερίσματα πληρωθέντα (2.208) (1.104)  (2.208) (1.104) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ) (7.569) (3.158)  (7.467) (3.074) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου  
(Α) + (Β) + (Γ) 

(35.346) (19.257)  (34.662) (19.205) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 62.117 58.469  60.834 57.114 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 26.771 39.212  26.171 37.909 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Η Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (η «Εταιρεία») και τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της (μαζί ο «Όμιλος»). Τα ονόματα της θυγατρικής και των συνδεδεμένων εταιρειών 

παρουσιάζονται στη σημείωση 9. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η συναρμολόγηση και εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και η εμπορία ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και ειδών εξοπλισμού γραφείου. Επίσης, από 

τον Ιούνιο του 2019 ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην αγορά των μεγάλων και μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών 

κλιματισμού και θέρμανσης.  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία και οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. 

Στις 21.09.2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ενέκρινε τη δημοσίευση της παρούσας Ενδιάμεσης 

Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης. 

2. ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

2.1 Βάση σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου με ημερομηνία 30.06.2022 καλύπτουν 

τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2022.  

Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» και πρέπει να 

εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021 που είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας με ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr.  

Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση που 

υιοθέτησε ο Όμιλος για την παρούσα περίοδο.  

 

2.2 Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 

συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση 

που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός από τα νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε 

υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων 

και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης, απαιτείται η χρήση 

υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 

γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα 

αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 

υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα 

πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ 

των ποσών στην οικονομική πληροφόρηση και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

 

 

http://www.plaisio.gr/
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2.3 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα. Η 
εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση περιόδου εφαρμογής  
 
Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά ένα έτος 
για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση»  

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνονται από την 
πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις 
οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν 
αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα σχετιζόμενο κόστος της 
εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση 
διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά 
απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία 
που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο»  

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά 
που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 
αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα 
περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020  
 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον 
δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην 
αξιολόγηση του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο 
επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν 
χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 

Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές ταμειακές ροές κατά τη 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
 
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020, 
αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων 
συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου 
είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με  
αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί 
όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε 
τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων 
που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από 
γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας 
υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ «Γνωστοποίηση 
λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους πολιτικές όταν αυτές είναι 
ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε γνωστοποιήσεις 
λογιστικών πολιτικών.  

ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών 
εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από τις αλλαγές 
στις λογιστικές εκτιμήσεις.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές που, κατά την 
αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει συνήθως για 
συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 17 (Τροποποίηση) «Αρχική Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Συγκριτική πληροφόρηση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
 
Η τροποποίηση είναι μια επιλογή μετάβασης που σχετίζεται με τη συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17. Η τροποποίηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει 

τις οντότητες να αποφύγουν προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων ασφαλιστικών συμβολαίων, και ως εκ τούτου να βελτιώσει τη χρησιμότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.  Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του 

Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. 
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Οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

 

i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

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

και των υπολοίπων του Ομίλου διενεργείται σε Ευρώ. Παράλληλα ο Όμιλος διατηρεί καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, ενώ δεν 

υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα. Ο Όμιλος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει σε 

αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω σύναψης συμβάσεων παραγώγων, δίχως να κάνει χρήση της λογιστικής της 

αντιστάθμισης. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς το συναλλαγματικό κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει και αξιολογεί την ανάγκη 

λήψης σχετικών μέτρων.  Καθόσον η τιμολόγηση των προμηθευτών γίνεται συχνά σε δολάρια ΗΠΑ, η χρήση της αντιστάθμισης 

είναι συνηθισμένη, εξαιτίας δε αυτής παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στα συναλλαγματικά αποτελέσματα ανά περίοδο. Ο 

Όμιλος διατηρεί σε δολάριο καταθέσεις ύψους 2,4 εκ ευρώ. Η δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Βουλγαρία δεν ενισχύει τον εν 

λόγω κίνδυνο, καθώς η ισοτιμία του βουλγάρικου νομίσματος με το Ευρώ είναι σταθερή. 

 

ii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων 

Ο Όμιλος εξετάζει την έκθεση του στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σε δυναμική βάση. Ποικίλα σενάρια 

καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές αναχρηματοδότησης, ανανέωσης της υφιστάμενης θέσης, εναλλακτικές 

μορφές χρηματοδότησης και αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου. Με βάση αυτά τα σενάρια, ο Όμιλος υπολογίζει την επίπτωση 

των μεταβολών των επιτοκίων στα αποτελέσματα.  

Η πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση των δανειακών της υπολοίπων σε χαμηλά επίπεδα, με ταυτόχρονη όμως 

διασφάλιση τέτοιων γραμμών χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη 

σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου.  

Ο συνολικός ομολογιακός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2022 ανέρχεται σε 12.640 χιλ. €, εκ των 

οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά σε μακροπρόθεσμο δανεισμό  (10.800 χιλ. €, έναντι 11.720 χιλ. € την 31.12.2021), ενώ 

περιορισμένο τμήμα του είναι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα (1.840 χιλ. €  έναντι3.640 χιλ. € την 31.12.2021). Το σύνολο του 

δανεισμού αναφέρεται σε ομολογιακές εκδόσεις. Ειδικότερα, 7.140 χιλ. € αφορούν ομολογιακά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου 

που έχουν καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα, ενώ 5.500 χιλ. € σχετίζονται με δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που έχουν ληφθεί 

από την Τράπεζα Eurobank. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός ήταν μηδενικός και κατά τις δύο ημερομηνίες ισολογισμού. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία στα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων, σε 

μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

Α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%: 

- τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρύνονταν 

κατά 126 χιλ. € την 01.01-30.06.2022 και κατά 174 χιλ. € την 01.01-30.06.2021 αντίστοιχα. 

Β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%: 

- τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση θα 

βελτιώνονταν κατά 126 χιλ. € την 01.01-30.06.2022 και κατά 174 χιλ. € την 01.01-30.06.2021 αντίστοιχα. 

Η διαμόρφωση του ύψους των επιτοκίων δανεισμού διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο λόγω της άριστης 

κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, της διαχρονικά απόλυτης συνέπειας στην αποπληρωμή των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεών του, και των σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης που διατηρεί με το τραπεζικό σύστημα. Συναφώς 

επισημαίνεται η εξαιρετική ρευστότητα του Ομίλου που αναδεικνύεται από το γεγονός ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

του, τόσο τα τελευταία χρόνια, όσο και κατά την 30.06.2022, υπερκαλύπτουν το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού του. 
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iii) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται σε επίπεδο Ομίλου. 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 χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Επιπρόσθετα κατά 

πάγια τακτική του Ομίλου το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από πελάτες ασφαλίζεται. 

Την 30.06.2022 το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, διαμορφώθηκε σε 30.425 χιλ. 

€ και 30.193 χιλ. € για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, αντίστοιχα ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ανήλθε στις 

2.444 χιλ. € και 2.363 χιλ. € αντίστοιχα. Την 31.12.2021 το σχετικό ποσό είχε διαμορφωθεί, στα 27.766 χιλ. € και 27.751 χιλ. €, για 

τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ οι προβλέψεις επισφαλών πελατών-χρεωστών διαμορφώθηκαν σε 2.743 χιλ. € και 

2.659 χιλ. €. Επομένως, το ποσοστό των προβλέψεων ως προς τις απαιτήσεις μειώθηκε για τον Όμιλο σε 8,0% στο τέλος του 

εξαμήνου 2022, έναντι 9,9% στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Τα σχετικά μεγέθη για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 7,8% 

και 9,6% κατά την 30.06.2022 και την 31.12.2021, αντίστοιχα. 

Η αύξηση σε απόλυτα μεγέθη των υπολοίπων πελατών κατά 9,6% σε σχέση με την 31.12.2021, οφείλεται κυρίως στο 

πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα 2». Το υπόλοιπο της σχετικής απαίτησης από το Ελληνικό Κράτος την 30.06.2022 ανέρχεται σε 

2.383 χιλ € και σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος αναμένεται να εισπραχθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο της παρούσας 

χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τη ληκτότητα των υπολοίπων πελατών με αποτέλεσμα, περίπου το 

95% αυτών να κατηγοριοποιούνται ως προς το χρόνο αποπληρωμής, στις 0-90 ημέρες. 

Συμπερασματικά,  η ασφάλιση των υπολοίπων, σε συνδυασμό με την πρακτική της Εταιρείας να ακολουθεί συντηρητική 

προσέγγιση κατά το σχηματισμό απομειώσεων, υποστηρίζουν την εκτίμηση ότι ο εν λόγω κίνδυνος είναι ελεγχόμενος και οι 

όποιες αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον περιορισμένες.  

 

iv) Κίνδυνος αποθεμάτων-προμηθευτών  

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 

σημαντικός, η Διοίκηση επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους και σχηματίζει 

κατάλληλες προβλέψεις, ώστε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η εύλογη αξία τους.  

Την 30.06.2022 το ύψος των καθαρών αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 77.093 χιλ. €, καθώς από 81.917 € μικτά σχηματίστηκε 

πρόβλεψη απαξίωσης 7.735 χιλ., ενώ τα αποθέματα υπό παραλαβή την 30.06.2022 διαμορφώθηκαν σε 2.911 χιλ.  

Τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 75.335 χιλ € τα καθαρά αποθέματα, όπου από τα 80.105 χιλ.€ μικτά 

σχηματίστηκε πρόβλεψη απαξίωσης 7.682 χιλ. €. ενώ τα αποθέματα υπό παραλαβή την 30.06.2022 διαμορφώθηκαν σε 2.911 χιλ. 

