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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις κατωτέρω  δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3556/2007, 
όπως ισχύει  σήμερα ,  προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι : 
 
1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγίας Φιλοθέης αριθ. 16, 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.  
2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγίας Φιλοθέης αριθ. 16, 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  
3. Γεώργιος Λιάσκας του Χαρίλαου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 9, Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, 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») 
δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:  
 
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 1.1.2008-31.12.2008 (εταιρικές και 
ενοποιημένες) , 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 χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση  εκλαμβανομένων ως σύνολο,  και   
 
(β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη , τις 
επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας , καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο , συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταμόρφωση, 06 Φεβρουαρίου  2009 
Οι δηλούντες   

 
 
 

 
 
 
 
 

Γεώργιος Κων. Γεράρδος 
ΑΔΤ Ν 318959 

 
         
 
 
        

Κωνσταντίνος Γεωργ.  Γεράρδος 
ΑΔΤ ΑΕ 632801 

 
 
 
 
 

Γεώργιος Χαρ. Λιάσκας 
ΑΔΤ ΑΕ 346335 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
 
 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  
«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» 

 
 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις της  «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» (η 
«Εταιρεία») καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της 
(ο «Όμιλος») που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο  ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 
2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 4 του Ν.3556/2007. 
 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, 
εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών 
πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με 
τους κανόνες δεοντολογίας και τον σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη 
διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει την διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες 
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου 
αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από την 
Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για την 
θεμελίωση της γνώμη μας.  
 
 
Γνώμη 
Κατά την γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας  και του Ομίλου κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2008,την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για την χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 
43α παράγραφος 3, το άρθρο 107 παράγραφος 3, και το άρθρο 16 παράγραφος 9  του Κ.Ν. 2190/20, 
καθώς και από το άρθρο 4 του Ν.3356/2007 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, Αποφάσεων 
της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις.  
 
 

 
 

Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2009 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΑΝΑΓΝΟΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 11241 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2008 - 31.12.2008 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για 
λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008). H Έκθεση 
συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 107 
παρ.3 , δεδομένου ότι η Εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις )  όσο και του νόμου 
3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
 
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές 
επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό 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 «ΠΛΑΙΣΙΟ») καθώς και του Ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ  (στον οποίο Όμιλο, 
περιλαμβάνονται πλην της ΠΛΑΙΣΙΟ και οι ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες:  
α) Plaisιo 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%,  
γ) Plaisio Estate JSC, που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με 
ποσοστό συμμετοχής 20% και  
δ) ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. υπό εκκαθάριση , που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής, στην οποία η Εταιρεία 
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 24%.  
 
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του προπεριγραφομένου 
νομικού πλαισίου  και δη του άρθρου 107 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 
καθώς και του άρθρου 4 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2008 (1.1.2008-31.12.2008). 
Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η 
παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της 
Εταιρείας και των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων, και με αναφορά στα επιμέρους (μη 
ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο 
για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της.    
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά 
απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που αφορά στην 
κλειόμενη χρήση 2008. 
 
Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως:   
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α  
Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2008  
 
Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008) με 
ημερολογιακή σειρά, σ’ επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:  
 
1. Εγκαίνια νέου Υπερκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη  
 
Παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, κ. Μαργαρίτη Τζίμα, του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. 
Σταύρου Καλαφάτη, του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, αλλά και πολλών εκλεκτών 
μελών της επιχειρηματικής, πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της Βορείου Ελλάδας, 
πραγματοποιήθηκαν στις 14 Ιανουαρίου 2008 τα επίσημα εγκαίνια του νέου τρίτου υπερκαταστήματος 
«Πλαίσιο» στον κόμβο Νέας Ευκαρπίας στην Θεσσαλονίκη. 
Πρόκειται για μία επένδυση 2 εκατομμυρίων Ευρώ, η οποία απασχολεί στο αρχικό της στάδιο 32 
εργαζόμενους. Το υπερκατάστημα εκτείνεται σε τέσσερις (4) ορόφους, με συνολικό εμβαδόν 1.800 τ.μ. 
και διαθέτει σαράντα (40) θέσεις στάθμευσης. Η  δημιουργία του υπερκαταστήματος έχει στόχο την 
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της Δυτικής Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της Κεντρικής 
Μακεδονίας.  
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2. Παρουσίαση της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών  
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του 2007 και τους άξονες της μελλοντικής ανάπτυξης, παρουσίασε η  διοίκηση του 
Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών την 8η Φεβρουαρίου 2008.  
Το κεντρικό θέμα της παρουσίασης ήταν οι λόγοι της επιτυχίας του μοντέλου της ΠΛΑΙΣΙΟ, όπως 
φάνηκε και από τον τίτλο της παρουσίασης «Next Gen MULTICHANNEL». Την παρουσίαση του 
πολυκαναλικού μοντέλου έκανε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κώστας Γεράρδος, ο οποίος τόνισε ότι τα 
πλεονεκτήματα του είναι τα παρακάτω:  
- παρέχει δικλείδες ασφαλείας και άρα υψηλή αντοχή σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα,  
-παρέχει μηχανισμούς που εξυπηρετούν διαφορετικά κομμάτια της αγοράς και άρα την ικανότητα να 
εκμετάλλευσης ευκαιριών σε πολλά μέτωπα,  
-προσφέρει συνέργεια μεταξύ των καναλιών και άρα δυνατότητες ραγδαίας ανάπτυξης.   
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Γιώργος Γεράρδος, παρουσίασε την εντυπωσιακή ανάπτυξη που 
σημείωσαν ο  κύκλος εργασιών και η κερδοφορία του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2007. Παραμένοντας 
ηγέτης στην αγορά, η Εταιρεία κατόρθωσε να ενισχύσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς της, 
πετυχαίνοντας πωλήσεις 385 εκατομμυρίων €, ποσό που μεταφράζεται σε 23,8% ανάπτυξη σε σχέση 
με το 2006, ενώ ταυτόχρονα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 55,6%, φτάνοντας 
τα 9,9 εκ. €. Παράλληλα, εστίασε στο γεγονός ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα www.plaisio.gr είναι το 
πρώτο εμπορικό site σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα FOCUS-BARI. Ιδιαίτερη 
μνεία έγινε στο after-sales service που προσφέρει η ΠΛΑΙΣΙΟ στους πελάτες της. Σημαντικός άξονας 
ανάπτυξης υπήρξαν και οι πωλήσεις προς επιχειρήσεις, οι οποίες βασίστηκαν στο state of the art 
μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας και στην άμεση προσωποποιημένη εξυπηρέτηση του πελάτη.  
Σχετικά με την μελλοντική πορεία του Ομίλου, ο κ. Γεράρδος ανέφερε ότι σημαντικό μοχλό περαιτέρω 
ανάπτυξης για το ΠΛΑΙΣΙΟ αποτελούν οι πωλήσεις σε επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις 
ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και μέσω της 
σύγκλισης της τεχνολογίας και των εφαρμογών του ευρυζωνικού internet. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε στο ΠΛΑΙΣΙΟ Βουλγαρίας, το οποίο και θα αποτελέσει το εφαλτήριο της μελλοντικής επέκτασης 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Η παρουσίαση αυτή στους Θεσμικούς Επενδυτές, την οποία πάγια και συστηματικά έχει καθιερώσει η 
διοίκηση της Εταιρείας, σκοπεί στην πληρέστερη και  ολοκληρωμένη ενημέρωση του επενδυτικού 
κοινού για τις εκάστοτε επιχειρηματικές εξελίξεις που αφορούν στην Εταιρεία και στην πορεία των 
εργασιών της.  
 
3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας   
 
Την 19 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε η 19η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρείας στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Βασ. Γεωργίου 
Α’ αριθ. 1. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 56 μέτοχοι, 
εκπροσωπούντες 18.039.589. κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το 81,7 % επί συνόλου 22.080.000 
κοινών ονομαστικών μετοχών. 
H Γενική Συνέλευση έλαβε συνοπτικά τις εξής αποφάσεις: 
Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην 19η Εταιρική Χρήση 
(από 01/01/2007 έως 31/12/2007) καθώς επίσης και το σύνολο των Ετησίων Οικονομικών 
Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως. 
Στο 2ο θέμα, οι  μέτοχοι ενέκριναν την Διανομή Κερδών της 19ης Εταιρικής Χρήσης, ως εξής:  
-κατά το ποσό των 513.000,00 Ευρώ για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.  
-κατά το ποσό των 6.624.000,00 Ευρώ για μέρισμα της χρήσεως.  
Το υπόλοιπο ποσό των 3.107.472,13 Ευρώ μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  
Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, εγκρίθηκε ως ημερομηνία 
αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η 27η Μαΐου 2008.  
Στο 3ο θέμα, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε 
ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της 19ης εταιρικής 
χρήσης. 
Στο 4ο θέμα, οι μέτοχοι εξέλεξαν για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008), την 
ελεγκτική εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και ειδικότερα τον κ. Ανάγνο 
Λυμπέρη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11241 για την θέση του τακτικού ελεγκτή και τον κ.  Πανταζή 
Ιωάννη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 19461 για την θέση του αναπληρωματικού ελεγκτή. 
Στο 5ο θέμα, οι μέτοχοι επικύρωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας την 
εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αντιόπης – Άννας Μαύρου σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος Γρηγορίου Κράνου, ο οποίος είχε αντικαταστήσει την εκλιπούσα Αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου Άννα Γεράρδου. 
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Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν τις συμβάσεις εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, 
ενέκριναν τις αμοιβές που έχουν καταβληθεί προς αυτά για την εταιρική χρήση 2007 και τέλος 
προενέκριναν τις αμοιβές τους για την τρέχουσα εταιρικής χρήσης 2008 (από 01/01/2008 έως 
31/12/2008).  
Στο 7ο θέμα με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, κύριο Γιώργο Γεράρδο, όσο και από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο 
Κωνσταντίνο Γεράρδο στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2008 καθώς και στις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
4. Υπογραφή νέας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης  
 
Με σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 
12.6.2008 εγκρίθηκε η απόκτηση από το Mέλος του Χ.Α. ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της ιδιότητας του ειδικού 
διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και ορίσθηκε 
ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης η 18η Ιουνίου 2008 με ισχύ ενός έτους. 
 
5. Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρείας ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε.  
 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε., κατά την συνεδρίαση 
αυτή της 25ης Ιουνίου 2008 αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της εν λόγω 
εταιρείας την λύση αυτής και ως εκ τούτου συνεπεία της παρούσας αποφάσεως ελύθη η εταιρεία και 
εισήλθε επισήμως στο στάδιο της εκκαθαρίσεως. Οι λόγοι λήψεως της εν λόγω αποφάσεως είναι 
συνοπτικά οι ακόλουθοι:  
α) η εταιρεία συνεστήθη για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς, οι οποίοι προς το παρόν 
φαίνεται να έχουν πληρωθεί,  
β) δεν υπάρχει ιδιαίτερη προοπτική για τις μελλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας και  
γ) η εταιρεία κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν παρουσιάζει ικανά σημεία ανάκαμψης των 
δραστηριοτήτων αυτής.  
 
6. Παρουσίαση της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών των εννιαμηνιαίων 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας   
 
Ο Πρόεδρος της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, κύριος Γιώργος Γεράρδος παρουσίασε, στην παρουσιαση 
που εγινε στην Ε.Θ.Ε. στις 24/10/2008 την ανάπτυξη που σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου του 2008, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Παραμένοντας 
ηγέτης στην αγορά, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS κατόρθωσε να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς της, 
πετυχαίνοντας πωλήσεις 296 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε 12,1% ανάπτυξη σε 
σχέση με το εννεάμηνο του 2007, ενώ ταυτόχρονα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 
28,7%.  
Επιχειρώντας έναν απολογισμό των λόγων που οδήγησαν στη μειωμένη κερδοφορία, ο κύριος Γιώργος 
Γεράρδος αναφέρθηκε στις αυξημένες δαπάνες της ΠΛΑΙΣΙΟ τόσο για την κατασκευή του νέου κέντρου 
διανομής στη Μαγούλα, όσο και στην ανάγκη για διατήρηση δυο παράλληλων δομών παραγωγής 
(αυτοματοποιημένη και χειροκίνητη). Ταυτόχρονα, ο κύριος Γιώργος Γεράρδος επεσήμανε τη σημαντική 
προσπάθεια που έχει γίνει για την ανάπτυξη των άμεσων πωλήσεων με τη δημιουργία ενός Β2Β site και 
την ανάπτυξη των μηχανογραφικών υποδομών που υποστηρίζουν τις άμεσες πωλήσεις. Παράλληλα, 
δόθηκε έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση που εξασφαλίζει η ΠΛΑΙΣΙΟ για τους ανθρώπους της τόσο στα 
καταστήματα και τις άμεσες πωλήσεις, όσο και στα state-of-the-art συστήματα του νέου κέντρου 
διανομής.  
Σχετικά με την μελλοντική πορεία του Ομίλου, ο κος Κώστας Γεράρδος αναφέρθηκε στα δυο νέα 
superstore του ΠΛΑΙΣΙΟΥ που θα λειτουργήσουν, μέχρι το τέλος του έτους, στο εμπορικό κέντρο 
Athens Heart και στη Μαγούλα, καθώς και στην ανακαίνιση του καταστήματος της Καλαμαριάς. 
Ταυτόχρονα, έγινε αναφορά στην επέκταση δυο υπαρχόντων καταστημάτων στην Αργυρούπολη και το 
Σύνταγμα, την ανακαίνιση του καταστήματος του Κέντρου της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο νέο 
κατάστημα του ΠΛΑΙΣΙΟΥ που λειτούργησε στην Πολυτεχνειούπολη. Σημαντική αναφορά έγινε στο νέο 
κέντρο διανομής που θα δώσει νέα ώθηση στις άμεσες πωλήσεις και τις πωλήσεις μέσω Internet, 
καθώς και στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στο σύγχρονο καταναλωτή λόγω της σύγκλισης των 
τεχνολογιών και των εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας στο σπίτι (smart home). Τέλος, έγινε 
αναφορά στην εξέλιξη της ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 
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7. Λήξη σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης  
 
Στις 07 Νοεμβρίου 2008 η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό ότι 
συμφώνησε από κοινού με το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή ΑΕ να 
μην ανανεώσουν την υφισταμένη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS AEBE. Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 12/11/2008, ημέρα 
Τετάρτη.  
 