Κατά την 30.06.2022 το σχετικό κονδύλι παρουσιάζεται αυξημένα κατά 17,1% ως συνέπεια της απαραίτητης αποθεματοποίησης 

στα πλαίσια της προετοιμασίας για την «Ψηφιακή Μέριμνα 2» και «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» που ξεκίνησε κατά το δεύτερο 

εξάμηνο της παρούσας χρήσης 2022. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων έχει αυξηθεί στις 90 ημέρες έναντι των 67 της 

προηγούμενης χρήσης 2021, ενώ ελαφρά αυξημένη εμφανίζεται η πρόβλεψη απαξίωσης των αποθεμάτων, που διαμορφώνεται 

σε 7.735 χιλ. € έναντι 7.283 χιλ. € τη χρήση 2021.  

Σε κάθε περίπτωση στις παρούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψιν τόσο την ανοδική πορεία των τιμών, τη πορεία της 

ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ όσο και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι τα 

αυξημένα αποθέματα θα διασφαλίσουν περαιτέρω την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων στους καταναλωτές. 
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Αναφορικά με τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων των προμηθευτών, η Εταιρεία θεωρεί ότι είναι περιορισμένος, καθώς δεν 

υφίσταται σημαντική εξάρτηση από κάποιον ή κάποιους από αυτούς. Δύο προμηθευτές συνεισφέρουν παραπάνω από το 10% της 

συνολικής αξίας των προμηθειών του Ομίλου, με ποσοστό που μόνο ελαφρά (15,7% και 12,4%) υπερβαίνουν το σχετικό όριο. Με 

τους εν λόγω προμηθευτές, ο Όμιλος διατηρεί μακροχρόνια και αδιατάραχτη επαγγελματική σχέση, δίχως να υφίσταται 

περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Παράλληλα, ως προς τις προκαταβολές που δίνει η Εταιρία, αυτές είναι κατανεμημένες 

στους προμηθευτές σε σχετική αναλογία με την αξία των προϊόντων/πρώτων υλών με τα οποία την προμηθεύουν. Τα παραπάνω 

σηματοδοτούν την πάγια πολιτική της Διοίκησης να μεριμνά ώστε να μην υφίσταται εξάρτηση από επιμέρους προμηθευτές και, 

να ελαχιστοποιεί το σχετικό κίνδυνο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας ή ενδεχόμενης πτώχευσης κάποιου προμηθευτή, 

πολιτική η οποία δεν αναμένεται να τροποποιηθεί στο υπόλοιπο του 2022.  

 

v) Εποχικότητα των πωλήσεων 

Η εποχικότητα των πωλήσεων απαιτεί ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και ομαλή ανατροφοδότηση των 

αποθεμάτων ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις, ενέργειες στις οποίες η Εταιρεία προβαίνει σε συνεχή βάση και, επομένως, 

ο σχετικός κίνδυνος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσιάζουν περιορισμένη εποχικότητα, καθώς 

περίπου το 55% αυτών πραγματοποιείται στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης που περιλαμβάνει τις περιόδους αιχμής των 

Χριστουγέννων, τη «Black Friday», καθώς και την έναρξη της σχολικής περιόδου. Λόγω της σχετικά περιορισμένης εποχικότητας 

στις πωλήσεις, σε συνδυασμό με την εύρωστη  ταμειακή κατάσταση του Ομίλου και, επομένως, της δυνατότητας για άμεση 

αντίδραση σε περίπτωση ανάγκης απόκτησης σημαντικού ύψους προμηθειών, καθώς και της διατήρησης υψηλών αποθεμάτων 

ικανών να καλύψουν πρόσθετη έκτακτη ζήτηση, ο σχετικός κίνδυνος εκτιμάται ως χαμηλής διαβάθμισης και αντιμετωπίσιμος. 

 

vi) Ένταση του ανταγωνισμού 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, λόγω της ύπαρξης σημαντικού αριθμού retailers 

κυρίως στον τομέα των προϊόντων τεχνολογίας, αποτέλεσμα του οποίου είναι ο περιορισμός των περιθωρίων απόδοσης. Ωστόσο, 

η σύγκριση μεμονωμένα με τις εταιρίες αυτές δεν είναι απολύτως ορθή, δοθέντος του πολύ-προϊοντικού μίγματος προϊόντων που 

η Πλαίσιο διαθέτει, όπως χαρακτηριστικά των πωλήσεων που σχετίζονται με τα είδη γραφείου, και άρα της διαφοροποίησης που 

επιτυγχάνει. Ο κλάδος κατά τα τελευταία έτη χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης σε περιορισμένο αριθμό 

επιχειρήσεων, που διαθέτουν κεφαλαιακή διάρθρωση ικανή να αντιμετωπίσει τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Αγορά. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως καθόσον ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, τα περιθώρια κέρδους περιορισμένα και, δοθείσης της ανάγκης για 

διατήρηση υψηλού κεφαλαίου κίνησης, το χρηματοοικονομικό κόστος εμφανίζεται υψηλό. Στο περιβάλλον αυτό, εκτιμάται ότι ο 

Όμιλος διαχρονικά επιτυγχάνει από τα καλύτερα περιθώρια απόδοσης και σαφώς υπερισχύει στην επίτευξη συνεχόμενων 

κερδοφόρων οικονομικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, το ανταγωνιστικό τοπίο, όντας διαρκώς μεταβαλλόμενο, μπορεί να 

επηρεαστεί είτε από την είσοδο νέων εταιριών, είτε από την αλλαγή στρατηγικής των υφιστάμενων. Επιπλέον, σε περιόδους που 

η καταναλωτική δαπάνη είναι στάσιμη ή μειούμενη, ο ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε ανακατανομή των μεριδίων αγοράς. 

Η ένταση του ανταγωνισμού μπορεί να επιδράσει αρνητικά στις πωλήσεις και την κερδοφορία του Ομίλου. 
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vii) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, ταξινομημένες σε 

σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία του 

ισολογισμού μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης. 

 Ο Όμιλος 

 Σύνολα την  
30.06.2022 

έως 12 
μήνες 

 από 2 έτη έως 5 
έτη 

άνω των 5 
ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 57.996 57.996 0 0 

Ομολογιακός δανεισμός 12.640 1.840 10.800 0 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 37.392 4.384 13.825 19.182 

Συμβατικές υποχρεώσεις & έσοδα επόμενης χρήσης 10.534 5.354 3.196 1.984 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 1.216 1.216 0 0 

Σύνολο 119.778 70.791 27.821 21.166 

     
 Ο Όμιλος 

 

Σύνολα την  
31.12.2021 

έως 12 
μήνες 

 από 2 έτη έως 5 
έτη 

άνω των 5 
ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 73.462 73.462 0 0 

Ομολογιακός δανεισμός 15.360 3.640 11.720 0 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 38.510 4.367 14.048 20.095 

Συμβατικές υποχρεώσεις & έσοδα επόμενης χρήσης 10.009 5.422 2.648 1.939 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 1.216 1.216 0 0 

Σύνολο 138.556 88.107 28.416 22.034 

     
 Η Εταιρεία 

 

Σύνολα την  
30.06.2022 

έως 12 
μήνες 

 από 2 έτη έως 5 
έτη 

άνω των 5 
ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 57.612 57.612 0 0 

Ομολογιακός δανεισμός 12.640 1.840 10.800 0 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 35.011 4.227 13.281 17.504 

Συμβατικές υποχρεώσεις & έσοδα επόμενης χρήσης 10.523 5.343 3.196 1.984 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 1.216 1.216 0 0 

Σύνολο 117.002 70.238 27.278 19.487 

     
 Η Εταιρεία 

 

Σύνολα την  
31.12.2021 

έως 12 
μήνες 

 από 2 έτη έως 5 
έτη 

άνω των 5 
ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 72.810 72.810 0 0 

Ομολογιακός δανεισμός 15.360 3.640 11.720 0 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 36.052 4.211 13.494 18.346 

Συμβατικές υποχρεώσεις & έσοδα επόμενης χρήσης 9.942 5.355 2.648 1.939 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 1.216 1.216 0 0 

Σύνολο 135.379 87.232 27.862 20.285 

 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές αποπληρώνεται εντός 12 μηνών. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται 

οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους. Η συνολική έκθεση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων του Ομίλου, μειώθηκε κατά πλέον των 18,8 εκατ. Ευρώ εντός του υπό εξέταση εξαμήνου,  με εσωτερική 

χρηματοδότηση από τα υπερβάλλοντα διαθέσιμα του Ομίλου.  

 

3.2 Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσουν τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης λειτουργίας τους, να διατηρούν εύρωστη κεφαλαιακή διάρθρωση και, τελικά, να παρέχουν ικανοποιητική 

μερισματική απόδοση στους μετόχους.  
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Προκειμένου η Εταιρεία να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το ύψος 

του μερίσματος, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές, να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία, ή να 

λάβει δανεισμό, τραπεζικό ή άλλο.  