8. Έναρξη νέου καταστήματος στην Πειραιώς 
 
Στις 04/12/2008 ξεκίνησε τη λειτουργία του το 23ο υπερκατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ στο νέο Εμπορικό-
Ψυχαγωγικό κέντρο "Athens Heart", στην οδό Πειραιώς 180.  
Το νέο κατάστημα αποτελεί επένδυση 1,6 εκατ. ευρώ και εκτείνεται σε μια επιφάνεια 1.600 τμ. Είναι 
επανδρωμένο με μία εξαιρετική ομάδα 27 ανθρώπων άρτια εκπαιδευμένων που στόχο έχουν την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο του ιδιώτη πελάτη όσο και του επαγγελματία. 
 
9. Πυρκαγιά στο ΠΛΑΙΣΙΟ της οδού Στουρνάρη  
 
Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008 ξέσπασε πυρκαγιά στο κατάστημα του ΠΛΑΙΣΙΟΥ στην οδό 
Στουρνάρη αριθ. 24, ως αποτέλεσμα των γενικευμένων επεισοδίων που ξέσπασαν στην ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας. Η φωτιά επεκτάθηκε και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με συνέπεια την 
ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος. Τόσο το κτίριο όσο και τα αποθέματα και ο εξοπλισμός ήταν 
ασφαλισμένα στο 100% της αξίας τους από κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η 
εξειδικευμένη τεχνογνωσία του, σε συνδυασμό με την μελέτη ανάπτυξη και δημιουργία νέων προϊόντων 
και την δημιουργία ισχυρών υποδομών, βοηθούν τον Όμιλο να είναι διαρκώς ανταγωνιστικός και να 
προωθεί την διείσδυσή του σε νέες αγορές.  
Σημαντικό μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης για την Εταιρεία αποτελούν οι πωλήσεις σε επιχειρήσεις, η 
αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται μέσα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
μέσω της σύγκλισης της τεχνολογίας και των εφαρμογών του ευρυζωνικού internet, η επέκταση των 
δραστηριοτήτων στην Βαλκανική χερσόνησο, η ενίσχυση και υποστήριξη του πολυκαναλικού μοντέλου 
προώθησης προϊόντων και η συστηματική αναβάθμιση του after-sales service που προσφέρει η 
Εταιρεία, στοιχείο που αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησής της. 
Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος, είναι οι ακόλουθοι:  
 
1. Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2008, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου ανήρχοντο στο ποσό 
των 29.772 χιλιάδων Ευρώ. Ειδικότερα ο μακροπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός τόσο της Εταιρείας 
όσο και του Ομίλου την εν λόγω ημερομηνία ήταν 11.783 χιλιάδες €, ο βραχυπρόθεσμος ομολογιακός 
δανεισμός ήταν 643 χιλιάδες €, εκ των οποίων τα 6.426 χιλιάδες € αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο 
από την Εθνική Τράπεζα με σταθερό επιτόκιο, τα υπόλοιπα 6.000 χιλιάδες € κοινό ομολογιακό δάνειο 
με την Alpha Bank με κυμαινόμενο επιτόκιο που καλύπτεται από παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν. 
Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας, ύψους 17.346 χιλιάδων € την 31.12.2008, είχε 
συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο.  
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των 
ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές επιδράσεις 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
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 173 χιλ. € και 5 χιλ. € την 31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα. 
Β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%: 
Τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την 
περίπτωση, θα αυξάνονταν κατά 173 χιλ. € και 5 χιλ. € την 31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα. 
 
 
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 διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας. Επιπρόσθετα κατά 
πάγια τακτική του Ομίλου οι απαιτήσεις από πελάτες ασφαλίζονται. Η Εταιρεία έχει διαχωρίσει το 
πελατολόγιο της σε κατονομαζόμενους (υπόλοιπα άνω των 20.000,00 €) και μη κατονομαζόμενους 
(υπόλοιπα από 2.000,00 € έως 20.000,00 ε) πελάτες. Στη δε 1η κατηγορία πελατών συμμετέχει στο 
πιστωτικό κίνδυνο με ποσοστό 15%, στη δε 2η κατηγορία με ποσοστό 30%. Η Διοίκηση του Ομίλου 
θεωρεί ότι τα υπόλοιπα του Δημοσίου δεν ενέχουν κίνδυνο μη είσπραξης και κατά συνέπεια δεν 
ασφαλίζονται. 
 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών πελατών, όπως αναφέρεται αναλυτικά 
στη σημείωση 13 των Οικονομικών Καταστάσεων. Την 31.12.2008 το σύνολο των πελατών και των 
λοιπών εμπορικών απαιτήσεων ήταν 42.618 χιλιάδες € και 45.349 χιλιάδες € αντίστοιχα, ενώ η 
πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ήταν 1.927 χιλιάδες € και 1.908 χιλιάδες € για τον Όμιλο και 
την Εταιρεία αντίστοιχα. 
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό της σχηματισθείσας πρόβλεψης για την τρέχουσα περίοδο έχει αυξηθεί 
σε 4,5% από 2,8% την προηγούμενης χρήση, αντανακλώντας μια πιο συντηρητική προσέγγιση της 
διοίκησης της Εταιρίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιστωτικών διακυμάνσεων. 
Το χρεωστικό υπόλοιπο της Εταιρείας Plaisio Computers JSC προς την Μητρική Εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS A.E.B.E, στις 31.12.2008, ανερχόταν σε 3.067 χιλ. Ευρώ. Η διοίκηση της Εταιρείας 
θεωρεί ότι το προαναφερθέν χρεωστικό υπόλοιπο δεν παρουσιάζει κίνδυνο μη είσπραξης για την 
Εταιρεία, δεδομένου ότι η PLAISIO COMPUTERS JSC ελέγχεται κατά 100% από τη Μητρική Εταιρεία. 
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3. Κίνδυνος αποθεμάτων 
 
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο 
και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. 
Παράλληλα εξαιτίας του ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου ο 
κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός, η Διοίκηση επανεξετάζει 
συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις 
ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική. Την 31.12.2008 το 
σύνολο αποθεμάτων ήταν 60.502 χιλιάδες € και 58.970 χιλιάδες € για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
αντίστοιχα, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 4.932 χιλιάδες € και 4.870 χιλιάδες € για τον Όμιλο και 
την Εταιρεία αντίστοιχα. Η επιβάρυνση για την πρόβλεψη απαξίωσης στην τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 
1.247 χιλιάδες € και 1.238 χιλιάδες €, για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 
 
Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, η Εταιρία εκτιμά ότι ο περιορισμός του ύψους των αποθεμάτων (χωρίς 
φυσικά να διαταράσσεται η ομαλή προϊοντική τροφοδοσία των καταστημάτων της), συνιστά βέλτιστη 
τακτική καθώς το μίγμα των προϊόντων της έχει αυξημένες διακυμάνσεις στην αποτίμησή του και κατ’ 
επέκταση ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάγκη δημιουργίας σημαντικών προβλέψεων απαξίωσης.  
 
Τέλος, η Εταιρία θεωρεί ότι, ο κίνδυνος των προμηθευτών είναι πολύ περιορισμένος και σε κάθε 
περίπτωση μη σημαντικός για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, καθώς δεν υπάρχει σημαντική 
εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές, κανένας εκ των οποίων δε προμηθεύει την Εταιρία με 
προϊόντα σε ποσοστό άνω του 10% του συνόλου των αγορών της, με μοναδική εξαίρεση την H.P. το 
ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε 13,0%. 
 
 
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 
μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν 
δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα και ως εκ τούτου η έκθεση σε 
συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς 
τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης 
σχετικών μέτρων.  
 
5. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο Όμιλος διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης και εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, 
ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρεία διατηρεί αρκετά μετρητά για να καλύψει 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η 
Δεκεμβρίου 2008 αναλύεται ως εξής: 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2008 έως 12 μήνες από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 76.004 0 0 76.004 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17.989 0 0 17.989 

Σύνολο 93.993 0 0 93.993 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2007 έως 12 μήνες από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 81.465 0 0 81.465 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 509 0 0 509 

Σύνολο 81.974 0 0 81.974 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2008 έως 12 μήνες από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 75.638 0 0 75.638 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17.989 0 0 17.989 

Σύνολο 93.627 0 0 93.627 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2007 έως 12 μήνες από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 81.154 0 0 81.154 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 509 0 0 509 

Σύνολο 81.663 0 0 81.663 

 
Ο Όμιλος θεωρεί ότι το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές είναι βραχυπρόθεσμες. Στην ίδια 
κατηγορία περιλαμβάνει τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις από 
φόρους. 
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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 ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 24:  
 
Οι συνδεδεμένες με την Εταιρία εταιρείες είναι οι ακόλουθες :  
 
1. PLAISIO COMPUTERS JSC (Θυγατρική) , που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η 
Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 100%. 
 
2. PLAISIO ESTATE JSC (Συνδεδεμένη) , που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία 
συμμετέχει με ποσοστό 20%. 
 
3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οποία η Εταιρεία 
συμμετέχει με ποσοστό 20%. 
 
4. ΕΛΝΟΥΣ ΑΕ (Συνδεδεμένη),  που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει 
με ποσοστό 24%. 
 
Στις 31/12/2008 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω εταιρείες από και προς την ΠΛΑΙΣΙΟ 
καθώς και τα έσοδα και έξοδα κάθε μιας εταιρείας που πρόεκυψαν από τις συναλλαγές τους με την 
ΠΛΑΙΣΙΟ στην διάρκεια του 2008 σύμφωνα με τα ΔΛΠ είναι οι ακόλουθες (ποσά σε χιλιάδες €):  

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 145 7 1.379 6 

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. 0 0 7 0 
PLAISIO COMPUTERS JSC 0 3.067 77 5.254 

PLAISIO ESTATE JSC 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 145 3.074 1.463 5.260 

 
Αναλυτικότερα  και με σκοπό ειδικότερου προσδιορισμού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζονται τα 
κάτωθι: 
 
Η ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ εισέπραξε από την ΠΛΑΙΣΙΟ 1.379 € που αφορούν σε μισθώματα (ενοίκια) 
και παροχή υπηρεσιών από εκμίσθωση ακινήτων (1.237 χιλ. € και 142 χιλ. € αντίστοιχα).  
H ΕΛΝΟΥΣ ΑΕ εισέπραξε από την ΠΛΑΙΣΙΟ 7 χιλ. € που αφορούν σε πώληση παγίου εξοπλισμού. 
Η PLAISIO COMPUTERS JSC τιμολόγησε την ΠΛΑΙΣΙΟ για πωλήσεις εμπορευμάτων προς την 
τελευταία με το ποσό των 77 χιλ €, ενώ η ΠΛΑΙΣΙΟ  τιμολόγησε την PLAISIO COMPUTERS JSC για 
πωλήσεις  εμπορευμάτων προς την τελευταία  με το ποσό των 5.254 χιλ €. 
Διευκρινίζεται επιπλέον ότι για το προαναφερθέν διάστημα, η εταιρεία Plaisio Estate JSC είχε έσοδα 
152 χιλ. € από την Plaisio Computers JSC που προέρχονται από μισθώματα (ενοίκια). 
 
Τέλος, οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας 
ανήλθαν σε 785 χιλ. € για το διάστημα 01/01/2008 – 31/12/2008, ενώ οι απαιτήσεις της Εταιρείας από 
Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης κατά της 31/12/2008 ανέρχονταν σε 28 χιλ. € 
 
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη διατηρούνται σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν συναντάται ουσιαστική διακύμανση των σχετικών ποσών έναντι της 
αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Επομένως, οι εν λόγω συναλλαγές δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ  
Αναλυτικές πληροφορίες , κατά το άρθρο 4 παρ. 7 ν. 3556/2007 , όπως ισχύει 
σήμερα  
 
1.Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
 
 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.065.600,00 Ευρώ, είναι 
ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 22.080.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
0,32 Ευρώ εκάστης. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 
διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.  
 
2.Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 
 
 Δεν υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με την μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.  
 
3.  Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμέτοχες. 
  
Οι σημαντικές συμμετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:  
α) PLAISIO COMPUTERS JSC Βουλγαρίας (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 
100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου,  
β) ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (συνδεδεμένη), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20% των 
μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, 
γ) PLAISIO ESTATE JSC Βουλγαρίας (συνδεδεμένη), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 
20% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, 
δ) ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. (συνδεδεμένη), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 24% των μετοχών και 
δικαιωμάτων ψήφου.  
Περαιτέρω οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και δικαιώματα ψήφου 
της Εταιρείας  , κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι οι 
ακόλουθες :  
• Γεώργιος  Γεράρδος  14.955.140 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (Άμεση συμμετοχή)  
• Κωνσταντίνος Γεράρδος 2.157.099 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (Άμεση συμμετοχή) 
 
4.Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
 
 Δεν υφίστανται μετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  
 
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
 
Δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου σε κατόχους μετοχών της Εταιρείας.  
 
6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 
 
Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται 
περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.  
 
7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που 
διαφοροποιούνται από προβλεπόμενα στο Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.  
 
8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά 
ιδίων μετοχών της Εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.  
 
Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 
2190/1920.  
 
9.  Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης 
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Δεν υφίσταται οιαδήποτε σημαντική συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να τίθεται σε 
ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας 
πρότασης.  
 
10.  Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας. 
 
Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή 
του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 
βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας οιασδήποτε δημόσιας 
πρότασης.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
1. Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31.12.2008 απασχολούσαν 1.441 άτομα, και η Εταιρεία 1.384 
άτομα αντίστοιχα, έναντι 1.399 και 1.352 (αύξηση κατά 3,0% και 2,4%). 
2. Μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του Ομίλου είναι η διαρκής επιμόρφωση του 
προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης  σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων του Ομίλου . 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ  
Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας –Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί 
δείκτες επιδόσεων  
 
 
Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου 
Η εξέλιξη των μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου, τις τελευταίες τέσσερις χρήσεις καθώς και το 

τρέχον εξάμηνο απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες: 

 
Σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής, οι επιδόσεις του Ομίλου για τις ίδιες περιόδους, απεικονίζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  

(σε εκ €) 
01.01.2005- 
31.12.2005 

01.01.2006- 
31.12.2006 

01.01.2007- 
31.12.2007 

01.01.2008- 
31.12.2008 

Κύκλος Εργασιών 257.736  311.075  385.023  411.901
Μεικτά Κέρδη 47.998  58.541  71.581  74.935
Κέρδη προ Φόρων 8.442  10.051  13.684  5.987
Κέρδη Μετά από Φόρους 5.213  6.334  9.855  4.257

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

(σε εκ €) 2006 vs 2005 2007 vs 2006 2008 vs 2007 
Κύκλος Εργασιών 21% 24% 7%
Μεικτά Κέρδη 22% 22% 5%
Κέρδη προ Φόρων 19% 36% -56%

Κέρδη Μετά από Φόρους 22% 56% -57%
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Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Ομίλου 

  31/12/2008 31/12/2007 Σχόλια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 
Σύνολο Ενεργητικού 70,7% 79,6% 

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο 
Ενεργητικού 29,3% 20,4% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία 
κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και 

πάγιο Ενεργητικό 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο 
Υποχρεώσεων 45,8% 54,1% Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική 

αυτάρκεια της Εταιρείας 
Σύνολο Υποχρεώσεων / 
Σύνολο Παθητικού 68,6% 64,9% 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο 
Παθητικού 31,4% 35,1% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή 
εξάρτηση της Εταιρείας 

Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο 
Ενεργητικό 107,1% 171,9% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό 
χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 

Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

117,5% 142,8% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της 
εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού. 

Κεφάλαιο Κίνησης / 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 14,9% 30,0% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το 
τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών 

κεφαλαίων (ιδίων και μακροπροθέσμων 
κεφαλαίων πλέον των προβλέψεων για έκτακτους 

κινδύνους). 

Καθαρά Αποτελέσματα 
Προ Φόρων / Σύνολο 
Εσόδων 

1,5% 3,6% 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική 

απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 
συνολικά έσοδα. 

Καθαρά Αποτελέσματα 
Προ Φόρων / Ίδια 
Κεφάλαια 

12,1% 26,3% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την 
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. 

Μικτά Αποτελέσματα / 
Σύνολο Εσόδων 18,2% 18,6% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο 
μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων 

της Εταιρείας. 

 
 
Έσοδα 
 

Τα έσοδα του Ομίλου το 2008 ανήλθαν σε 411.901 χιλ. ευρώ έναντι 385.023 χιλ. ευρώ το 2007, 

παρουσιάζοντας άνοδο 6,98%. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ψηφιακές 

εφαρμογές ανήλθαν σε 259.719 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο 8,2% από το 2007, τα έσοδα από 

προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 37.087 χιλ ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο 3,2% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα από είδη γραφείου ανήλθαν σε 113.579 χιλ ευρώ, άνοδος 5,6% από 

το προηγούμενο έτος. Τέλος, τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε 1.515 χιλ ευρώ, παρουσιάζοντας 

μείωση 2,7% σε σχέση με πέρσι. Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 287 χιλ ευρώ έναντι 794 χιλ ευρώ πέρσι. 

Στα πλαίσια του δυσχερούς οικονομικού κλίματος του τελευταίου τριμήνου του 2008, οι πωλήσεις του 

Ομίλου κινήθηκαν πτωτικά σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, γεγονός που έγινε πιο έντονο 

από τη μη λειτουργία, για το μεγαλύτερο μέρος του Δεκεμβρίου, του καταστήματος της Στουρνάρη, που 

ήταν και το μεγαλύτερο σε πωλήσεις κατάστημα του Πλαισίου.  Ως αποτέλεσμα η πτώση των 

πωλήσεων στο τελευταίο τρίμηνο του 2008 άγγιξε το 4,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2007. Η σημαντικότερη κάμψη παρατηρήθηκε στους κλάδους ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακής 

τεχνολογίας. Επιπλέον, το superstore στο Athens Heart λειτούργησε από το Δεκέμβριο, αλλά 
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οπωσδήποτε απαιτεί σημαντικό χρόνο μέχρι να ωριμάσει. Τέλος το νέο κατάστημα εντός της 

Πολυτεχνειούπολης δεν συμμετείχε καθοριστικά στις πωλήσεις του Ομίλου, ενώ παράλληλα αποτέλεσε 

στόχο ληστείας δυο φορές στη σύντομη διάρκεια  της λειτουργίας του. 

 

Έξοδα 

 

Τα έξοδα του Ομίλου το 2008 ανήλθαν σε 65.849 χιλ ευρώ περίπου, έναντι 56.002 χιλ ευρώ πέρσι, 

παρουσιάζοντας αύξηση 17,6% και αναλύονται ως εξής: 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.204 χιλ ευρώ 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 56.615 χιλ ευρώ και  

Λοιπά Έξοδα 1.030 χιλ ευρώ 

Η σημαντική αύξηση των εξόδων, η οποία είχε επίπτωση και στη μείωση της κερδοφορίας, προήλθε 

από τους παρακάτω τομείς: 

1. Την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού για την παράλληλη λειτουργία του κέντρου διανομής και με 

τον παλιό (manual τρόπο) αλλά και με τον αυτοματοποιημένο (parallel run) 

2. Την αύξηση προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους εν όψει αναμενόμενης ανάπτυξης της 

οικονομίας (πριν την οικονομική κρίση, την οποία δεν προβλέψαμε) 

3. Τις διευρυμένες επενδύσεις για την ανάπτυξη της μηχανογραφικής υποδομής του Ομίλου 

 

 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα, Έξοδα και Κέρδη από Συγγενείς 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του έτους ανήλθαν σε 651 χιλ ευρώ, τα χρηματοοικονομικά έξοδα 

προσέγγισαν τα 4.188 χιλ ευρώ, τα κέρδη από συγγενείς εταιρείες έφθασαν τις 151 χιλ ευρώ.  

Το κατά 28,33% μεγαλύτερο ποσό των χρηματοοικονομικών εξόδων (σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα), που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή τόκων, οφείλεται στην αύξηση του 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού, που με τη σειρά του επήλθε λόγω των παρακάτω παραγόντων: 
1. Ο Όμιλος προκειμένου να πετύχει καλύτερους όρους αγοράς (cash discounts) προβαίνει σε αγορές 
με μετρητά από τους προμηθευτές του και επομένως επιβαρύνει τις ταμειακές ροές του Ομίλου. 
2. Στη με αμείωτο ρυθμό επενδυτική επέκταση του Ομίλου σε συνδυασμό με τη μη είσπραξη της 
επιδότησης για τη δημιουργία του νέου κέντρου διανομής στη Μαγούλα.  
3. Στην ανάγκη της Εταιρείας να προσαρμόζεται στις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς και να 
εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται, ακόμα και αν μια τέτοια πολιτική δρα 
επιβαρυντικά στα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου, στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 
 

 

Κέρδη 
 
Συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανέρχονται σε 5.987 χιλ ευρώ, 
μειωμένα κατά 56,2% από το 2007. Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των πωλήσεων και με την επιθετική 
τιμολογιακή πολιτική, την οποία ακολούθησε ο Όμιλος προκειμένου να αυξήσει το μέγεθος του στην 
αγορά και με στόχο να εκμεταλλευτεί σε σχέση με το διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό, τη βελτίωση 
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος επένδυσε μέρος της Ετήσιας κερδοφορίας του για την 
απρόσκοπτη μελλοντική του ανάπτυξη.  
 
Επισημαίνεται επίσης ότι τα κέρδη του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 156 χιλ. ευρώ, για τη συμμετοχή 
του Ομίλου (ασφαλιστική απαλλαγή) στο κόστος καταστροφής τόσο των παγίων όσο και των 
εμπορευμάτων του καταστήματος στη Στουρνάρη. Ο Όμιλος επιθυμώντας να τηρήσει μία συντηρητική 
πολιτική και καθώς μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων, δεν είχε 
οριστικοποιηθεί ο προσδιορισμός της ασφαλιστικής αποζημίωσης, δεν προέβη σε λογιστική εγγραφή 
πρόβλεψης ενδεχόμενου  εσόδου για τα ανωτέρω ποσά.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Ζ.  
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη Ομίλου  για την χρήση 2009  
 
Η Διοίκηση του Ομίλου δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει την πορεία της αγοράς, δεδομένων των 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Η Διοίκηση επικεντρώνει τις προσπάθειες της αφενός στα μερίδια 
αγοράς που πιθανόν να προκύψουν αφενός από την αναδιάρθρωση της αγοράς και αφετέρου από τη 
συγκράτηση των εξόδων. 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Η 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
1.1 Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 
μέχρι και την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης με εξαίρεση το κατωτέρω :  
 
Η εδρεύουσα στην Σόφια της Βουλγαρίας εταιρεία Plaisio Computers JSC, η οποία είναι σε ποσοστό 
100% θυγατρική εταιρεία της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου 
της κατά το ποσό των 4.234.371,95 Λέβα (2.165.000,00 Ευρώ περίπου με βάση την τρέχουσα ισοτιμία) 
με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων μετοχών  .  
 
Η ως άνω αύξηση, η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την μητρική  εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS AEBE στοχεύει στην ενίσχυση της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας και στην εν 
γένει  ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά όπου δραστηριοποιείται  
 
Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού τα οποία να έχουν σημαντική 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
1.2 Ουδεμία από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ενοποίηση διαθέτει μετοχές ή μερίδια της παρ. 
5 του άρθρου 103 του κ.ν.2190/1920 
 
1.3 Ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνία χρηματοοικονομικού εργαλείου που έχει προσδιοριστεί ως πράξη 
αντιστάθμισης ταμειακών ροών. Το μέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία που αναλογεί στην 
αποτελεσματική αντιστάθμιση του κινδύνου, αναγνωρίζεται σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. 
Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά απορρέει από κινήσεις στην εύλογη αξία που αναλογεί στην 
αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνων, αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα του Ομίλου 
(Κατάσταση αποτελεσμάτων). Τα συσσωρευμένα ποσά στο αποθεματικό ιδίων κεφαλαίων 
ανακυκλώνονται μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων στις περιόδους όπου το αντικείμενο 
αντιστάθμισης επηρεάζει το αποτέλεσμα (όταν λαμβάνει χώρα η προβλεπόμενη προς αντιστάθμιση 
συναλλαγή). 
 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει το συγκεκριμένο παράγωγο ως αντιστάθμιση ενός συγκεκριμένου κινδύνου 
συνδεδεμένου με ένα αναγνωρισμένο στοιχείο παθητικού ( Μέσo αντιστάθμισης ταμειακών ροών- cash 
flow hedge) .  
 
Παρόλα αυτά, το συγκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν  δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την 
εκτίμηση των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων 
χρήσης. 
 