Στους ακόλουθους δύο πίνακες παρουσιάζονται, για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, τα στοιχεία του καθαρού 

δανεισμού που, όπως προαναφέρθηκε, παραμένει διαχρονικά αρνητικός, ήτοι τα διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις δανειακές 

υποχρεώσεις:  

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 10.800 11.720  10.800 11.720 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.840 3.640  1.840 3.640 

Συνολικός δανεισμός (Α) 12.640 15.360  12.640 15.360 

Μείον: Σύνολο διαθεσίμων (Β) (26.771) (62.117)  (26.171) (60.834) 

Καθαρός δανεισμός (Ρευστότητα) (Α)+(Β) (14.131) (46.757)  (13.531) (45.474) 

 

3.3 Η επίπτωση του κορονοϊού COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης στα μακροοικονομικά μεγέθη 
 

Παρότι η πορεία της πανδημίας φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί και οι επιπτώσεις έχουν σημαντικά περιοριστεί, τόσο σε 

μακροοικονομικό επίπεδο όσο και ως προς τις επιδόσεις του Ομίλου, οι εξελίξεις στην Ουκρανία έχουν ανατρέψει τις εκτιμώμενες 

προοπτικές του ρυθμού ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής οικονομίας. Ο ‘Ομιλος δεν έχει έκθεση στις αγορές της Ρωσίας, 

της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας, καθώς δεν δραστηριοποιείται σε αυτές τις χώρες. Επίπλέον δεν κατέχει περιουσιακά 

στοιχεία ούτε έχει υποχρεώσεις στις χώρες αυτές. Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές  

πληροφόρησης κατέληξε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των περιουσιακών της στοιχείων, σαν αποτέλεσμα των 

εξελίξεων στις ως άνω χώρες. Επιπλέον και αναφορικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους, ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε πιστωτικό και 

συναλλαγματικό κίνδυνο σε σχέση με τις χώρες αυτές. Παρόλο που ο Όμιλος δεν δραστηριοποιείται στις εμπλεκόμενες στον 

πόλεμο χώρες, οι αυξήσεις στις τιμές, κατ’ αρχήν της ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων, επιφέρουν άνοδο των τιμών 

καταναλωτή και επακόλουθα πλήττουν τη ζήτηση. Ο  πληθωρισμός, στο Α εξάμηνο της παρούσας χρήσης αυξήθηκε κατά μέσο 

όρο κατά 9,3 ποσοστιαίες μονάδες και είναι βέβαιο ότι, εντός του 2022 δεν μπορεί να επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα 

ή/και να διατηρηθεί στα ικανοποιητικά μεγέθη του 2021. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η αύξηση των επιτοκίων από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά έπειτα από έντεκα χρόνια. Επομένως, σε βραχυπρόθεσμο τουλάχιστον 

επίπεδο, οι δευτερογενείς επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών επηρεάζουν δυσμενώς τη δομή του κόστους του Ομίλου και 

οδηγούν σε περιορισμό του πραγματικού εισοδήματος των καταναλωτών και μαζί με αυτό και της ροπής προς κατανάλωση. Αν 

και το τελευταίο δεν έχει ακόμα καταγραφεί στη ζήτηση για προϊόντα του Ομίλου, είναι πιθανόν να προκύψει όσο η κατάσταση 

στην Ουκρανία και στην αγορά ενέργειας δεν ομαλοποιείται. 

 

Πέραν των προαναφερομένων δεν υφίστανται λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι χρήζουν παραθέσεως στην παρούσα 

Εξαμηνιαία Έκθεση.  

 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 

Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 30η Δεκεμβρίου 2021, εκτός από τα νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν, η 

εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 
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5.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  

(ποσ ά σ ε  χ ιλ .  € )  

 

Η Διοίκηση του Ομίλου αναγνωρίζει τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς (τις προϊοντικές κατηγορίες: α) Ειδών Γραφείου, β) 

Τηλεφωνίας, γ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ψηφιακών Εφαρμογών και δ) Λευκών Συσκευών) ως τους λειτουργικούς της 

τομείς. Οι ανωτέρω λειτουργικοί τομείς χρησιμοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης των τομεακών εξελίξεων, ενώ οι 

στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά αποτελέσματα του κάθε τομέα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται και για τη μέτρηση της αποδοτικότητάς του.  

 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη περίοδο έως 30 Ιουνίου 2022 η αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο καθώς και οι 

ποσοστιαίες μεταβολές αναλύονται ως εξής: 

 

 Ο Όμιλος  
Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

01.01-30.06.2022 
Είδη 

Γραφείου 

Η/Υ &  
ψηφιακές 

εφαρμογές 
Τηλεφωνία 

Λευκές 
συσκευές 

Υπηρεσίες/ 
Λοιπά 

Σύνολο 

 
Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 50.828 77.048 43.299 21.253 1.668 194.096  

Ενδοεταιρικές Απαλοιφές (565) (1.145) (197) (6) 0 (1.914)  

Καθαρές Πωλήσεις 50.262 75.902 43.102 21.247 1.668 192.182  

EBITDA 2.404 1.919 1.063 513 277 6.175  

% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις 4,8% 2,5% 2,5% 2,4% 16,6% 3,2%  

Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες (EBIT) 1.001 799 442 213 115 2.571  

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα)      (900)  

Φορολογία Χρήσεως      (413)  

Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιρειών           12  

Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους           1.269  

       
 

        

 Η Εταιρεία  
 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας  

01.01-30.06.2022 
Είδη 

Γραφείου 

Η/Υ &  
ψηφιακές 

εφαρμογές 
Τηλεφωνία 

Λευκές 
συσκευές 

Υπηρεσίες/ 
Λοιπά 

Σύνολο 

 

 
Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 49.179 73.819 42.195 21.253 1.649 188.095  

EBITDA 2.374 1.855 1.054 521 281 6.085  

% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις 4,8% 2,5% 2,5% 2,5% 17,0% 3,2%  

Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες (EBIT) 1.007 786 447 221 119 2.580  

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα)      (528)  

Φορολογία Χρήσεως           (413)  

Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους           1.639  
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 Ο Όμιλος  
 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας  

01.01-30.06.2021 
Είδη 

Γραφείου 

Η/Υ &  
ψηφιακές 

εφαρμογές 
Τηλεφωνία 

Λευκές 
συσκευές 

Υπηρεσίες/ 
Λοιπά 

Σύνολο 

 

 
Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 46.857 97.439 37.998 17.768 1.319 201.380  

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (412) (1.521) (227) (2) 0 (2.162)  

Καθαρές Πωλήσεις 46.445 95.918 37.771 17.766 1.319 199.219  

EBITDA 2.211 2.893 936 384 210 6.634  

% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις 4,8% 3,0% 2,5% 2,2% 16,0% 3,3%  

Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες (EBIT) 1.013 1.325 429 176 96 3.039  

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα)      (1.120)  

Φορολογία Χρήσεως      (486)  

Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιρειών           (7)  

Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους           1.426  

 
     

 
 

        

 Η Εταιρεία  
 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας  

01.01-30.06.2021 
Είδη 

Γραφείου 

Η/Υ &  
ψηφιακές 

εφαρμογές 
Τηλεφωνία 

Λευκές 
συσκευές 

Υπηρεσίες/ 
Λοιπά 

Σύνολο 

 

 
Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 45.431 93.490 37.077 17.768 1.301 195.068  

EBITDA 2.044 2.627 872 367 201 6.110  

% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις 4,5% 2,8% 2,4% 2,1% 15,4% 3,1%  

Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες (EBIT) 874 1.123 373 157 86 2.613  

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα)      (911)  

Φορολογία Χρήσεως           (487)  

Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους           1.215  

       
 

 Ο Όμιλος  
 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας  

 Είδη 
Γραφείου 

Η/Υ &  
ψηφιακές 

εφαρμογές 
Τηλεφωνία 

Λευκές 
συσκευές 

Υπηρεσίες/ 
Λοιπά 

Σύνολο 

 

 
Συνολικές Καθαρές πωλήσεις 8,22% -20,87% 14,11% 19,59% 26,53% -3,53%  

EBITDA 8,75% -33,66% 13,54% 33,35% 31,49% -6,92%  

% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις ( σε Π.Μ.) 0,02 -0,49 -0,01 0,25 0,63 -0,12  

Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες (EBIT) -1,18% -39,71% 3,17% 21,17% 19,49% -15,41%  

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα)      -19,58%  

Φορολογία Χρήσεως      -14,99%  

Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιρειών           -269,99%  

Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους           -10,98%  

       
 

        

 Η Εταιρεία  
 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας  

 Είδη 
Γραφείου 

Η/Υ &  
ψηφιακές 

εφαρμογές 
Τηλεφωνία 

Λευκές 
συσκευές 

Υπηρεσίες/ 
Λοιπά 

Σύνολο 

 

 
Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 8,25% -21,04% 13,80% 19,61% 26,71% -3,57%  

EBITDA 16,18% -29,40% 20,90% 42,00% 40,03% -0,41%  

% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις ( σε Π.Μ.) 0,33 -0,30 0,15 0,39 1,62 0,10  

Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες (EBIT) 15,19% -30,00% 19,87% 40,79% 38,84% -1,26%  

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα)      -42,03%  

Φορολογία Χρήσεως           -15%  

Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους           34,87%  

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 192.182 χιλ. € έναντι 199.219 χιλ. € το αντίστοιχο 

διάστημα του 2021, ελαφρά μειωμένος κατά 3,53%. Οι πωλήσεις του Ομίλου είναι επηρεασμένες τόσο στην τρέχουσα, όσο και 



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.06.2022)                                                              

 

 40 

στη συγκρίσιμη περίοδο από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα». Για το Α’ εξάμηνο του 2022 το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα 

ΙΙ» ξεκίνησε το Μάιο του 2022 ενώ για την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα Ι» ξεκίνησε τον 

Απρίλιο του 2021 και είχε σημαντικά υψηλότερο προϋπολογισμό σε σύγκριση με τη παρούσα χρήση 2022. Ο κύκλος εργασιών του 

Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2022, αφαιρουμένης της επίπτωσης της Ψηφιακής Μέριμνας τόσο από την τρέχουσα, όσο και από 

τη συγκρίσιμη περίοδο, παρουσιάζει αύξηση κατά 1,42%. 

Οι πώλησεις Η/Υ και οι ψηφιακές εφαρμογές παρουσίασαν κάμψη κατά το πρώτο εξάμηνο της παρούσας χρήσης 2022 ύψους 

20,87% γεγονός που οφείλεται αφενός στην επίπτωση του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα» και αφετέρου στη μειωμένη 

καταναλωτική ανάγκη για αγορά Η/Υ και ψηφιακών εφαρμογών. Αφαιρώντας την  συνολική επίπτωση της Ψηφιακής Μέριμνας, ο 

τομέας των Η/Υ και ψηφιακών εφαρμογών θα κινούταν πτωτικά κατά 12,5%. Τέλος όσον αφορά τις καταναλωτικές ανάγκες για 

Η/Υ και ψηφιακές εφαρμογές, στους καταναλωτές για δυο συναπτά έτη κατά τη περίοδο της πανδημίας, γεννήθηκε η ανάγκη για 

αγορά ή/και αναβάθμιση των Η/Υ και ψηφιακών εφαρμογών λόγω της αυξημένης τηλεεργασίας και γενικά της ψηφιακής 

μετάβασης που επήλθε, συνεπώς οι εν λόγω αυξημένες ανάγκες για Η/Υ και ψηφιακές εφαρμογές έχουν μειωθεί κατά το 

αναμενόμενο. 