 
 
 

Μεταμόρφωση, 04 Φεβρουαρίου 2009 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                      Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ          Ο Οικονομικός Δ/ντης 
& Δ/νων Σύμβουλος   
 
 
 
Γεώργιος Κων. Γεράρδος        Κωνσταντίνος Γ. Γεράρδος         Φίλιππος Α. Καραγκούνης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  1 2 M H N O Y  

(ποσά  σε  χιλιάδες  €)  
 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  01/01–31/12/08 01/01–31/12/07 01/01–31/12/08 01/01–31/12/07 

 Σημείωση     

Πωλήσεις 5 411.901 385.023 408.750 382.553 

Κόστος Πωληθέντων  (336.966) (313.442) (335.270) (311.877) 

Μικτό Κέρδος  74.935 71.581 73.479 70.676 

      

Λοιπά έσοδα  24 287 794 286 794 

Έξοδα διάθεσης  (56.615) (48.652) (55.553) (47.820) 

Έξοδα διοίκησης  (8.204) (6.938) (7.767) (6.372) 

Λοιπά έξοδα  (1.030) (412) (1.062) (462) 

      

Κέρδη προ φόρων,  
χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών 
αποτελεσμάτων   9.373 16.374 9.383 16.816 

      

Χρηματοοικονομικά Έσοδα  651 482 698 512 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  (4.188) (3.263) (4.160) (3.247) 

Κέρδη / (Ζημιές) από 

συγγενείς Εταιρείες  151 92  - 

Κέρδη προ Φόρων  5.987 13.684 5.920 14.081 

Φόρος Εισοδήματος 25 (1.729) (3.828) (1.730) (3.836) 

Κέρδη μετά από φόρους  4.257 9.855 4.190 10.244 

Κατανεμημένα σε:      

Μετόχους της μητρικής  4.257 9.855 4.190 10.244 

Δικαιώματα μειοψηφίας  0 0 - - 

      

Βασικά κέρδη ανά Μετοχή  0,1928 0,4464 0,1898 0,4640 

      

Μέρισμα ανά Μετοχή  - - 0,1200 0,3000 

      

EBITDA  13.055 19.627 12.995 19.989 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

(ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενεργητικό 
 31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07 

 Σημ.     
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού      

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6 40.851 25.882 40.760 25.731 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 726 411 721 402 
Προκαταβολές για αγορές παγίων στοιχείων 6 0 270 0 270 
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7 0 0 1.057 1.057 
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 1.648 1.554 1.298 1.330 
Λοιπές επενδύσεις 9 442 442 442 442 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 19 1.689 960 1.615 887 
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 10 735 703 735 695 
  46.091 30.222 46.629 30.814 
      

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού       
Αποθέματα 11 55.570 63.524 54.100 62.359 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 12 40.691 38.157 43.442 40.409 
Λοιπές απαιτήσεις 13 6.133 7.543 6.099 7.524 
Χρημ/κα Στοιχεία αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

14 
0 6 0 6 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 8.606 8.495 8.151 8.287 
  110.999 117.724 111.792 118.585 
      

Σύνολο Ενεργητικού  157.090 147.946 158.421 149.399 
      

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις      
      

Ίδια Κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο  16 7.066 7.066 7.066 7.066 
Υπέρ το άρτιο 16 11.961 11.961 11.961 11.961 
Λοιπά Αποθεματικά 17 23.572 23.271 23.572 23.271 
Κέρδη εις νέον  4.130 3.037 5.826 4.780 
Προτεινόμενο Μέρισμα 29 2.650 6.624 2.650 6.624 
  49.378 51.958 51.074 53.721 
      

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18 11.783 12.426 11.783 12.426 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 0 0 0 0 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

20 
440 370 440 370 

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 21 984 702 984 702 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22 0 42 0 42 
  13.207 13.540 13.207 13.540 
      

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23 60.058 65.731 59.891 65.629 

Υποχρεώσεις από φόρους  2.639 4.950 2.496 4.802 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18 17.989 509 17.989 509 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 21 512 475 512 475 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 23 13.307 10.784 13.251 10.722 
  94.505 82.449 94.139 82.137 
      
      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  157.090 147.946 158.421 149.399 
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν  Ι Δ Ι Ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν  
 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά Από Έκδοση 
Μετοχών Υπέρ το 

'Άρτιο  

Σύνολο 
Αποθεματικών & 
Κέρδη Εις Νέο Σύνολο 

         
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η 
Ιανουαρίου 2007) 7.066 11.961 29.037 48.064
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 (5.962) (5.962)
Καθαρό έξοδο καταχωρημένο απ’ευθείας στην 
καθαρή θέση 0  0 0 0
Καθαρά κέρδη περιόδου, μετά από φόρους 0 0 9.855 9.855
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διαφορών 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0 0 0 0
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 31η  

Δεκεμβρίου 2007) 7.066 11.961 32.930 51.957

 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η 
Ιανουαρίου 2008) 7.066 11.961 32.930 51.957
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 (6.624) (6.624)
Καθαρό έξοδο καταχωρημένο απ’ευθείας στην 
καθαρή θέση 0 0 (212) (212)
Καθαρά κέρδη περιόδου, μετά από φόρους 0 0 4.257 4.257
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διαφορών 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0 0 0 0
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 31η  

Δεκεμβρίου 2008) 7.066 11.961 30.351 49.378
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν  Ι Δ Ι Ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν  

 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά Από Έκδοση 
Μετοχών Υπέρ το 

'Άρτιο  

Σύνολο 
Αποθεματικών & 
Κέρδη Εις Νέο Σύνολο 

         
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η 
Ιανουαρίου 2007) 7.066 11.961 30.411 49.438
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 (5.962) (5.962)
Καθαρό έξοδο καταχωρημένο απ’ευθείας στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0
Καθαρά κέρδη περιόδου, μετά από φόρους 0 0 10.244 10.244
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διαφορών 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0 0 0 0
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 31η 
Δεκεμβρίου 2007) 7.066 11.961 34.693 53.720

 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η 
Ιανουαρίου 2008) 7.066 11.961 34.693 53.720
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 (6.624) (6.624)
Καθαρό έξοδο καταχωρημένο απ’ευθείας στην 
καθαρή θέση 0 0 (212) (212)
Καθαρά κέρδη περιόδου, μετά από φόρους 0 0 4.190 4.190
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διαφορών 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0 0 0 0
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 31η 
Δεκεμβρίου 2008) 7.066 11.961 32.047 51.074
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν  Ρ Ο Ω Ν   
(ποσά  σε  χιλιάδες  €)  
 

 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
01/01/08-
31/12/08  

01/01/07-
31/12/07   

01/01/08-
31/12/08  

01/01/07-
31/12/07 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη προ φόρων 5.987 13.684  5.920 14.081
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις 3.683 3.253  3.613 3.173
Απομείωση Αξίας Συμμετοχών 32 0  32 50
Προβλέψεις 107 254  107 254
Συναλλαγματικές διαφορές 109 (60)  109 (60)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 375 69  502 123
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.537 2.781  3.463 2.735
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 7.954 (20.721)  8.259 (20.948)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων              (175) (11.470)  (667) (11.642)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (3.321) 33.676  (3.664) 33.722
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.175) (2.970)  (4.147) (2.954)
Καταβεβλημένοι φόροι (5.679) (5.452)  (5.392) (5.599)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 8.434 13.044  8.135 12.935
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0 0  0 0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (19.244) (10.412)  (19.238) (10.384)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων, άυλων παγίων & λοιπών 
επενδύσεων                    0 0  0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 651 482  698 475
Μερίσματα εισπραχθέντα  57 0  57 37
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (18.536) (9.930)  (18.484) (9.872)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0  0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια     26.346 25.933  26.346 25.933
Εξοφλήσεις δανείων (9.509) (22.215)  (9.509) (22.215)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) 0 0  0 0
Μερίσματα πληρωθέντα (6.624) (5.962)  (6.624) (5.962)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 10.213 (2.244)  10.213 (2.244)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 110 870  (136) 819
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 8.495 7.625  8.287 7.468
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8.606 8.495  8.151 8.287
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Ε Π Ι  Τ Ω Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  
 
 
 

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονομικές κατστάσεις της 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε (η «Εταιρεία») και τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρείας και των θυγατρικών της (μαζί ο «Όμιλος»). 
 
Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1988 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
(ΧΑ) το 1999. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην οδό Φαβιέρου 5 στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής 
(αριθμ. Μ.Α.Ε. 16601/06/Β/88/13). Δραστηριοποιείται στη συναρμολόγηση και εμπορία ειδών γραφείου, 
Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.  
 
Οι παρούσες ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές κατστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 28 Ιανουαρίου 2009 
 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών  
 

2.1. Βάση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), και τις Διερμηνείες της 
Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).   
 
Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας επικύρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από συγκεκριμένες διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
(ΔΛΠ) 39 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» που αφορούν σε αντιστάθμιση 
χαρτοφυλακίου καταθέσεων. 
 
Επειδή η Εταιρία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου, οι 
οποίες δεν απαιτούνται σύμφωνα με την έκδοση του ΔΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι 
παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από 
την ΕΕ και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ. 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των 
οικονομικών πληροφοριών της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 όπως δημοσιεύτηκαν στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας για σκοπούς ενημέρωσης. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 
τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων. 
 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη 
χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων 
και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά.  
 
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας και του Ομίλου 
σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών 
καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
2.2 Νέα Πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων 
 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
α) Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 
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ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και ΔΠΧΠ 7 
(Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόμηση 
χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται μεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008) 
 
Η τροποποίηση επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να επαναταξινομήσει μη παράγωγα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία (με εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την 
«εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 
 
 Η τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να μεταφέρει από την κατηγορία 
«Διαθέσιμα προς πώληση» στην κατηγορία «Δάνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 
που θα μπορούσε να πληρεί τον ορισμό «Δάνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιμο 
προς πώληση), εφόσον η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το 
εν λόγω χρηματοοικονομικό στοιχείο στο εγγύς μέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καμία 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  
 
β) Διερμηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 2007) 
 
Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας 
λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισμένες συναλλαγές πρέπει να 
λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό 
τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008) 
 
Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία 
δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο 
Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008)  
 
Η διερμηνεία αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα μακροχρόνια 
προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους.  Η διερμηνεία διασαφηνίζει πότε 
οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο 
πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου 
κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών 
εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε 
υποχρέωση.   Εφόσον ο Όμιλος δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.     
 
γ)Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
 
Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
να περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού 
εισοδήματος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τα «λοιπά εισοδήματα» (“other comprehensive 
income”) και επαναδιατυπώσεις (“restatements”) στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές 
νέων λογιστικών πολιτικών να παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο 
Όμιλος θα εφαρμόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην 
παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων για το έτος 2009. 
 
ΔΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος Δανεισμού» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
 
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση με την 
προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους 



 27

δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό 
διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 
23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) 
«Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον 
κάτοχο (ή “puttable” μέσο) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2009)   
 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
(«puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια 
Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα  
 
που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν 
τις οικονομικές του καταστάσεις. 
ΔΛΠ 39 (Τροποποιημένο) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» – 
Αντισταθμισμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 
 
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή 
τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Ο Όμιλος 
αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές του καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ» και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) 
«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
 
Η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα 
ΔΠΧΠ να χρησιμοποιούν ως τεκμαιρόμενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία με βάση 
τις προηγούμενες λογιστικές πρακτικές για την επιμέτρηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε 
θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισμό της μεθόδου κόστους από το ΔΛΠ 27 και το 
αντικαθιστά με την απαίτηση τα μερίσματα να παρουσιάζονται ως εισόδημα στις ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις του επενδυτή. Καθώς η μητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη μεταβεί στα 
ΔΠΧΠ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΔΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις 
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2009) 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», με 
την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν 
αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε 
προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 
λογιστική αντιμετώπιση. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές 
του καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΠ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) 
«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009)  
 
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων 
οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης 
περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές 
οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την 
αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent 
consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε 
αλλαγές  ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το 
τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από 
θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω 
προτύπων εφαρμόζονται μεταγενέστερα από την ημερομηνία εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν 
μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις 
αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. 
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ΔΠΧΠ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
 
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς 
αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
/ Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το 
ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
δ) Διερμηνείες που εφαρμόζονται μετά από την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008) 
 
Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση 
πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΔΕΕΧΠ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
 
Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 
(δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες 
αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση.  Η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΔΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2008) 
 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου 
νομίσματος που προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους 
όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται 
από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το 
αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, καθώς ο Όμιλος δεν εφαρμόζει 
λογιστική αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.  
 
ε) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΠ 
ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 
δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 
39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» αποτελούν παραδείγματα 
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Ο Όμιλος θα 
εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναμένει ότι δεν θα επηρεάσει 
τις οικονομικές του καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο 
ΔΛΠ 7  «Κατάσταση ταμειακών ροών») 
 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονομικές οντότητες με συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες 
περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo 
προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να μεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του 
στοιχείου στα αποθέματα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιμο προς πώληση. Η 
επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, 
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εκμίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση στις δραστηριότητες του Ομίλου 
καθώς σε καμία από τις εταιρείες του Ομίλου δεν περιλαμβάνεται στις συνήθεις δραστηριότητες η 
εκμίσθωση και μεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού. 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους» 
 
Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

• Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει σε μια μεταβολή στην έκταση στην οποία οι 
δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές αυξήσεις των μισθών είναι μια περικοπή, 
ενώ μια τροποποίηση που μεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί 
ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων  
καθορισμένων παροχών.  

• Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος έχει τροποποιηθεί για να 
ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος εκπίπτουν στον υπολογισμό της απόδοσης των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί 
από την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. 

• Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζόμενους θα 
βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους 12 μήνες παροχής της 
υπηρεσίας των εργαζομένων. 

• Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία» 
απαιτεί οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ΔΛΠ 19 
έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 

Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις  
 
ΔΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 
υποστήριξης» 
 
Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της 
αγοράς να επιμετρείται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ΔΛΠ 39 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν 
λόγω ωφέλεια με τη λογιστική  αντιμετώπιση του ΔΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις 
δραστηριότητες του Ομίλου καθώς δεν έχουν ληφθεί  δάνεια από το Κράτος. 
 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις» 
 
Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία 
αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39  «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
επιμέτρηση», έχει ταξινομηθεί ως στοιχείο κατεχόμενο  προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση και διακοπτόμενες δραστηριότητες» 
θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39. Η τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου διότι είναι πολιτική του Ομίλου οι επενδύσεις σε θυγατρικές να καταχωρούνται 
σε κόστος στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και 
στο ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 
 
Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιμετωπίζεται  ως 
μοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου απομείωσης και η όποια ζημιά απομείωσης δεν κατανέμεται σε 
συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζημιών 
απομείωσης καταχωρούνται ως προσαρμογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που 
το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση 
αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες 
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και 
στο ΔΠΧΠ 7  «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 
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Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 
λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» 
επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα 
πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28. Η 
τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου διότι είναι πολιτική 
του Ομίλου οι επενδύσεις σε συγγενείς να ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 
Οικονομίες»  
 
Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει  το γεγονός ότι κάποια  
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επιμετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Η 
τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου καθώς καμία από τις θυγατρικές 
και συγγενείς του επιχειρήσεις δραστηριοποιείται σε υπερπληθωριστικές οικονομίες. 
 
ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 
 
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» επιπρόσθετα των 
απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και 
Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν 
συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 
κοινοπραξίες». Η τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου καθώς δεν 
έχει συμμετοχές σε κοινοπραξίες που να λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 
 
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 
 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία μειωμένη κατά το κόστος της 
πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, πρέπει να γίνονται 
γνωστοποιήσεις ισοδύναμες προς εκείνες για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης. Ο Όμιλος θα 
εφαρμόσει αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρμόζεται 
για τους ελέγχους απομείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
 
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωμή μόνο εάν έχει 
πραγματοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η 
τροποποίηση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν ο Όμιλος αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις 
υπηρεσίες τότε η πληρωμή πρέπει να εξοδοποιηθεί. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση από την 
1η Ιανουαρίου 2009. 
 
 
 
ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
 
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν 
ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση μιας μεθόδου που καταλήγει σε ένα χαμηλότερο συντελεστή απόσβεσης 
από αυτόν της σταθερής μεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση 
στις δραστηριότητες του Ομίλου καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με την χρήση 
της σταθερής μεθόδου. 
 
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» 
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

• Είναι δυνατό να υπάρξουν μετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των 
αποτελεσμάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως μέσο 
αντιστάθμισης ταμειακών ροών ή αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης. 

• Ο ορισμός του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης  στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως 
διαθέσιμα για εμπορική εκμετάλλευση έχει τροποποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι ένα χρηματοοικονομικό 
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περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών 
μέσων που έχουν κοινή διαχείριση με τεκμηριωμένη ένδειξη πραγματικού πρόσφατου σχεδίου 
βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών, συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο 
κατά την αρχική αναγνώριση. 

• Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση αντισταθμίσεων δηλώνει ότι ένα μέσο 
αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα  
και αναφέρει έναν τομέα ως παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι για να 
εφαρμοστεί η λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική 
αντιστάθμισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τομέα που το εφαρμόζει. Η τροποποίηση 
αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ΔΛΠ 39 να συμβαδίζει με το ΔΠΧΠ 8 «Τομείς  
δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τομείς να βασίζεται σε πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας 
(Chief Operating Decision Maker). 

• Όταν επιμετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής 
αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα 
αναθεωρημένο πραγματικό επιτόκιο (υπολογισμένο την ημέρα της διακοπής της λογιστικής 
αντιστάθμισης εύλογης αξίας). 

Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. Δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του. 
 
ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 
«Ενσώματες Ακινητοποιήσεις») 
 
Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για μελλοντική χρήση ως 
επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 40. Επομένως,  όπου εφαρμόζεται η 
μέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Όμως, σε περιπτώσεις που 
η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία, το 
ακίνητο επιμετράται στο κόστος μέχρι την νωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της 
κατασκευής και της ημερομηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιμετρηθεί με 
αξιοπιστία. Η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητες του Ομίλου καθώς δεν κατέχει 
επενδύσεις σε ακίνητα. 
 
ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 
 
Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισμοί 
εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφλημένες ταμειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να 
λαμβάνονται υπόψη οι βιολογικοί μετασχηματισμοί κατά τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Η 
τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου καθώς δεν έχει αναλάβει καμία 
γεωργική δραστηριότητα. 
 
ΔΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 1 
«Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης») (ισχύουν για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μιας θυγατρικής 
ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν ένα πρόγραμμα πώλησης για μερική διάθεση 
καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη 
θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισμός  για μια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη 
τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται μελλοντικά από την 
ημερομηνία μετάβασης σε ΔΠΧΠ. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή μελλοντικά σε όλες 
τις μερικές διαθέσεις θυγατρικών από την 1η Ιανουαρίου 2010.  
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2.3 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
 
α) Θυγατρικές εταιρείες 
 
Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει την οικονομική και 
λειτουργική τους πολιτική.  
 
Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία κατά την οποία 
αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος 
δεν υφίσταται. 
 
Οι εξαγορές θυγατρικών εταιριών λογίζονται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης μιας 
θυγατρικής υπολογίζεται στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού που μεταφέρονται, των μετοχών 
που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, πλέον 
τυχόν κόστος που συνδέεται άμεσα με την εξαγορά. Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, 
υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση 
επιμετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το 
πλεόνασμα του κόστους εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της 
εξαγοράς είναι μικρότερο από το μερίδιο του Ομίλου στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
 
Όταν αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρική, τότε η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και της 
λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των θυγατρικών που αποκτήθηκαν 
καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 
 
Συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν μεταξύ των εταιριών του 
Ομίλου απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, 
εκτός εάν η συναλλαγή παρουσιάζει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού 
στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών έχουν αναπροσαρμοσθεί ώστε να είναι 
ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
Η Εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές σε κόστος 
κτήσεως μείον τυχόν ζημία απομείωσης. 

         β) Συγγενείς επιχειρήσεις  
 
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο 
γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και 
αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συγγενείς 
επιχειρήσεις περιλαμβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες 
απομείωσης). 
 
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, 
αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των 
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις.  Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών 
μιας συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, 
εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της 
συνδεδεμένης. 
 
Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη 
πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του 
μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.   
Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με 
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρίας στο κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημιά απομείωσης. 
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2.4 Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν 
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις  από εκείνα 
άλλων επιχειρηματικών τομέων Ο Όμιλος και η εταιρεία δραστηριοποιούνται σε τρεις επιχειρησιακούς 
κλάδους, των ειδών γραφείου, της τηλεφωνίας και των ηλεκτρικών υπολογιστών-ψηφιακών εφαρμογών. 
 
Ως γεωγραφικός τομέας ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Για το 
2008, το σύνολο (ποσοστό περίπου από 98%) του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, προέρχεται από 
δραστηριότητα που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται μία γεωγραφική περιοχή. 

2.5 Συναλλαγματικές μετατροπές 

 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου υπολογίζονται χρησιμοποιώντας 
το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρία λειτουργεί 
(«λειτουργικό νόμισμα»).   
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα 
αποτίμησης και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρίας. 

 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 
οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την μετατροπή των χρηματικών 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.   
 
 (γ) Εταιρίες του Ομίλου 
 
Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου (καμία εκ των οποίων δεν έχει 
νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από το 
νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου γίνεται ως εξής: 

i. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού, 

ii. Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τη μέση ισοτιμία της περιόδου (εκτός εάν η μέση ισοτιμία 
δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευμένης επίδρασης των ισοτιμιών που ίσχυαν κατά τις 
ημερομηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται με τις 
ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των συναλλαγών) και 

iii. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 
και μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή της καθαρής επένδυσης σε 
επιχείρηση εξωτερικού αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατά την πώληση εταιρίας εξωτερικού, οι 
συσσωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως ως μέρος του 
κέρδους ή ζημίας από την πώληση. 
 
Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από εξαγορά θυγατρικών 
εταιριών στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας εξωτερικού 
και μετατρέπονται με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει κατά την ημερομηνία εξαγοράς. 
 
2.6 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις 
και τυχόν ζημία απομείωσης.  Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα 
με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή όταν κριθεί 
πιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με 
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την αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους 
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην 
Κατάσταση  Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιείται. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και 
αναβάθμιση του λογισμικού κεφαλαιοποιούνται. Ο τόκος του δανεισμού που έχει συναφθεί για τη 
χρηματοδότηση της κατασκευής ενσώματων ακινητοποιήσεων κεφαλαιοποιείται για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής των συγκεκριμένων ενσώματων 
ακινητοποιήσεων μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισμού καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα χρήσεως. 
 
Η γη δεν αποσβένεται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με 
την σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής 
του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη ωφέλιμη 
ζωή των στοιχείων παγίου ενεργητικού είναι ως εξής: 

- Κτίρια   30 έτη 

- Μεταφορικά μέσα & μηχ/κός εξοπλισμός 5 – 10 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3  –  6 έτη 

   
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων αναθεωρούνται και 
προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 
(ζημιά απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
 
Κατά την πώληση ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.   
 
 2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
α) Λογισμικό Η/Υ 
 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις και τυχόν ζημία 
απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια 
 
Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα 
όταν πραγματοποιούνται. Οι δαπάνες που αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
λογισμικών που ελέγχονται από τον Όμιλο αναγνωρίζονται ως αύλα περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες 
δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού. 
 
2.8 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης ετησίως, καθώς και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία 
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.   
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.   
 
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων, μειωμένης κατά το απαιτούμενο κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. Οι ζημιές 
απομείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στη χρήση που προκύπτουν.  
 
2.9 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Ο Όμιλος ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του στις παρακάτω κατηγορίες: 
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξια μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, δάνεια και 
απαιτήσεις, διαθέσιμα προς πώληση, επενδύσεις σε θυγατρικές, παράγωγα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία και μέσα αντιστάθμισης. Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν των συγκεκριμένων 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και 
επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 
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(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 

Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 
για εμπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα.  
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν 
κατέχονται για εμπορία ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία 
ισολογισμού.  Τα παράγωγα προϊόντα επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν οριστεί ως μέσα αντιστάθμισης. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της 
κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 
 (β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής 
τους.  Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 
μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό.   

 
 (γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες 
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 
διακρατήσει ως την λήξη τους. Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 
 

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται 
στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 
12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.  
 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή 
που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό 
στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής. 
Οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις 
επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 
τις ωφέλειες που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων μετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. Τα πραγματοποιηθέντα 
και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων την χρήση που προκύπτουν. 
 
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα 
αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων 
προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 
μεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε 
ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, ο 
Όμιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης 
περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους 
προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες 
συνθήκες του εκδότη. 
 
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα  
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στην αξία.  Για μετοχές εταιριών που 
έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική ή παρατεταμένη 
μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής χαμηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης 
της αξίας.  Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται σαν η 
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διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας μείον οποιαδήποτε ζημιά 
απομείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μεταφέρεται 
από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές 
απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν 
αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 
 
(ε) Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και μέσα αντιστάθμισης 
 
Ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες χρηματοοικονομικών εργαλείων που έχουν προσδιοριστεί ως 
πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών. Το μέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία που αναλογεί στην 
αποτελεσματική αντιστάθμιση του κινδύνου, αναγνωρίζεται σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. 
Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά απορρέει από κινήσεις στην εύλογη αξία που αναλογεί στην 
αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνων, αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα του Ομίλου 
(Κατάσταση αποτελεσμάτων). Τα συσσωρευμένα ποσά στο αποθεματικό ιδίων κεφαλαίων 
ανακυκλώνονται μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων στις περιόδους όπου το αντικείμενο 
αντιστάθμισης επηρεάζει το αποτέλεσμα (όταν λαμβάνει χώρα η προβλεπόμενη προς αντιστάθμιση 
συναλλαγή). 
 
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία που δεν προσδιορίζονται ως εργαλεία αντιστάθμισης 
κινδύνου και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνου ταξινομούνται ως 
παράγωγα προς πώληση και επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
Διακυμάνσεις στην εύλογη αξία αυτών των παραγώγων που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής 
αντιστάθμισης κινδύνου αναγνωρίζονται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην κατηγορία 
«Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) (Σημ. 23). 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει συγκεκριμένα παράγωγα ως: 

1) Αντιστάθμιση ενός συγκεκριμένου κινδύνου συνδεδεμένου με ένα αναγνωρισμένο στοιχείο 
ενεργητικού η παθητικού ή μιας που πιθανής προβλέψιμη συναλλαγής (Μεσo αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών cash flow hedge) .  

2) Παράγωγα στην εύλογη αξια μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων  

Μεταβολές της δίκαιης αξίας παραγώγου στοιχείου που δεν αφορά αντιστάθμιση αναγνωρίζονται 
απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης μέσα από το κονδύλι «Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) 
εκμετάλλευσης (καθαρά)» .  
 
(στ) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες  
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες επιμετρώνται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρική εταιρίας, 
στο κόστος μείον τυχόν ζημιές απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στη κατάσταση 
αποτελεσμάτων της χρήσης. 
 
2.10 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Οι διαφορές μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 
καταχωρούνται ως ζημίες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιούνται. 
 
Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης κινούμενης τιμής. Χρηματοοικονομικά έξοδα 
δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων.  
 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει 
περίπτωση. 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή 
κίνηση στην άγορα. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι 
λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που 
εμφανίζεται.  
 