Η παραδοσιακή κατηγορία πωλήσεων του Ομίλου, οι πωλήσεις ειδών γραφείου ανήλθαν σε 50.262 χιλ €, έναντι 46.445 χιλ € για 

την συγκρίσιμη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας μια σταθερή αύξηση κατά 8,22%, κατά συνέπεια η συνεισφορά των πωλήσεων 

της συγκεκριμένης κατηγορίας επί του συνόλου, ενισχύθηκε κατά 2,8 π.μ. (Ποσοστό συμμετοχής 6Μ 2022: 26,15% έναντι 

Ποσοστού συμμετοχής 6Μ 2021: 23.31%) επί του συνολικού ενοποιημένου τζίρου. 

Διψήφια άνοδο, κατά 14,11% παρουσίασαν οι πωλήσεις προϊόντων τηλεφωνίας, καθώς ανήλθαν σε 43.102 χιλ. € για το πρώτο 

εξάμηνο της παρούσας χρήσης 2022, έναντι 37.771 χιλ. € την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τη 

συμμετοχή τους στις συνολικές πωλήσεις σε 22,43% έναντι 18.96% επί του συνολικού ενοποιημένου τζίρου. 

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών, ανήλθαν σε 21.247 χιλ. € για το πρώτο εξάμηνο της παρούσας χρήσης 2022 έναντι 17.766 χιλ. 

€ για την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, παρουσιάζοντας για μια ακόμη περίοδο το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης  κατά 

19,59%. Πλέον οι πωλήσεις των λευκών συσκευών συμμετέχουν με διψήφιο ποσοστό στις ενοποιημένες  πωλήσεις, με ποσοστό 

συμμετοχής 11,06% έναντι 8,92%για την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο. 

 Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς για την 

30.06.2022 και 31.12.2021, αναλύεται ως εξής: 

 Ο Όμιλος 

 Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

30.06.2022 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Λευκές Συσκευές Λοιπά Σύνολο 

Ενεργητικό Τομέα 40.909 32.652 18.085 4.707 8.723 105.075 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού 0 0 0 0 0 115.254 

Ενοποιημένο Ενεργητικό           220.329 

              

Υποχρεώσεις Τομέα 13.804 11.018 6.103 1.588 2.943 35.456 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 84.781 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις           120.237 
       

 Η Εταιρεία 

 Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

30.06.2022 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Λευκές Συσκευές Λοιπά Σύνολο 

Ενεργητικό Τομέα 40.251 31.445 17.871 4.766 8.832 103.165 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού 0 0 0 0 0 115.526 

Σύνολο Ενεργητικού           218.692 

              

Υποχρεώσεις Τομέα 13.833 10.807 6.142 1.638 3.036 35.456 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 82.006 

Σύνολο Υποχρεώσεων           117.462 
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 Ο Όμιλος 

 Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

31.12.2021 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Λευκές Συσκευές Λοιπά Σύνολο 

Ενεργητικό Τομέα 31.604 35.619 14.122 3.368 6.164 90.878 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού 0 0 0 0 0 149.131 

Ενοποιημένο Ενεργητικό           240.009 

              

Υποχρεώσεις Τομέα 15.914 17.935 7.111 1.696 3.104 45.760 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 93.219 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις           138.979 
       

 Η Εταιρεία 

 Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

31.12.2021 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Λευκές Συσκευές Λοιπά Σύνολο 

Ενεργητικό Τομέα 31.105 34.236 13.986 3.415 6.249 88.992 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού 0 0 0 0 0 148.609 

Σύνολο Ενεργητικού           237.600 

              

Υποχρεώσεις Τομέα 15.994 17.605 7.192 1.756 3.213 45.760 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 90.042 

Σύνολο Υποχρεώσεων           135.802 
 

σημειώνεται πως για σκοπούς ορθότερης παρουσίασης και κατανόησης από τούς αναγνώστες των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων του τρόπου ανάλυσης του ενεργητικού και παθητικού στους τομείς δραστηριότητας τόσο του Ομίλου όσο και της 
Εταιρείας, στα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν πραγματοποιηθεί αναταξινομήσεις μεταξύ των τομέων δραστηριότητας χωρίς να 
επηρεάζουν το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

 

 

Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριότητας της είναι η Ελλάδα. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται και στη 

Βουλγαρία.  

 Πωλήσεις 
01.01.-30.06.2022 

Σύνολο Ενεργητικού 
30.06.2022 

Ελλάδα 188.095 218.692 

Βουλγαρία 6.000 5.106 

Ενδοομιλικές απαλοιφές (1.914) (3.468) 

Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / 
Ενεργητικό (μετά τις απαραίτητες 
απαλοιφές) 

192.182 220.329 

   

 Πωλήσεις 
01.01.-30.06.2021 

Σύνολο Ενεργητικού 
31.12.2021 

Ελλάδα 195.068 237.600 

Βουλγαρία 6.313 6.167 

Ενδοομιλικές απαλοιφές (2.162) (3.758) 

Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / 
Ενεργητικό (μετά τις απαραίτητες 
απαλοιφές) 

199.219 240.009 

 

Οι πωλήσεις αναφέρονται στη χώρα που είναι εγκαταστημένοι πελάτες. Το σύνολο ενεργητικού αναφέρεται στην γεωγραφική 

τοποθεσία τους. H μείωση των πωλήσεων στη Βουλγαρία (πριν τις απαλοιφές) για το εξάμηνο 2022, σε σχέση με την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο ανήλθε σε 4,9%. 
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6. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

(ποσ ά σ ε χ ιλ .  € )  

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 Ο Όμιλος 
 

  
Οικόπεδα 
και Κτίρια 

Έπιπλα και Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
Εκτέλεση  

Σύνολο  

Αξία Κτήσης          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 59.087 15.339 0 74.425  

Προσθήκες 110 222 0 333  

Μειώσεις 0 (2) 0 (2)  

Μεταφορές 0 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 59.197 15.559 0 74.756  

          

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 (26.356) (13.053) 0 (39.409)  

Αποσβέσεις Χρήσης (905) (476) 0 (1.381)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 2 0 2  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 (27.261) (13.527) 0 (40.789)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2021 31.936 2.031 0 33.967  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2020 32.731 2.285 0 35.016  

          

Αξία Κτήσης          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 64.117 15.741 0 79.858  

Προσθήκες 730 516 121 1.367  

Μειώσεις 0 (4) 0 (4)  

Μεταφορές 0 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 64.848 16.253 121 81.221  

    
 
 
  

    

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 (28.025) (13.722) 0 (41.747)  

Αποσβέσεις Χρήσης (906) (379) 0 (1.285)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 4 0 4  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 (28.931) (14.097) 0 (43.028)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2022 35.916 2.156 121 38.193  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2021 36.092 2.019 0 38.112  

  

 

    

 

 Η Εταιρεία 
 

 

  
Οικόπεδα 
και Κτίρια 

Έπιπλα και Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Πάγια υπό 
Εκτέλεση  

Σύνολο  

Αξία Κτήσης          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 59.087 15.012 0 74.099  

Προσθήκες 110 214 0 324  

Μειώσεις 0 (2) 0 (2)  

Μεταφορές 0 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 59.197 15.224 0 74.421  
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Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 (26.356) (12.796) 0 (39.152)  

Αποσβέσεις Χρήσης (905) (462) 0 (1.368)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 2 0 2  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 (27.261) (13.256) 0 (40.518)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2021 31.936 1.968 0 33.903  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2020 32.731 2.216 0 34.947  

          

Αξία Κτήσης          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 64.117 15.417 0 79.535  

Προσθήκες 730 512 121 1.364  

Μειώσεις 0 (4) 0 (4)  

Μεταφορές 0 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 64.848 15.926 121 80.895  

          

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 (28.025) (13.456) 0 (41.481)  

Αποσβέσεις Χρήσης (906) (365) 0 (1.271)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 4 0 4  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 (28.931) (13.816) 0 (42.748)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2022 35.916 2.110 121 38.147  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2021 36.092 1.962 0 38.054  

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι συνολικές 

αγορές παγίων για τον Όμιλο και την Εταιρεία, ανέρχονται κατά το εξάμηνο του 2022 σε 1.246 χιλ. € και 1.243 χιλ. € αντίστοιχα, 

έναντι 333 χιλ. € και 324 χιλ. € κατά το εξάμηνο του 2021.  

Κατά το πρώτο εξάμηνο της παρούσας χρήσης 2022, η Εταιρεία αναγνώρισε ως υπό εκτέλεση πάγια συνολικής αξίας 121 

χιλ.€ που αφορούν σε φωτοβολταϊκά που εγκαταστήσει στην έδρα της, στη Μαγούλα Αττικής καθώς και σε εξοπλισμό και 

βελτιωτικές εργασίες που αφορούν την ίδια εγκατάσταση. 

 

7. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

(ποσ ά σ ε χ ιλ .  € )  

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Ο Όμιλος 
 

  
Οικόπεδα και 

Κτίρια 
Μεταφορικά Μέσα Σύνολο  

Αξία Κτήσης        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 42.749 803 43.552  

Προσθήκες (2.274) 66 (2.208)  

Μειώσεις (18) 0 (18)  

Μεταφορές 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 40.457 868 41.326  

         

Αποσβέσεις        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 (8.898) (455) (9.353)  

Αποσβέσεις Χρήσης (1.971) (132) (2.104)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 0 0  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 (10.869) (588) (11.457)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2021 29.588 281 29.869  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2020 33.851 348 34.199  
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Αξία Κτήσης        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 46.823 899 47.722  

Προσθήκες 1.074 0 1.074  

Μειώσεις 0 0 0  

Μεταφορές 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 47.896 899 48.796  

         

Αποσβέσεις        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 (12.750) (719) (13.469)  

Αποσβέσεις Χρήσης (2.087) (98) (2.185)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 0 0  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 (14.837) (817) (15.653)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2022 33.060 83 33.142  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2021 34.073 181 34.254  

 Η Εταιρεία 
 

 
 

  
Οικόπεδα και 

Κτίρια 
Μεταφορικά Μέσα Σύνολο  

Αξία Κτήσης        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 39.919 803 40.722  

Προσθήκες (2.274) 66 (2.208)  

Μειώσεις 0 0 0  

Μεταφορές 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 37.645 868 38.514  

         

Αποσβέσεις        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 (8.577) (455) (9.033)  

Αποσβέσεις Χρήσης (1.887) (132) (2.020)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 0 0  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 (10.465) (588) (11.052)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2021 27.181 281 27.462  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2020 31.342 348 31.689  

         

Αξία Κτήσης        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 44.029 899 44.928  

Προσθήκες 1.074 0 1.074  

Μειώσεις 0 0 0  

Μεταφορές 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 45.102 899 46.002  

         

Αποσβέσεις        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 (12.261) (719) (12.980)  

Αποσβέσεις Χρήσης (2.003) (98) (2.101)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 0 0  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 (14.264) (817) (15.081)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2022 30.838 83 30.920  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2021 31.767 181 31.948  
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8. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

(ποσ ά σ ε  χ ιλ .  € )  

 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 Ο Όμιλος 
 

  Πάγια υπό Εκτέλεση  
Ασώματα Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο  

Αξία Κτήσης        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 0 7.210 7.210  

Προσθήκες 0 188 188  

Μειώσεις 0 0 0  

Μεταφορές 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 0 7.397 7.397  

         

Αποσβέσεις        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 0 (5.129) (5.129)  

Αποσβέσεις Χρήσης 0 (141) (141)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 0 0  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021 0 (5.269) (5.269)  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 0 2.128 2.128  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2020 0 2.081 2.081  

         

Αξία Κτήσης        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 0 7.563 7.563  

Προσθήκες 0 100 100  

Μειώσεις 0 0 0  

Μεταφορές 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 0 7.663 7.663  

         

Αποσβέσεις        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 0 (5.426) (5.426)  

Αποσβέσεις Χρήσης 0 (165) (165)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 0 0  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 0 (5.591) (5.591)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2022 0 2.072 2.072  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2021 0 2.137 2.137  
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 Η Εταιρεία 
 

 

  Πάγια υπό Εκτέλεση  
Ασώματα Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο  

Αξία Κτήσης        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 0 7.176 7.176  

Προσθήκες 0 188 188  

Μειώσεις 0 0 0  

Μεταφορές 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 0 7.364 7.364  

         

Αποσβέσεις        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 0 (5.096) (5.096)  

Αποσβέσεις Χρήσης 0 (141) (141)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 0 0  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 0 (5.237) (5.237)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2021 0 2.127 2.127  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2020 0 2.079 2.079  

         

Αξία Κτήσης        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 0 7.522 7.522  

Προσθήκες 0 100 100  

Μειώσεις 0 0 0  

Μεταφορές 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 0 7.621 7.621  

         

Αποσβέσεις        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 0 (5.394) (5.394)  

Αποσβέσεις Χρήσης 0 (164) (164)  

Αποσβέσεις μειώσεων 0 0 0  

Αποσβέσεις μεταφορών 0 0 0  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 0 (5.557) (5.557)  

Αναπόσβεστη αξία 30η Ιουνίου 2022 0 2.064 2.064  

Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2021 0 2.128 2.128  

 

Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο λογισμικά προγράμματα ιδιοκτησίας της Πλαίσιο και άδειες 

χρήσης λογισμικών προγραμμάτων (SAP R3, BW, CRM, πλατφόρμα web marketing, κ.α.). Οι συνολικές αγορές ασώματων 

περιουσιακών στοιχείων και για τον Όμιλο και την Εταιρεία για το εξάμηνο του 2022 ανέρχονται σε 100 χιλ. €.  
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9. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

(ποσ ά σ ε χ ιλ .  € )   

 

Οι εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι οι 

κάτωθι: 

 

Επωνυμία Δραστηριότητα 
Έδρα  
Χώρα 

% 
Συμμετοχής 

Σχέση 
Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. 

Εμπόριο Η/Υ και Ειδών Βιβλιοχαρτοπωλείου Ελλάδα - Μητρική - 

Plaisio Computers JSC Εμπόριο Η/Υ και Ειδών Βιβλιοχαρτοπωλείου Βουλγαρία 100% Άμεση Ολική Ενοποίηση 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Ελλάδα 20% Άμεση Καθαρή Θέση 

Plaisio Estate JSC Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Βουλγαρία 20% Άμεση Καθαρή Θέση 

 

Ως συμμετοχή σε θυγατρικές χαρακτηρίζεται η συμμετοχή της μητρικής Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. στο κεφάλαιο της 

πλήρως ενοποιούμενης εταιρείας Plaisio Computers JSC. Το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής σε αυτή είναι 100%, και κατά 

συνέπεια στα ενοποιημένα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων δεν προκύπτουν δικαιώματα μειοψηφίας.  

Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής η συμμετοχή σε θυγατρική αποτιμάται και εμφανίζεται στο κόστος κτήσης 

αφαιρούμενων των τυχόν ζημιών απομείωσης. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η αξία της συμμετοχής στη θυγατρική 

Plaisio Computers JSC απαλείφεται πλήρως. 

 
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30.06.2022 και 31.12.2021 

αναλύονται ως εξής: 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία  

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021  
Πλαίσιο Ακινήτων 
Α.Ε.  851 843  13 13  
Plaisio Computers JSC 0 0  4.072 4.072  
Plaisio Estate JSC 237 235  212 212  

Σύνολο 1.088 1.078  4.297 4.297  

 

Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται και παρουσιάζονται με 

τη μέθοδο του κόστους κτήσης. 

Η συνδεδεμένη Plaisio Estate JSC εντός πρώτου εξαμήνου 2022, κατέβαλλε στην Εταιρεία μέρισμα για τα κέρδη της 

χρήση; 2021, ποσού 2 χιλ. €. Επιπροσθέτως, η θυγατρική Plaisio Computers JSC εντός του πρώτου εξαμήνου 2022 κατέβαλλε 

μέρισμα ύψους 322 χιλ. €, στην Εταιρεία για τα κέρδη της χρήσης 2021. 

 

10. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

(ποσ ά σ ε χ ιλ .  € )  

 

Οι λοιπές επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρείες που δεν διαπραγματεύονται σε 

χρηματιστηριακές αγορές και έχουν αποκτηθεί με πρόθεση διαρκούς κατοχής. Σύμφωνα με τις αρχές των Δ.Λ.Π. 32 και Δ.Π.Χ.Α. 9, 

οι εν λόγω επενδύσεις εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους μειωμένες κατά το ποσό τυχόν 

προβλέψεων απομείωσης της αξίας τους.  

Συγκεκριμένα οι λοιπές επενδύσεις για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30.06.2022 και 31.12.2021 είχαν ως εξής:  
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 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας  
«Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» Α.Ε.  

30 30  30 30 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας  
«Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 

454 454  454 454 

Interaction Connect S.A. 14 14  14 14 

Παγκρήτια Τράπεζα 10 10  10 10 

Τράπεζα Χανίων 10 10  10 10 

Σύνολο επενδύσεων 519 519  519 519 

Απομείωση «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε  (484) (484)  (484) (484) 

Καθαρό σύνολο επενδύσεων 34 34  34 34 

 

Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την 30.06.2022 είχε ως κάτωθι:  

 

Ποσοστό Συμμετοχής Χώρα Εγκατάστασης 

 «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 3,46% Ελλάδα 

 «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» Α.Ε.  2,21% Ελλάδα 

Interaction Connect S.A. 14,30% Λουξεμβούργο 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. 0,02% Ελλάδα 

Τράπεζα Χανίων 0,02% Ελλάδα 

 
 

11. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(ποσ ά σ ε χ ιλ .  € )   

Τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνουν δοσμένες εγγυήσεις και απαιτήσεις που πρόκειται 

να εισπραχθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. Η εύλογη αξία 

των συγκεκριμένων απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από αυτή που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις και 

υπόκειται σε επανεκτίμηση ετησίως. Συγκεκριμένα τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 30.06.2022 

αναλύονται ως εξής:  

  Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Δοσμένες Εγγυήσεις 906 905  906 905 

Πρόβλεψη απομείωσης εγγυήσεων (328) (303)  (328) (303) 

Σύνολο 578 602  578 602 

 

12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(π οσ ά  σ ε  χ ιλ .  € )  

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2022 και 31.12.2021 αναλύονται ως εξής:  

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Αποθέματα εμπορευμάτων 78.951 66.214  77.139 64.207 

Αποθέματα προϊόντων 2.307 746  2.307 746 

Αποθέματα Α΄ και βοηθητικών υλών 16 7  16 7 

Αποθέματα αναλωσίμων 642 592  642 592 

Σύνολο  81.917 67.559  80.105 65.552 

Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων (7.735) (7.283)  (7.682) (7.232) 

Σύνολο  Αποθεμάτων 74.182 60.276  72.424 58.321 

Αγορές αποθεμάτων υπό παραλαβή 2.911 5.579  2.911 5.579 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 77.093 65.855  75.335 63.900 
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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 

σημαντικός, η Διοίκηση επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους και σχηματίζει 

κατάλληλες προβλέψεις, ώστε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η εύλογη αξία τους.  