2.11 Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξίας τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρούμενων και των 
ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο 
Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. 
Ενδείξεις για πιθανή απομείωση των εμπορικών αποαιτήσεων θεωρούνται οι σημαντικές οικονομικές 
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δυσκολίες του πελάτη, η πιθανότητα ο πελάτης να χρεωκοπήσει ή να επέλθει σε οικονομική 
αναδιοργάνωση καθώς και η καθυστέρηση ή παύση εξόφλησης τιμολογίων. Το ποσό της ζημιάς 
απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της 
ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Η λογιστική αξία της απαίτησης 
μειώνεται με τη χρήση λογαριασμού πρόβλεψης και το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα Λοιπά 
Έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων. Όταν μία εμπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη 
είσπραξης διαγράφεται με χρήση του λογαριασμού πρόβλεψης. Σε περίπτωση μεταγενέστερης 
είσπραξης μίας απαίτησης που είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται πίστωση στα άλλα έξοδα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
 
2.12.Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευτοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 
 
 
2.13 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβλανει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας που περιλαμβλανονται στα ίδια 
Κεφάλαια.  
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήματος, σε μείωση του προιόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση 
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  
 
Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου 
οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό 
από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια. 
 
2.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιστοκίου.  
2.15 Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του 
δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 

 
2.16 Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου υπολογίζεται βάση της 
σχετικής νομοθεσίας που ισχύει την ημερομηνία Ισολογισμού στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται και στις οποίες προκύπτει φορολογητέο εισόδημα. Η Διοίκηση περιοδικά ελέγχει 
τους υπολογισμούς φορολογίας και σε περιπτώσεις που η σχετική φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε 
διαφορετικές ερμηνείες σχηματίζει σχετική πρόβλεψη για το επιπλέον ποσό που αναμένεται να 
πληρωθεί στις κατά τόπους φορολογικές αρχές. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζημία.  Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η 
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 
νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την 
χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η 
αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 
 
2.17 Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευμένες.  
 
β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή 
αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται 
από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν 
στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) με βάση το Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές 
στους εργαζόμενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική μέθοδο 
αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (projected unit credit method). Ένα πρόγραμμα 
συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη 
προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές.  
 
Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις 
συνημμένες απλές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και 
παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και 
τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή 
ζημιές, ακολουθείται η μέθοδος του περιθωρίου (corridor approach) όπως προβλέπεται από το Δ.Λ.Π. 
19, σύμφωνα με το οποίο τα εν λόγω κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται συστηματικά κατά την διάρκεια του 
αναμενόμενου μέσου όρου των υπολειπόμενων χρόνων εργασιακής ζωής των εργαζομένων.  
 

Η πρόβλεψη για το κόστος εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία για το 2007, η οποία εμφανίζεται 
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη που 
διενεργήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών. 
 
2.18 Επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 
 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι 
ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων  παγίων, περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα 
στην κατάσταση λογαριασμού  αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο κατά αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή 
των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
2.19 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων. 

ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. 

iii. Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την 
εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη 
αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται 
στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης 
της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το 
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προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει 
τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη 
συγκεκριμένη υποχρέωση.     
 
2.20 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 
από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα ενδοεταιρικά έσοδα του Ομίλου 
απαλείφονται πλήρως. 
 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει το έσοδο όταν το ποσό μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, όταν αναμένονται για 
τον Όμιλο μελλοντικές ταμειακές εισροές και όταν έχουν επιτευχθεί τα κριτήρια που αναφέρονται 
παρακάτω για κάθε ξεχωριστή κατηγορία. Το ποσό της πώλησης δεν θεωρείται ότι έχει επιμετρηθεί 
αξιόπιστα εάν δεν έχουν επιλυθεί οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με το έσοδο. Ο Όμιλος 
βασίζει τις εκτιμήσεις του με βάση ιστορικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία του πελάτη, 
τον τύπο της συναλλαγής και τους συγκεκριμένους όρους σύμβασης.  
 
Τα έσοδα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
α) Πωλήσεις αγαθών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
β) Παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
 
γ) Έσοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο 
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο 
επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 
δ) Μερίσματα  
 
Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.  

 
 
2.21 Μισθώσεις 
 
(α) Εταιρία Ομίλου ως μισθωτής 
 
Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της 
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου 
στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της 
υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο 
στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, 
καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 
χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική 
μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη χρήση μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της 
διάρκειας μίσθωσής τους αν ταξινομηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν σε 
επενδυτικά ακίνητα δεν αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία. 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα χρήσης με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 
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2.22 Διανομή Μερισμάτων 
 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το πρώτο μέρισμα 
αναγνωρίζεται με την πληρωμή του. 
 
 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

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 εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση 
στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.   
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία 
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό 
Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 
(α) Κίνδυνος αγοράς 
 

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 
μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν 
δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα και ως εκ τούτου η έκθεση σε 
συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς 
τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης 
σχετικών μέτρων.  
 

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

Τα έσοδα και οι ταμειακές ροές του Ομίλου επηρεάζονται σε μικρό βαθμό από μεταβολές στις τιμές των 
επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιμα προς επένδυση αλλά και οι έντοκες απαιτήσεις εξαρτώνται 
κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός έχουν ιστορικά χαμηλή μεταβλητότητα και αφετέρου 
η προβλεπόμενη μεταβλητότητα της αγοράς για μελλοντικές χρήσεις παραμένει επίσης ιδιαίτερα 
χαμηλή.  
 
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.  Σε κάθε σενάριο χρησιμοποιούνται οι ίδιες υποθέσεις για τις μεταβολές των επιτοκίων 
για όλα τα νομίσματα. 
 
Στο πλαίσιο της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων δανεισμού, πολιτική της Εταιρίας 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.  
 
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί διαχρονικά πολύ ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας, γεγονός 
που της επιτρέπει να διανέμει το μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών της μετά τη φορολογία σε μερίσματα 
προς τους μετόχους της και παράλληλα να επιτυγχάνει υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης των εργασιών 
της.  
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Την 31η Δεκεμβρίου 2008, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναφέρονται στη 
σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων. Ο ομολογιακός δανεισμός τόσο της Εταιρείας όσο και του 
Ομίλου την 31.12.2008 ήταν 12.426 χιλιάδες €, εκ των οποίων τα 6.426 χιλιάδες € αφορούν κοινό 
ομολογιακό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα με σταθερό επιτόκιο, τα υπόλοιπα 6.000 χιλιάδες € κοινό 
ομολογιακό δάνειο με την Alpha Bank με κυμαινόμενο  
 
επιτόκιο που καλύπτεται από παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν (σημείωση 23). Ο 
βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας, ύψους 17.346χιλιάδων € την 31/12/2008 (509 
χιλιάδες €  την 31/12/2007), είχε συναφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 
την ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή του 
επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
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 173 χιλ. € και 5 χιλ. € την 31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα. 
 
β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%: 
 
Τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την 
περίπτωση, θα αυξάνονταν κατά 173 χιλ. € και 5 χιλ. € την 31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται σε επίπεδο ομίλου. Πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς επίσης από 
ανοιχτές πιστώσεις πελατών, συμπεριλαμβανόμενων εκκρεμών απαιτήσεων και προκαθορισμένων 
συναλλαγών.  
 
Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και πιστωτικά όρια. 
Επίσης εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν 
ζητούνται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. 
 
Κατά την 31/12/2008 και 31/12/2007 δεν υπήρχαν πελάτες που να έχουν υπερβεί τα πιστωτικά τους 
όρια εκτός από τους πελάτες για τους οποίους έχει ήδη σχηματιστεί πρόβλεψη, και η Διοίκηση δεν 
αναμένει σημαντικές ζημιές από την μη είσπραξη των υπόλοιπων αυτών. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική 
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της 
μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Οι λιανικές πωλήσεις πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς ή 
μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις ο Όμιλος με βάση τις εσωτερικές 
αρχές λειτουργίας του διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα προς 
πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας. Επιπρόσθετα κατά πάγια τακτική του Ομίλου η πλειοψηφία 
των απαιτήσεων από πελάτες ασφαλίζονται.   
 
Στην Σημείωση 15 απεικονίζεται κατά την ημερομηνία ισολογισμού η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 
αναφορικά με τα ταμειακά υπόλοιπα και ισοδύναμα, ενώ η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 
αναφορικά με τους πελάτες απεικονίζεται στη σημείωση 12 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρίας και του Ομίλου ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη 
πρόβλεψη των εκάστοτε χρηματικών αναγκών σε συνδυασμό με την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων 
καθώς και με την διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.   
 
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρίας 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.   
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2008 έως 12 μήνες από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 76.004 0 0 76.004 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17.989 0 0 17.989 

Σύνολο 93.993 0 0 93.993 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2007 έως 12 μήνες από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 81.465 0 0 81.465 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 509 0 0 509 

Σύνολο 81.974 0 0 81.974 

 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2008 έως 12 μήνες από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 75.638 0 0 75.638 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17.989 0 0 17.989 

Σύνολο 93.627 0 0 93.627 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2007 έως 12 μήνες από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 81.154 0 0 81.154 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 509 0 0 509 

Σύνολο 81.663 0 0 81.663 

 
Ο Όμιλος θεωρεί ότι το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές είναι βραχυπρόθεσμες, στην ίδια 
κατηγορία περιλαμβάνει τις λοιπές βραχυπροθέσμως υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις από 
φόρους. 
 
 
3.2  Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου  
 
Οι στόχοι της Εταιρίας και του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη 
δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας στο μέλλον με σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές αποδόσεις 
στους μετόχους και λοιπούς συμμέτοχους και να διατηρηθεί η ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.  
Ο Όμιλος και η Εταιρία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή μπορεί να 
μεταβάλει το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες 
μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος.  
 
Η Εταιρία και ο Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω 
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. 
Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» (συμπεριλαμβανομένου 
«βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό) μείων 
«Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται 
ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.  
 
Το 2008, η στρατηγική της Εταιρίας και του Ομίλου  ήταν να διατηρήσει το συντελεστή μόχλευσης 
μεταξύ 30%-35%. Οι συντελεστές μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2007 αντίστοιχα είχαν ως 
εξής: 
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Ενοποιημένα Στοιχεία 31.12.2008 31.12.2007 
     

Σύνολο Δανείων 29.772 12.935 

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα -7.232 -8.495 
Καθαρός Δανεισμός 22.540 4.440 
Ίδια κεφάλαια 49.377 51.958 
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 73.613 56.398 
Συντελεστής Μόχλευσης 31% 8% 

 

Εταιρικά Στοιχεία 31.12.2008 31.12.2007 
     

Σύνολο Δανείων 29.772 12.935 

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα -6.786 -8.287 
Καθαρός Δανεισμός 22.986 4.648 
Ίδια κεφάλαια 51.073 53.721 
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 74.059 58.369 
Συντελεστής Μόχλευσης 31% 8% 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 
 
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. 

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
 
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 
Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 
επόμενους 12 μήνες. 
 
Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές 
αρχές και εκτιμήσεις του ισολογισμού της 31η Δεκεμβρίου 2007.   
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5. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  
 
5.Α. Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης-επιχειρηματικοί τομείς 

 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη χρήση έως 31 Δεκεμβρίου 2008 αναλύονται ως 

εξής:  
 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας  
Περίοδος 01.01.08 - 
31.12.2008 

Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λοιπά Σύνολο 
 

Πωλήσεις 113.579 259.719 37.087 1.515 411.901 

Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες 3.451 4.554 916 165 9.086 

Λοιπά Έσοδα     287 

Χρηματοοικονομικά έξοδα     (3.386) 
Φορολογία Χρήσεως     (1.729) 

Κέρδη / (ζημιά) μετά από 

φόρους 
  

 
 4.257 

 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη χρήση έως 31 Δεκεμβρίου 2007 αναλύονται ως 

εξής: 

 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας  
Περίοδος 01.01.07 - 
31.12.2007 

Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λοιπά Σύνολο 
 

Πωλήσεις 107.547 239.985 35.933 1.558 385.023 
Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες 5.799 7.680 1.881 313 15.673 

Λοιπά Έσοδα     700 

Χρηματοοικονομικά έξοδα     (2.689) 

Φορολογία Χρήσεως     (3.828) 

Κέρδη / (ζημιά) μετά από 

φόρους 
  

 
 9.856 
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5.Β. Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης-γεωγραφικοί τομείς 
 
Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριότητας της είναι η Ελλάδα. Οι δραστηριότητες του 
Ομίλου γίνονται κυρίως στην Ελλάδα, ενώ ο Όμιλος δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.  
 