Την 30.06.2022 το ύψος των καθαρών αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 77.093 χιλ. €, καθώς από 81.917. € μικτά σχηματίστηκε 

πρόβλεψη απαξίωσης 7.735 χιλ., ενώ τα αποθέματα υπό παραλαβή την 30.06.2022 διαμορφώθηκαν σε 2.911 χιλ.  

Τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 75.335 χιλ. € τα καθαρά αποθέματα, όπου από τα 80.105 χιλ.€ μικτά 

σχηματίστηκε πρόβλεψη απαξίωσης 7.682 χιλ. €. ενώ τα αποθέματα υπό παραλαβή την 30.06.2022 διαμορφώθηκαν σε 2.911 χιλ. 

Κατά την 30.06.2022 τα αποθέματα παρουσιάζονται αυξημένα κατά 17,1% ως συνέπεια της απαραίτητης αποθεματοποίησης στα 

πλαίσια της προετοιμασίας για την «Ψηφιακή Μέριμνα 2» και «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» που ξεκίνησε κατά το δεύτερο 

εξάμηνο της παρούσας χρήσης 2022. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων έχει αυξηθεί στις 90 ημέρες έναντι των 67 της 

προηγούμενης χρήσης 2021, ενώ έχει δημιουργηθεί αυξημένη πρόβλεψη απαξίωσης των αποθεμάτων, καθώς αυτή 

διαμορφώθηκε σε 7.735 χιλ. € έναντι 7.283 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021.  

Σε κάθε περίπτωση στις παρούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψιν τόσο την ανοδική πορεία των τιμών, τη πορεία της 

ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ όσο και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι τα 

αυξημένα αποθέματα θα διασφαλίσουν περαιτέρω την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων στους καταναλωτές. 

Αναφορικά με τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων των προμηθευτών, η Εταιρεία θεωρεί ότι είναι περιορισμένος, καθώς δεν 

υφίσταται σημαντική εξάρτηση από κάποιον ή κάποιους από αυτούς. Δύο προμηθευτές συνεισφέρουν παραπάνω από το 10% της 

συνολικής αξίας των προμηθειών του Ομίλου, με ποσοστό που μόνο ελαφρά (15,7% και 12,4%) υπερβαίνουν το σχετικό όριο. Με 

τους εν λόγω προμηθευτές, ο Όμιλος διατηρεί μακροχρόνια και αδιατάραχτη επαγγελματική σχέση, δίχως να υφίσταται 

περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Παράλληλα, ως προς τις προκαταβολές που δίνει η Εταιρία, αυτές είναι κατανεμημένες 

στους προμηθευτές σε σχετική αναλογία με την αξία των προϊόντων/πρώτων υλών με τα οποία την προμηθεύουν. Τα παραπάνω 

σηματοδοτούν την πάγια πολιτική της Διοίκησης να μεριμνά ώστε να μην υφίσταται εξάρτηση από επιμέρους προμηθευτές και, 

να ελαχιστοποιεί το σχετικό κίνδυνο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας ή ενδεχόμενης πτώχευσης κάποιου προμηθευτή, 

πολιτική η οποία δεν αναμένεται να τροποποιηθεί στο υπόλοιπο του 2022. 

 

13. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσ ά  σ ε χ ιλ .  € )  

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2022 και 

31.12.2021 αναλύονται ως εξής:  

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Πελάτες 28.186 25.967  27.706 25.404 

Επιταγές Εισπρακτέες 2.239 1.799  2.239 1.799 

Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες 0 0  248 548 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 30.425 27.766  30.193 27.751 

Πρόβλεψη Απομείωσης (2.444) (2.743)  (2.363) (2.659) 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 27.981 25.023  27.830 25.092 

 

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς αυτές διαιρούνται 

σε μεγάλο πλήθος πελατών. 
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Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. 

Η μεταβολή στην πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών 
απαιτήσεων κατά την έναρξη της χρήσης 

2.743 2.681 
 

2.659 2.583 

Μεταβολή περιόδου Έξοδο/(Έσοδο) (299) 62  (296) 76 

Πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών 
απαιτήσεων κατά τη λήξη της χρήσης 

2.444 2.743 
 

2.363 2.659 

 

14. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσ ά σ ε χ ιλ .  € )  

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2022 και 31η Δεκεμβρίου 2021 αναλύονται ως εξής: 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Έξοδα επόμενης χρήσης 770 1.103  770 1.082 

Προκαταβολές πιστωτών 151 280  151 280 

Προκαταβολές προμηθευτών 708 838  708 838 

Απαιτήσεις από συμβάσεις 2.466 1.976  2.466 1.976 

Λοιπές απαιτήσεις 168 69  137 35 

Προϋπολογισμένες εκπτώσεις 6.391 3.626  6.391 3.626 

Σύνολο 10.654 7.893  10.624 7.838 

 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. Οι απαιτήσεις από το Δημόσιο αφορούν παρακρατούμενους φόρους, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις προέρχονται από 

λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών, χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού και προϋπολογισμένες εκπτώσεις αγορών. Οι 

προϋπολογισμένες εκπτώσεις αγορών που και συνθέτουν το μεγαλύτερο τμήμα των Λοιπών Απαιτήσεων αφορούν σε κονδύλια 

που τακτοποιούνται στο τέλος του οικονομικού έτους και κατά συνέπεια ιστορικά παρουσιάζονται αυξημένες στο τέλος του 

πρώτου εξαμήνου κάθε έτους. Οι διαφορές που παρατηρούνται στις διάφορες περιόδους, εξομαλύνονται στη συνέχεια, και δεν 

επηρεάζουν τη διάρθρωση του ισολογισμού του Ομίλου.  

 

15. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ  

(ποσ ά σ ε χ ιλ .  € )  

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2022 και 31η Δεκεμβρίου 

2021 αναλύονται ως εξής: 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Διαθέσιμα στο Ταμείο 3.111 3.624  3.071 3.586 

Διαθέσιμα σε τράπεζες 23.660 58.493  23.101 57.248 

Σύνολο 26.771 62.117  26.171 60.834 

 

Η σύνθεση των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων ανά νόμισμα είναι η εξής (όλες οι αξίες είναι εκφρασμένες στο νόμισμα 

του €):  
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 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Διαθέσιμα σε τοπικό νόμισμα 23.827 58.313  23.723 58.280 

Διαθέσιμα σε λοιπά νομίσματα 2.944 3.804  2.449 2.554 

Σύνολο 26.771 62.117  26.171 60.834 

 

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στην Κατάσταση των Ταμειακών 

Ροών. 

Κατά την 30.06.2022, τα διαθέσιμα του Ομίλου σε ευρώ αποτελούσαν το 89 % περίπου των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων 

έναντι 93,9% στο τέλος του 2021.  

 

16. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ  

(ποσ ά σ ε  χ ιλ .  € )  

 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 
Αριθμός 
Μετοχών 
(Τεμάχια) 

Ονομαστική 
αξία μετοχής 

σε € 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Σύνολο 

01.01.2021 22.076 0,33 7.285 844 8.129 

30.06.2021 22.076 0,33 7.285 844 8.129 

31.12.2021 22.076 0,33 7.285 0 7.285 

01.01.2022 22.076 0,33 7.285 0 7.285 

30.06.2022 22.076 0,33 7.285 0 7.285 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια εβδομήντα 

πέντε χιλιάδες, εξακόσιες εξήντα πέντε (22.075.665) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα τριών λεπτών (0,33 €) η κάθε μία. 

Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 

17. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσ ά σ ε χ ιλ .  € )  

Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την κατά την 30η Ιου νίου 2022 και 31η Δεκεμβρίου 2021 αναλύονται ως εξής:  

 Ο Όμιλος 

 
Οφειλόμενα  

σε λιγότερο από ένα 
έτος 

Οφειλόμενα  
σε περισσότερο από ένα έτος 

Σύνολο 

Υπόλοιπα την 01 Ιανουαρίου 2021 3.540 15.360 18.900 

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια 0 0 0 

Εξοφλήσεις δανείων (1.520) 0 (1.520) 

Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2021 2.020 15.360 17.380 

Μεταφορά μακροπρόθεσμης σε 
βραχυπρόθεσμη υποχρέωση 

2.720 (2.720) 0 

Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2021 4.740 12.640 17.380 

Υπόλοιπα την 31 Δεκεμβρίου 2021 3.640 11.720 15.360 

    
Υπόλοιπα την 01 Ιανουαρίου 2022 3.640 11.720 15.360 

Εισπράξεις από εκξδοθέντα δάνεια 0 0 0 

Εξοφλήσεις δανείων (2.720) 0 (2.720) 

Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2022 920 11.720 12.640 

Μεταφορά μακροπρόθεσμης σε 
βραχυπρόθεσμη υποχρέωση 

920 (920) 0 

Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2022 1.840 10.800 12.640 
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 Η Εταιρεία 

 
Οφειλόμενα  

σε λιγότερο από ένα 
έτος 

Οφειλόμενα  
σε περισσότερο από ένα έτος 

Σύνολο 

Υπόλοιπα την 01 Ιανουαρίου 2021 3.540 15.360 18.900 

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια 0 0 0 

Εξοφλήσεις δανείων (1.520) 0 (1.520) 

Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2021 2.020 15.360 17.380 

Μεταφορά μακροπρόθεσμης σε 
βραχυπρόθεσμη υποχρέωση 

2.720 (2.720) 0 

Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2021 4.740 12.640 17.380 

Υπόλοιπα την 31 Δεκεμβρίου 2021 3.640 11.720 15.360 

    
Υπόλοιπα την 01 Ιανουαρίου 2022 3.640 11.720 15.360 

Εισπράξεις από εκξδοθέντα δάνεια 0 0 0 

Εξοφλήσεις δανείων (2.720) 0 (2.720) 

Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2022 920 11.720 12.640 

Μεταφορά μακροπρόθεσμης σε 
βραχυπρόθεσμη υποχρέωση 

920 (920) 0 

Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2022 1.840 10.800 12.640 

 

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι οι εξής:  

 Ο Όμιλος 

 Σύνολα την  
30.06.2022 

έως 12 μήνες  από 2 έτη έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Ομολογιακός δανεισμός 12.640 1.840 10.800 0 

     
 Ο Όμιλος 

 

Σύνολα την  
31.12.2021 

έως 12 μήνες  από 2 έτη έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Ομολογιακός δανεισμός 15.360 3.640 11.720 0 

 
 Η Εταιρεία 

 

Σύνολα την  
30.06.2022 

έως 12 μήνες  από 2 έτη έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Ομολογιακός δανεισμός 12.640 1.840 10.800 0 

     
 Η Εταιρεία 

 

Σύνολα την  
31.12.2021 

έως 12 μήνες  από 2 έτη έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Ομολογιακός δανεισμός 15.360 3.640 11.720 0 

 

 

Ο ομολογιακός δανεισμός, εμφανίζεται μειωμένος κατά περίπου € 2,7 εκατ. σε σχέση με το τέλος της χρήσης 2021 και αφορά: 

i. 6ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές υπολειπόμενου ποσού 2.640 χιλ. €, με κυμαινόμενο 

επιτόκιο. Τον ρόλο του πληρεξούσιου των καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  

ii. 6ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές υπολειπόμενου ποσού 5.500 χιλ. €, με κυμαινόμενο 

επιτόκιο. Το ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Τράπεζα 

Eurobank A.E.  

iii. 5ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές υπολειπόμενου ποσού 4.500 χιλ. €, με κυμαινόμενο 

επιτόκιο. Το ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..  
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Η διαμόρφωση του ύψους των επιτοκίων επηρεάζεται από σειρά παραγόντων, οι οποίοι έχουν αναλυθεί στην ενότητα 

«Κίνδυνος Επιτοκίου». Εκτιμώντας το επίπεδο επικινδυνότητας του επιτοκίου η Διοίκηση, εξετάζει ενδελεχώς τις σχετικές εξελίξεις 

και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να εξομαλύνει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.  

 Σε κάθε ημερομηνία αξιολόγησης, η Εταιρεία και ο Όμιλος ικανοποιούν πλήρως όλους τους όρους και δείκτες του τραπεζικού 

δανεισμού. 

 

18. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ποσ ά  σ ε  χ ιλ .  € )  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στην κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η 

Ιουνίου 2022 και 31η Δεκεμβρίου 2021 αναλύεται ως κάτωθι:  

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Αναβαλλόμενος φόρος στην έναρξη της χρήσης 2.904 3.457  2.873 3.431 

Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου (182) (553)  (182) (558) 

Σύνολο 2.722 2.904  2.691 2.873 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στο κονδύλι των 

Στοιχείων Κατάστασης της Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2022 «Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις», 

δεδομένου ότι οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Plaisio Computers JSC, παρ’ όλο που αφορούν στην 

φορολογική αρχή της Βουλγαρίας, δεν παρουσιάζουν αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση παρά μόνο απαίτηση. 

 

19. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ποσ ά σ ε  χ ιλ .  € )  

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης 

(απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται 

αποζημίωση. Στην Ελλάδα, υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται δικαιούνται το 40% τέτοιας αποζημίωσης σύμφωνα με το 

Ν.2112/1920. Αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και αποτελούν προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το 

Δ.Λ.Π. 19. Οι εκτιμήσεις για τις υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών του Ομίλου σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 υπολογίζοντα από 

ανεξάρτητες εταιρίες αναλογιστών, στο τέλος κάθε χρήσης. 

 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Υποχρέωση στην έναρξη της χρήσης 423 401  423 401 

Πληρωθείσες παροχές 0 (276)  0 (276) 

Καθαρό έξοδο χρήσης 37 318  37 318 

Μη Καταχωρούμενα Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές  0 (20)  0 (20) 

Υποχρέωση στη λήξη της χρήσης 459 423  459 423 
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20. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 30η Ιουνίου 2022 και 31η Δεκεμβρίου 2021 αναλύονται ως εξής:  

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ 1.216 1.216  1.216 1.216 

Σύνολο 1.216 1.216  1.216 1.216 

 

Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού 1.216 χιλ. € για την κάλυψη του κόστους επισκευής και αντικατάστασης 

επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται στο τέλος κάθε χρήσης.  

 

21. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €) 

Η επένδυση που υλοποιήθηκε στη Μαγούλα Αττικής, είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 

(απόφαση υπαγωγής 32278/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν.3299/2004). Μέρος της επιχορήγησης, ποσού 2.153 χιλ. € εισπράχθηκε από την 

Εταιρεία εντός του 2010 και απεικονίζεται τόσο στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όσο και αφαιρετικά στο 

αντίστοιχο κόστος αποσβέσεων. 

Επιπλέον με την με αριθμό 18420/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν.3299/28.4.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας (ΦΕΚ, τεύχος Β, αρ. φύλλου 1078/1.6.2011) πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση 

του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.  

Με την αυτή ως άνω Απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 2.259 χιλ. €. 

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανήλθε σε 4.412 χιλ. €. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα 

εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς όρους. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων καταχωρούνται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και λογίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης, σύμφωνα με τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούμενων παγίων. Για τη 

περίοδο 01.01.2022 – 30.06.2022 οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 30 χιλ. €. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων όταν καταχωρείται και η επιχορηγούμενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση των εσόδων με τη δαπάνη. 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Βραχυπρόθεσμο μέρος επιδότησης Μαγούλας 61 61  61 61 

Μακροπρόθεσμο μέρος επιδότησης Μαγούλας 2.151 2.182  2.151 2.182 

Σύνολο 2.212 2.242  2.212 2.242 

 

22. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

(ποσ ά  σ ε χ ιλ .  € )   

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς προμηθευτές κατά την 30η Ιουνίου 2022 και 31η Δεκεμβρίου 2021 

αναλύονται ως εξής:  

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Προμηθευτές εσωτερικού 33.484 43.469  33.292 43.128 

Προμηθευτές εξωτερικού 2.060 2.351  2.060 2.351 

Συναλλαγματικές διαφορές (88) (59)  (88) (59) 

Σύνολο 35.456 45.760  35.265 45.419 
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Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία αναφοράς.  

 

23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  

(ποσ ά σ ε χ ιλ .  € )   

Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2022 και 31η Δεκεμβρίου 2021 

αναλύονται ως εξής:  

 Ο Όμιλος 

 Οικόπεδα και Κτίρια Μεταφορικά Μέσα Σύνολο 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 36.268 358 36.625 

Προσθήκες 0 66 66 

Τόκοι Προεξόφλησης 409 4 413 

Τροποποιήσεις Μισθώσεων (2.292) 0 (2.292) 

Πληρωμές Ενοικίων (395) (140) (535) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 33.990 288 34.278 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021 38.325 185 38.510 

    
 Οικόπεδα και Κτίρια Μεταφορικά Μέσα Σύνολο 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 38.325 185 38.510 

Προσθήκες 1.074 0 1.074 

Τόκοι Προεξόφλησης 440 1 441 

Τροποποιήσεις Μισθώσεων 8 0 8 

Πληρωμές Ενοικίων (2.538) (103) (2.641) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 37.308 84 37.392 

    
 Η Εταιρεία 

 Οικόπεδα και Κτίρια Μεταφορικά Μέσα Σύνολο 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2021 33.656 358 34.014 

Προσθήκες 0 66 66 

Τόκοι Προεξόφλησης 383 4 388 

Τροποποιήσεις Μισθώσεων (2.274) 0 (2.274) 

Πληρωμές Ενοικίων (311) (140) (451) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021 31.455 288 31.743 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021 35.867 185 36.052 

    
 Οικόπεδα και Κτίρια Μεταφορικά Μέσα Σύνολο 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2022 35.867 185 36.052 

Προσθήκες 1.074 0 1.074 

Τόκοι Προεξόφλησης 415 1 417 

Τροποποιήσεις Μισθώσεων 8 0 8 

Πληρωμές Ενοικίων (2.436) (103) (2.539) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022 34.928 84 35.011 

 

 

24. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   

(ποσ ά σ ε χ ιλ .  € )  

Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά την αναμόρφωση του λογιστικού αποτελέσματος κατά το ποσό των μη 

εκπιπτόμενων δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες μη αναγνωριζόμενες από τη φορολογική 

νομοθεσία. Οι παραπάνω δαπάνες αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε κάθε ημερομηνία 

αναφοράς. Ο φόρος εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 30.06.2022 και 30.06.2021 (22%), 

αναλύεται ως εξής:  

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

Φόρος εισοδήματος χρήσης (231) (934)  (231) (934) 

Αναβαλλόμενος φόρος χρήσης (182) 448  (182) 447 

Σύνολο (413) (486)  (413) (487) 
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Κατά την 30.06.2022 και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 120 του Νόμου 4749/2021, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των 

νομικών προσώπων στην Ελλάδα που ισχύει είναι 22%.  

Η Εταιρεία έλαβε εντός του 2021 από τις φορολογικές αρχές εντολή ελέγχου για την Φορολογία Εισοδήματος για την χρήση 2019. 

Σημειώνεται ότι για την χρήση αυτή η Εταιρεία έχει ελεγχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης του ετήσιου φορολογικού 

πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 και έχει εκδοθεί η αντίστοιχη έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από την εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για την χρήση 

2019 είναι σε εξέλιξη. 