  Πωλήσεις 
Σύνολο 

Ενεργητικού 

  
01.01  έως 
31.12.2008 31.12.2008 

Ελλάδα                 403.495  158.421 
Βουλγαρία                     8.406  2.402 

                 411.901 160.823 
 

  Πωλήσεις 
Σύνολο 

Ενεργητικού 

  
01.01  έως 
31.12.2007 31.12.2007 

Ελλάδα 378.728  149.399 
Βουλγαρία 6.295  1.876 
  385.023 151.275 

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

αναφέρεται στην γεωγραφική τοποθεσία τους. 
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6. Ενσώματες ακινητοποιήσεις και Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 

Οι πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

 
 Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
Οικόπεδα και 

Κτίρια  
Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Πάγια υπό 
Εκτέλεση   

Ασώματα 
Περιουσιακά  
Στοιχεία Σύνολο 

Αξία Κτήσης     

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008  18.765 10.887 10.069  4.043 43.764

Προσθήκες  4.515 5.943 8.544  512 19.514

Μειώσεις  (1.235) (373) 0  (16) (1.624)

Μεταφορές  16.479 2.050 (18.505)  0 24

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008  38.524 18.506 108  4.539 61.677

     

Αποσβέσεις    

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008  (5.672) (8.167) 0  (3.632) (17.471)

Προσθήκες  (1.487) (1.999) 0  (196) (3.683)

Μειώσεις  737 301 0  16 1.054

Μεταφορές  0 0 0  0 0

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008  (6.422) (9.865) 0  (3.813) (20.100)

     

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2008 32.102 8.641 108  726 41.577

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2007   13.093 2.720 10.069  411 26.293
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

Οικόπεδα 
και  

Κτίρια 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 
Πάγια υπό 
Εκτέλεση   

Ασώματα 
Περιουσιακά  
Στοιχεία Σύνολο 

Αξία Κτήσης     

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008  18.765 10.570 10.069  4.002 43.405
Προσθήκες  4.515 5.940 8.544  508 19.508
Μειώσεις  (1.235) (371) 0  (11) (1.616)
Μεταφορές  16.479 2.050 (18.505)  0 24
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008  38.524 18.189 108  4.499 61.320
     

Αποσβέσεις    
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008  (5.672) (8.001) 0  (3.600) (17.272)
Προσθήκες  (1.487) (1.936) 0  (190) (3.613)
Μειώσεις  737 298 0  11 1.046
Μεταφορές  0 0 0  0 0
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008  (6.422) (9.638) 0  (3.779) (19.839)
     
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2008  32.102 8.550 108  721 41.481

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2007   13.093 2.569 10.069  402 26.133
 
 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου. Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κατά 
κύριο λόγο αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα και άδειες χρήσης λογισμικών προγραμμάτων (SAP 
R3, BW, CRM, κ.α.)  
 
Οι συνολικές αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας για το  2008 
ανέρχονται σε 19.244 χιλ. € και 19.238 χιλ. € αντίστοιχα. 
 

Η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με το Ν.2065/1992, 
μόνο στο Φορολογικό Μητρώο Παγίων, από τη στιγμή που η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π και τηρεί τα 
βιβλία της σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. (Υπ. Οικονομικών Πολ.1173/29.12.2008) 
 
7. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις  
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 

Ως συμμετοχή σε θυγατρικές χαρακτηρίζεται η συμμετοχή της μητρικής Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. 
στο κεφάλαιο της πλήρως ενοποιούμενης εταιρεία 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 απλές οικονομικές καταστάσεις η συμμετοχή σε θυγατρικές αποτιμάται και εμφανίζεται στο κόστος 
κτήσεως. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η αξία της συμμετοχής στη θυγατρική Plaisio 
Computers JSC απαλείφεται πλήρως. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε θυγατρικές κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2008 είχε ως εξής: 
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Συμμετοχή Μητρικής σε θυγατρικές  

 31/12/2008 31/12/2007 

Plaisio Computers JSC 1.057 1.057 
    

8. Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 
Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 αναλύεται ως εξής: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.  1.397 1.297 1.087 1.087 

Έλνους Α.Ε. 14 21 282 282 

Plaisio Estate JSC 238 236 212 212 

 1.648 1.554 1.581 1.581 

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης  σε Ελνούς Α.Ε. 0 0 (281) (250) 

Σύνολο Συμμετοχών σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 1.648 1.554 1.300 1.331 

 
Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται και 
παρουσιάζονται με τη μέθοδο του κόστους κτήσεως. Κατά τη διάρκεια του   2008 στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη 32 χιλ. € με αποτέλεσμα την πλήρη 
απομείωση της συμμετοχής στην εταιρεία Ελνούς Α.Ε.  Σύμφωνα με το πρακτικό της Γενικής 
Συνέλευσης της 25/06/2008 της προαναφερθείσας Εταιρείας αποφασίστηκε να τεθεί υπό εκκαθάριση.  
 
Στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου οι συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούνται με την μέθοδο της 
καθαρής θέσης με βάση της αρχές του Δ.Λ.Π. 28. Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω 
συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 είχε ως κάτωθι:  

 

 Ποσοστό Συμμετοχής Χώρα Εγκατάστασης Αντικείμενο Εργασιών 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 20% Ελλάδα Ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων 

Έλνους Α.Ε. 24% Ελλάδα Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

Plaisio Estate JSC 20% Βουλγαρία Ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων 

 
9. Λοιπές επενδύσεις  
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 
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 39, οι εν λόγω επενδύσεις εμφανίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους μειωμένες με τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους.  
 

 

 

Συγκεκριμένα οι λοιπές επενδύσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 είχαν ως εξής:  
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ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & 

Έρευνας «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 411 411 411 411 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 

«Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» Α.Ε.  19 19 19 19 

Interaction Connect S.A. 12 12 12 12 

 442 442 442 442 

 

Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 είχε ως κάτωθι:  

 

 Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Χώρα 
Εγκατάστασης 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη – 

Ακρόπολη» Α.Ε. 
3,23% Ελλάδα 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» Α.Ε.  3,29% Ελλάδα 

Interaction Connect S.A. 12,5% Λουξεμβούργο 

 

 10. Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)   

   

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 31η Δεκεμβρίου 2008 
αναλύονται ως εξής:  
 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Δοσμένες Εγγυήσεις 735 703 735 695 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0 0 0 

 735 703 735 695 
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11. Αποθέματα 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 αναλύονται ως εξής:  

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Αποθέματα εμπορευμάτων 53.904 61.962 52.372 60.744 

Αποθέματα προϊόντων 30 15 30 15 

Αποθέματα Α΄ και βοηθητικών υλών 114 111 114 111 

Αποθέματα αναλωσίμων 1.797 567 1.797 567 

Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων 4.657 4.554 4.657 4.554 

 60.502 67.209 58.970 65.991 

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων (4.932) (3.685) (4.870) (3.632) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 55.570 63.524 54.100 62.359 

 

Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο 
και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. 
Παράλληλα εξαιτίας του ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου ο 
κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός, η Διοίκηση επανεξετάζει 
συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις 
ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική,  
 
Η πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων  στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας,  
σχηματίζεται για βραδέως κινούμενα και για  προς καταστροφή τεχνολογικώς απαξιωμένα 
εμπορεύματα. Το 2008 τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη 
απομείωσης αποθεμάτων ποσού 1.247 χιλ. € και 1.238 χιλ. € αντίστοιχα. Η πρόβλεψη αυτή 
επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της 
υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα 
υψηλός. 
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12. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
(ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 
Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2008 αναλύονται ως εξής:  
 

 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  31/12/2008 31/12/2007   31/12/2008 31/12/2007
Πελάτες 36.229 33.416   35.894 33.141
Επιταγές Εισπρακτέες 6.381 5.817   6.381 5.817
Μείον: Πρόβλεψη Απομείωσης -1.927 -1.083   -1.908 -1.054
Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών 40.683 38.149   40.367 37.903
Απαιτήσεις από Θυγατρικές Εταιρείες 0 0   3.067 2.498
Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες 7 7   7 7

Σύνολο 40.691 38.157   43.442 40.409
 

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς 
αυτές διαιρούνται σε μεγάλο πλήθος πελατών. 
 
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: 
 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  2008 2007   2008 2007
Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 01/01 1.083 782   1.054 776
Πρόσθετη Πρόβλεψη Χρήσης 844 302   853 278

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 31/12 1.927 1.083   1.908 1.054
 
 

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης 
για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς αλλά και την διενέργεια γενικής πρόβλεψης με βάση 
την ενηλικίωση των ανοικτών υπολοίπων πελατών – χρεωστών. Στην παραπάνω διαδικασία έχουν 
εξαιρεθεί οι απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες και οι απαιτήσεις από εταιρείες του δημόσιου τομέα 
καθώς δεν εκτιμάται ότι συντρέχει κίνδυνος μη είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες αυτών 
των κατηγοριών. Το 2008 τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με 
απομείωση πελατών – χρεωστών ποσού  842 χιλ. € και 853 χιλ. € αντίστοιχα.   
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ανάλογα με τις κατηγορίες ημερών κατά τις οποίες θα 
καταστούν απαιτητές ως εξής: 

 

    2008     2007   

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Απαιτήσεις 
προ 

Απομειώσεων 
Απομείωση 

Απαιτήσεις 
μετά 

απομειώσεων 

Απαιτήσεις 
προ 

Απομειώσεων 
Απομείωση 

Απαιτήσεις 
μετά 

απομειώσεων 

Απαιτήσεις από Θυγατρικές 3.067 0 3.067 2.498 0 2.498 
Απαιτήσεις από Συγγενείς 7 0 7 7 0 7 
Μη Καθυστερούμενες 29.394 0 29.394 29.920 0 29.920 
Καθυστερούμενες 1 -90 ημέρες 7.502 0 7.502 7.045 0 7.045 
Καθυστερούμενες 91 - 180 ημέρες 2.012 0 2.012 760 0 760 

Καθυστερούμενες 181 + ημέρες 3.367 -1.908 1.460 1.231 -1.054 177 

Σύνολα 45.349 -1.908 43.442 41.462 -1.054 40.408 
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    2008     2007   

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Απαιτήσεις 
προ 

Απομειώσεων 
Απομείωση 

Απαιτήσεις 
μετά 

απομειώσεων 

Απαιτήσεις 
προ 

Απομειώσεων 
Απομείωση 

Απαιτήσεις 
μετά 

απομειώσεων 

Απαιτήσεις από Συγγενείς 7   7 7 0 7 
Μη Καθυστερούμενες 29.690   29.690 30.148 0 30.148 
Καθυστερούμενες 1 -90 ημέρες 7.537   7.537 7.068 0 7.068 
Καθυστερούμενες 91 - 180 ημέρες 2.017   2.017 763 0 763 

Καθυστερούμενες 181 + ημέρες 3.367 -1.927 1.441 1.254 -1083 171 

Σύνολα 42.618 -1.927 40.691 39.240 -1.083 38.157 
 
 
 

13.  Λοιπές απαιτήσεις 
 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Απαιτήσεις από Δημόσιο 981 0 981 0 

Έξοδα επόμενης χρήσης 325 481 312 469 

Λοιπές απαιτήσεις 4.826 7.062 4.806 7.055 

 6.133 7.543 6.099 7.524 

 
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού. Οι απαιτήσεις από το Δημόσιο αφορούν παρακρατούμενους φόρους, 
καθώς και το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Φόρος Εισοδήματος», ενώ οι λοιπές απαιτήσεις 
προέρχονται από λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών, χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού και 
προϋπολογισμένες εκπτώσεις αγορών. Κατά τη περσινή περίοδο στις λοιπές απαιτήσεις 
περιλαμβανόταν και μέρος της βεβαιωμένης απαίτησης για αποζημίωση 4.047 χιλ. € από ασφαλιστικές 
εταιρείες λόγω της φωτιάς που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2007 σε μία από τις αποθήκες της 
Εταιρείας. Η είσπραξη της απαίτησης ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2008.   
 

Στο κονδύλι Λοιπές Απαιτήσεις στις 31.12.2008 περιλαμβάνεται και απάιτηση ασφαλιστικής 
αποζημίωσης συνολικού ποσού 1.402 χιλ.ευρώ. Η απαίτηση για ασφαλιστική αποζημίωση πηγάζει από 
την καταστροφή των αποθεμάτων και του πάγιου εξοπλισμού που βρίσκονταν εντός του κατάστηματος 
της Εταιρείας επί της οδού Στουρνάρη 24 το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από πυρκαγιά που 
προκλήθηκε σε αυτό την 7η Δεκεμβρίου 2008 

Τόσο το κτίριο όσο και τα αποθέματα και ο εξοπλισμός που βρίσκονταν εντός αυτού, ήταν ασφαλισμένα 
στο 100% της αξίας τους από κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών.  

Η λογιστική αξία των αποθεμάτων που καταστράφηκαν ολοσχερώς, όπως αυτά απεικονίζονταν στο 
Ισοζύγιο Αποθήκης της εταρείας με ημερομηνία 06.12.2008, ανερχόταν στο ποσό των 1.020 χιλ. ευρώ 
περίπου. Η εταιρεία προέβη σε ισόποση μείωση των αποθεμάτων ποσού 1.020 χιλ ευρώ, με χρέωση: 
 
α) των Λοιπών Απαιτήσεων με 918 χιλ. ευρώ περίπου και 
 
β) των Άλλων Εξόδων» με ποσό 102 χιλ. περίπου. 
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Η εταιρεία προέβη σε λογιστικοποίηση απαίτησης από την κοινοπραξία των ασφαλιστικών εταιρειών, 
του 90% της αξίας των ανωτέρω αποθεμάτων, βασιζόμενη στους όρους του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου. 
 
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των  παγίων  βάσει των υπολοίπων όπως απεικονίζονται στο Μητρώο 
Παγίων της εταιρείας με ημερομηνία 06.12.2008, ανερχόταν στο ποσό των 538  χιλ. ευρώ περίπου. Η 
εταιρεία προέβη σε ισόποση μείωση της αξίας των παγίων με χρέωση: 
 
α) των Λοιπών Απαιτήσεων με το ποσό των 484 χιλ. περίπου και 
 
β) των «Αλλων Εξόδων» με ποσό 54 χιλ ευρώ περίπου.  
 