Για τη χρήση 2021, ο φορολογικός έλεγχος  για την έκδοση «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης», διενεργείται ήδη 

από την Εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.». Η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

25. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Πιστωτές 12.078 12.809  12.078 12.809 

Λοιπές υποχρεώσεις 795 687  738 668 

Μερίσματα/ Επιστροφή Κεφαλαίου πληρωτέα 21 23  21 23 

Πνευματικά δικαιώματα 693 493  693 493 

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία 832 1.334  832 1.334 
Βραχυπρόθεσμο μέρος επιδότησης μαγούλας( 
σημ. 21) 

61 61 
 

61 61 

Λοιπές προβλέψεις 2.834 3.170  2.834 3.170 

Σύνολο 17.314 18.576  17.256 18.558 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αποπληρώνεται εντός 12 μηνών και δεν απαιτείται 

η εξόφληση τους κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

Οι υποχρεώσεις από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021  30.06.2022 31.12.2021 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 1.209 1.484  1.209 1.473 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 3.419 7.150  3.316 6.896 

Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις 598 491  566 464 

Σύνολο 5.226 9.125  5.091 8.832 

 

27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

(ποσ ά  σ ε χ ιλ .  € )  

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεόμενα μέρη αναλύονται ως εξής:   

Στην παρούσα Ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με 

αυτήν προσώπων, (συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 24:  

Οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες που είναι μέλη του Ομίλου, είναι οι ακόλουθες: 

1. Plaisio Computers JSC (Θυγατρική), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%. 

2. Plaisio Estate JSC (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%. 

3. Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνεται και η εταιρεία BULDOZA Α.Ε., στην οποία μέτοχος με ποσοστό 100% είναι ο 

Κωνσταντίνος Γεράρδος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers A.E.B.E. Σημειωτέων, ότι η εταιρεία αυτή δεν 

περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά αποτελεί συνδεδεμένο μέρος, όπως αυτό ορίζεται 

στην παράγραφο 9 του Δ.Λ.Π. 24.  

Στις 30.06.2022 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω Εταιρείες από και προς την Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. καθώς και τα έσοδα και έξοδα καθεμίας Εταιρείας που προέκυψαν από τις συναλλαγές τους με την Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 είναι οι ακόλουθες (ποσά σε χιλ. Ευρώ): 

 

  Συναλλαγές με Εταιρείες Ομίλου κατά ΔΛΠ 24       

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ  1/1 -30/06/2022 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

    
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΕΒΕ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΕ 
Plaisio Computers 

JSC 
Plaisio Estate 

JSC 
Buldoza 

Π
Ω

Λ
Η

ΤΗ
Σ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ   0 1.811 0 51 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΕ 

390   0 0 0 

Plaisio JSC 103 0   0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 101   0 

Buldoza 106 0 0 0   

              

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ  1/1 -30/06/2021 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

    
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΕΒΕ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΕ 
Plaisio JSC 

Plaisio Estate 
JSC 

Buldoza 

Π
Ω

Λ
Η

ΤΗ
Σ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ   0 2.162 0 164 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΕ 

81   0 0 0 

Plaisio JSC 0 0    0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 42   0 

Buldoza 0 0 0 0   

              

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  1/1- 30/06/2022 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

    
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΕΒΕ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΕ 
Plaisio JSC 

Plaisio Estate 
JSC 

Buldoza 

Π
Ω

Λ
Η

ΤΗ
Σ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ   0 248 0 243 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΕ 

18   0 0 0 

Plaisio JSC 0 0   0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0   0 

Buldoza 131 0 0 0   

              

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  1/1- 31/12/2021 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

    
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΕΒΕ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΕ 
Plaisio JSC 

Plaisio Estate 
JSC 

Buldoza 

Π
Ω

Λ
Η

ΤΗ
Σ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ   0 548 0 180 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΕ 

24   0 0 0 

Plaisio JSC 0 0   0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0   0 

Buldoza 0 0 0 0   

 

Αναλυτικότερα και με σκοπό ειδικότερου προσδιορισμού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

1) Η Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. παρείχε προς την Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. υπηρεσίες αξίας 390 χιλ. €, που αφορούν σε μισθώματα 

(ενοίκια) και παροχή υπηρεσιών από εκμίσθωση ακινήτων (300 χιλ.  € και 90 χιλ. € αντίστοιχα). 

2) Η Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. τιμολόγησε την Plaisio Computers JSC για πωλήσεις εμπορευμάτων προς την τελευταία με το 

ποσό των 1.811 χιλ. €.  
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3) Η Πλαίσιο Computers A.E.B.E. τιμολόγησε την Buldoza A.E. για παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις εμπορευμάτων με το ποσό των 

51 χιλ. €. 

4) Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών καθώς μελών της Διοίκησης της Εταιρείας συνοψίζονται στο κάτωθι 

πίνακα: 

 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 621 368 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 9 0 

 

Η συνδεδεμένη Plaisio Estate JSC εντός πρώτου εξαμήνου 2022, κατέβαλλε στην Εταιρεία μέρισμα για τα κέρδη της 

χρήση; 2021, ποσού 2 χιλ. €. Επιπροσθέτως, η θυγατρική Plaisio Computers JSC εντός του πρώτου εξαμήνου 2022 κατέβαλλε 

μέρισμα ύψους 322 χιλ. €, στην Εταιρεία για τα κέρδη της χρήσης 2021. 

Οι εν λόγω συναλλαγές δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκτός της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας, τα οποία 

να καθιστούν αναγκαία περαιτέρω ανάλυση και σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική 

κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρείας. Για το σύνολο των εν λόγω συναλλαγών ακολουθείται η αρχή των Ίσων Αποστάσεων 

(“Arm’s length). 

 

28. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας του από τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον 

επιβαρύνσεις.  

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου.  

Φορολογικό Πιστοποιητικό 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες 

Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, 

υποχρεούνταν να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο 

Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με 

το παραπάνω νόμο, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες του. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.  

Από τη χρήση του 2014 το φορολογικό πιστοποιητικό έγινε προαιρετικό για τις εταιρείες που  οι ετήσιες 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά και εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με 

τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Η 

έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης υποκαθιστά, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τον έλεγχο από τη 

Δημόσια Αρχή, η οποία όμως διατηρεί το δικαίωμα μεταγενέστερου ελέγχου χωρίς να περαιώνει τις φορολογικές της 

υποχρεώσεις για την οικεία φορολογική χρήση. 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου στις 30.06.2022 είχαν ως εξής:  

Πλαίσιο Computers 

Η Εταιρεία έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη χωρίς επιφύλαξη, έως και τη χρήση που έληξε 

31.12.2020 και  έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016.  



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.06.2022)                                                              

 

 59 

Η Εταιρεία έλαβε εντός του 2021 από τις φορολογικές αρχές εντολή ελέγχου για την Φορολογία Εισοδήματος για την χρήση 2019. 

Σημειώνεται ότι για την χρήση αυτή η Εταιρεία έχει ελεγχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης του ετήσιου φορολογικού 

πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 και έχει εκδοθεί η αντίστοιχη έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από την εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για την χρήση 

2019 είναι σε εξέλιξη. 

Για τη χρήση 2021, ο φορολογικός έλεγχος για την έκδοση «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης», διενεργείται ήδη από 

την Εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.». Η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Πλαίσιο Ακινήτων 

Η Εταιρεία έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη χωρίς επιφύλαξη, έως και τη χρήση που έληξε 

31.12.2020 και έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009 και το 

δικαίωμα του δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο έχει παραγραφεί έως τη χρήση που έληξε 31.12.2015. Για τη χρήση 2021, ο 

φορολογικός έλεγχος για την έκδοση «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης», διενεργείται ήδη από την Εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.». Η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που 

καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Plesio Computers JSC 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη της λειτουργίας της το 2004. 

Plesio Estate JSC 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη της λειτουργίας της το 2004. 

 

29. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν ως το πηλίκο του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της 

μητρικής και του σταθμισμένου μέσου αριθμού των κοινών μετοχών στη διάρκεια της περιόδου, αφαιρουμένου του 

σταθμισμένου μέσου όρου των ιδίων μετοχών. 

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted earnings per share) υπολογίζονται αναπροσαρμόζοντας το σταθμισμένο 

μέσο αριθμό των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών, με τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των μετατρέψιμων σε κοινές 

μετοχές. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές και επομένως τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 

ταυτίζονται με τα βασικά. 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2022 30.06.2021  30.06.2022 30.06.2021 

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής (ποσά σε χιλ. €) 

1.269 1.426 
 

1.639 1.215 

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμός 
μετοχών( σε χιλ.) 

22.076 22.076 
 

22.076 22.076 

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή σε € 0,0575 0,0646  0,0742 0,0550 

 
Κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
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30. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

(ποσά σε χιλ. €) 

Κατά την 18η Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε στη Γενική Συνέλευση που 

πραγματοποιήθηκε στις 14/06/2022, τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 2.208 χιλ. € (ανά μετοχή 0,10 €, μικτό ποσό) από 

τα κέρδη της χρήσης 2021, πρόταση που εγκρίθηκε. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201), ο συντελεστής 

παρακράτησης φορολογίας μερισμάτων διαμορφώνεται σε 5% για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από την 01.01.2020 και μετά. 

Με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., το ανωτέρω μέρισμα, μετά την έγκρισή της καταβολής του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

μεταφέρθηκε από την καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η πληρωμή του μερίσματος έλαβε χώρα στις 28 

Ιουνίου 2022 από την Τράπεζα Eurobank Ergasias.  

 

31. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο μέσος και απόλυτος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2022 ήταν 1.454 και 1.399 άτομα για τον 

Όμιλο και για την Εταιρεία 1.386 και 1.331. Ο μέσος και απόλυτος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2021 

ήταν 1.527 και 1.505 άτομα για τον Όμιλο και για την Εταιρεία 1.459 και 1.435 αντίστοιχα. 

 

32. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Πέρα των ανωτέρω αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2022, τα 

οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Δ.Π.Χ.Α. 

  

 

Μαγούλα Αττικής, 21 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  Ο Διευθύνων Σύμβουλος  Η Οικονομική Διευθύντρια 
& Μέλος του Δ.Σ. 

Γεώργιος Κ. Γεράρδος  Κωνσταντίνος Γ. Γεράρδος  Αικατερίνη Δ. Βασιλάκη  

Α.Δ.Τ. ΑΙ 597688  Α.Δ.Τ. ΑΟ 507700  Α.Δ.Τ. ΑΒ 501431 

 