Η εταιρεία προέβη σε λογιστικοποίηση απαίτησης από την κοινοπραξία των ασφαλιστικών εταιρειών 
του 90% της αξίας των παγίων, όπως ορίζεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
 
Εντός του 2009, και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων έχει εισπραχθεί 
προκαταβολή αποζημίωσης συνολικού ποσού 205 χιλ. ευρώ. 

 
 
 
14.  Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης αποτελεσμάτων 

 (ποσά  σε  χ ιλ ιάδες  €)  
 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αυτής της κατηγορίας αναφέρονταv σε τοποθετήσεις της Εταιρείας στην 
εισηγμένη εταιρεία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η αποτίμηση των μετοχών του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου, για τη συγκρίσιμη χρήση, έγινε στην εύλογη αξία, δηλαδή στην τιμή κλεισίματος της 
μετοχής στο Χ.Α. την 31η Δεκεμβρίου 2007, ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Η 
Εταιρεία πώλησε τα συγκεκριμένα χρεόγραφα κατά τη διάρκεια του 2008.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΤΙΜΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Υπόλοιπο έναρξης 6 8 6 8 

Προσθήκες 0 0 0 0 

Πωλήσεις (6) 0 (6) 0 

Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 0 (2) 0 (2) 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 0 6 0 6 
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15.Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  
(ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 
 
            
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ταμειακά Ισοδύναμα       
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  31.12.2008 31.12.2007  31.12.2008 31.12.2007 
        
        
Διαθέσιμα στο Ταμείο 2.009 360  1.923 272 
Διαθέσιμα σε τράπεζες 6.588 6.835  6.228 6.715 
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές καταθέσεις 8 1.300  0 1.300 

Σύνολο 8.606 8.495   8.151 8.287 
 
Η εταιρεία στις 31.12.2008 δεν είχε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις. Τα παραπάνω ποσά 
αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στην Κατάσταση των Ταμειακών 
Ροών. 
 
Ο Όμιλος εμφανίζει αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τα τραπεζικά υπόλοιπα διότι τα 
συγκεκριμένα υπόλοιπα είναι κατατεθειμένα σε ποσοστό που ξεπερνούν το 50% του συνόλου των 
διαθεσίμων σε 4 τράπεζες. Παρ΄όλα αυτά δεν αναμένονται ζημιές λόγω της υψηλής πιστολήπτικης 
ικανότητας των συγκεκριμένων τραπεζών. 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος των ταμειακών διαθεσίμων έχει ταξινομηθεί και παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα ανάλογα με το βαθμό πιστωτικού κινδύνου όπως παρουσιάζεται στην κατάταξη (rating list) της 
εταιρείας Standard & Poor (S&P) 
 
 

    
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τραπεζικός 
Οργανισμός 

Πιστοληπτική 
Ικανότητα Τράπεζας 
(S&P Rating) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 

Eθνική Τράπεζα A-2 1.010 736 1.010 736 
EFG Eurobank 
Ergasias A-2 2.101 2.595 2.075 2.574 
Alpha Bank A-2 629 1.022 606 1.014 
Marfin Egnatia Bank A-2 18 11 18 11 
Εμπορική Τράπεζα A-1 22 34 21 14 
Τράπεζα Πειραιώς A-2 77 21 54 21 
Citibank Α-1 802 965 802 965 
Μη διαθέσιμα  1.929 1.451 1.642 1.381 

    6.588 6.835 6.228 6.715 
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16. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο 

 (ποσά  σε  €)  
 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 

 
Αριθμός Μετοχών 

(τεμάχια) 

Ονομαστική 
αξία 

μετοχής 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο  Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2008 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

31η Δεκεμβρίου 2008 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια 
ογδόντα χιλιάδες (22.080.000) κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα δύο λεπτών (0,32 €). Όλες οι 
μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
(κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης»). 
 
17. Λοιπά Αποθεματικά  
 
 

  
Τακτικό 

Αποθεματικό 
Έκτακτα 

Αποθεματικά 
Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

Αποθεματικό 
Αντιστάθμισης 
Ταμειακών 

Ροών Σύνολο 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       
1 Ιανουάριος 2007 2.357 20.159 406 0 22.922 
Μεταβολές κατά τη διάρκεια 
της χρήσης       
31 Ιανουάριος 2007 350 0 0 0 350 
  2.707 20.159 406 0 23.272 
        
1 Ιανουάριος 2008 2.707 20.159 406 0 23.272 
Μεταβολές κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 513 0 0 - 513 
Λοιπά - - - -213  -213 
31 Ιανουάριος 2008 3.220 20.159 406 213 23.572 

 
 

  
Τακτικό 

Αποθεματικό 
Έκτακτα 

Αποθεματικά 
Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

Αποθεματικό 
Αντιστάθμισης 
Ταμειακών 

Ροών Σύνολο 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       
1 Ιανουάριος 2007 2.357 20.159 406 0 22.922 
Μεταβολές κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 350 - - - 350 
31 Ιανουάριος 2007 2.707 20.159 406 0 23.272 
        
        
1 Ιανουάριος 2008 2.707 20.159 406 0 23.272 
Μεταβολές κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 513 - - - 513 
Λοιπά - - - -213 -213 
31 Ιανουάριος 2008 3.220 20.159 406 213 23.572 
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 (α) Τακτικό αποθεματικό 
 
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, 
άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) 
κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα 
τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 
(β) Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά 
 
Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με 
αποφάσεις  Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται να 
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης και ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν σχηματιστεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής 
Νομοθεσίας.  
 
(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά 
 
Τα αφορολόγητα και τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά σχηματίζονται  σύμφωνα με τις διατάξεις 
της φορολογικής νομοθεσίας από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη.  
Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν με απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε 
φορά.   
 
(δ) Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών 
 
Το ανωτέρω αποθεματικό περιλαμβάνει την απομείωση από την αποτίμηση του παραγώγου 
αντιστάθμισης ταμειακών ροών στην εύλογη αξια  ποσού € 212.637 μετά από αναβαλλόμενη φορολογία 
€70.879 
 

 

18. Δανειακές υποχρεώσεις 
(ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 αναλύονται ως εξής:  

Δανεισμός ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 
          
Μακροπρόθεσμα Δάνεια         
Τραπεζικός Δανεισμός 0 0 0 0

Ομολογιακός Δανεισμός 11.783 12.426 11.783 12.426

Συνολο μακροπρόθεσμων δανείων 11.783 12.426 11.783 12.426
          
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια         
Τραπεζικός Δανεισμός 17.346 509 17.346 509

Ομολογιακός Δανεισμός 643 0 643 0

Συνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 17.989 509 17.989 509

          

Συνολικός Δανεισμός 29.772 12.935 29.772 12.935
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Οι μεταβολές του Δανεισμού αναλύονται ως κάτωθι: 

Μεταβολές Δανεισμού ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπόλοιπο 01/01/2007 9.217 9.217
Τραπεζικός Δανεισμός 13.507 13.507
Ομολογιακός Δανεισμός 12.426 12.426
Αποπληρωμή Δανεισμου -22.215 -22.215
Υπολοιπο 31/12/2007 12.935 12.935
      
Υπόλοιπο 01/01/2008 12.935 12.935
Τραπεζικός Δανεισμός 26.346 26.346
Ομολογιακός Δανεισμός 0 0 
Αποπληρωμή Δανεισμου -9.509 -9.509
Υπολοιπο 31/12/2008 29.772 29.772

 

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι οι εξής:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 
και της Εταιρείας αφορά: 

i. 12ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 5.783 χιλ. €. Τον ρόλο 
του πληρεξούσιου των καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  
 

ii. 5ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 6.000 χιλ. €. Τον ρόλο 
του πληρεξούσιου των καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Alpha 
Τράπεζα Α.Ε.   
 
Το Μέσο Σταθμικό Επιτόκιο δανεισμού διαμορφώνεται στο 4,61%, το υπόλοιπο ανοικτό όριο της 
Εταιρείας όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο δανεισμό ανέρχεται σε 32,7 εκ. ευρώ. 
 
Το μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο των € 6.426 χιλ. που έχει συνάψει η Εταιρία με την Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδος 3 ακόλουθους χρηματοοικονομικούς δείκτες (financial covenants) επί των εταιρικών 
οικονομικών καταστάσεων: 
 
α) To Σύνολο Δανεισμού μείον (-) Διαθέσιμα προς τα Κέρδη  προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να 
διατηρηθεί, καθ’όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, μικρότερος ή ίσος του 4,50. 
 
β) Το Άθροισμα των Μακροπορόθεσμων και των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς το Σύνολο 
των Ιδίων Κεφαλαίων να διατηρηθεί μικρότερος ή ίσος του 2,75 για όλη τη διάρκεια του δανείου. 
 
γ) Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς Χρεωστικούς Τόκους μείον Πιστωτικούς Τόκους 
να διατηρηθεί μεγαλύτερος ή ίσος υου 3,50 για όλη τη διάρκεια του Δανείου. 
 
Αντίστοιχα για το μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο των €  6.000 χιλ.που έχει συνάψει η εταιρία με 
την Alpha Bank πρέπει να πληρεί τους παρακάτω χρηματοοικονομικούς δείκτες (financial covenants) 
επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων : 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 
Μεταξύ 1 και 2 ετών 643 643 643 643 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 7.928 7.928 7.928 7.928 

Πανω από 5 έτη 3.213 3.856 3.213 3.856 

  11.783 12.426 11.783 12.426 
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α) To Σύνολο Δανεισμού μείον (-) Διαθέσιμα προς τα Κέρδη  προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να 
διατηρηθεί, καθ’όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, μικρότερος ή ίσος του 4,50. 
 
β) Το Άθροισμα των Μακροπορόθεσμων και των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς το Σύνολο 
των Ιδίων Κεφαλαίων να διατηρηθεί μικρότερος ή ίσος του 2,75 για όλη τη διάρκεια του δανείου. 
 
γ) Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς Χρεωστικούς Τόκους μείον Πιστωτικούς Τόκους 
να διατηρηθεί μεγαλύτερος ή ίσος υου 3,50 για όλη τη διάρκεια του Δανείου. 
 
Κατά τις 31/12/2008 και 31/12/2007 η Εταιρία είχε συμμορφωθεί με τους παραπάνω δείκτες δανεισμού.   
 

19.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
(ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 

Με βάση το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος επί των εταιρικών κερδών 
για τη χρήση 2008 και μεταγενέστερα διαμορφώνεται σε ποσοστό 25%. Για τις αντίστοιχες περιόδους 
στη Βουλγαρία ο συντελεστής φόρου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 10%. Σύμφωνα με τους 
παραπάνω συντελεστές, ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στον ισολογισμό του Ομίλου και της 
Εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι:  
 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  31.12.2008 31.12.2007  31.12.2008 31.12.2007 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 497 729  497 729 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.187 1.689  2.113 1.615 

  1.690 960   1.616 886 
 
Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της 

χρήσης χωρίς να λαμαβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής 

αρχής παρουσιάζονται παρακάτω: 

  
   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  Διαφορά αποσβέσεων Σύνολο 
1-Ιαν-07 930 930 

Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων -201 -201 

31-Δεκ-07 729 729 
     

1-Ιαν-08 729 729 

Χρέωση/(Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων -232 -232 

31-Δεκ-08 497 497 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
     

  Διαφορά αποσβέσεων Σύνολο 
1-Ιαν-07 930 930 

Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων -201 -201 

31-Δεκ-07 729 729 
     

1-Ιαν-08 729 729 

Χρέωση/(Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων -232 -232 

31-Δεκ-08 497 497 
 

Οι αναβαλλομενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στο 

κονδύλι του Ισολογισμού «Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις», δεδομένου ότι αφορούν υπόλοιπα 

εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, στη προκειμένη περίπτωση είναι η Φορολογική Αρχή της Ελλάδος, 

καθώς δεν υπολογίζεται αναβαλλόμενος φόρος, απαίτησης ή υποχρέωσης στη Βουλγαρία.   

 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις      
        
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ               
          

  
Προβλέψεις 
απαιτήσεων 

Προβλέψεις 
αποζημίωσης 
προσωπικου 

Πρόβλεψη 
απαξίωσης 
αποθέματος 

Λοιπές 
Προβλέψεις 

Φορολογικές 
ζημιές Παράγωγο Σύνολο 

1-Ιαν-07 195 97 449 187 61 0 989 

Πίστωση/(χρέωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 76 -5 464 165 0 0 700 

31-Δεκ-07 271 92 913 352 61 0 1.689 
          

1-Ιαν-08 271 92 913 352 61 0 1.689 
Πίστωση/(χρέωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 214 -4 310 -93 0 0 427 
Πίστωση στα ίδια Κεφάλαια - - - - - 71 71 

31-Δεκ-08 485 88 1.223 259 61 71 2.187 
        
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ               
          

  
Προβλέψεις 
απαιτήσεων 

Προβλέψεις 
αποζημίωσης 
προσωπικου 

Πρόβλεψη 
απαξίωσης 
αποθέματος 

Λοιπές 
Προβλέψεις 

Φορολογικές 
ζημιές Παράγωγο Σύνολο 

1-Ιαν-07 194 97 444 187 0 0 922 

Πίστωση/(χρέωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 69 -5 464 165 0 0 693 

31-Δεκ-07 263 92 908 352 0 0 1.615 
          

1-Ιαν-08 263 92 908 352 0 0 1.615 
Πίστωση/(χρέωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 214 -4 310 -93 0 0 427 
Πίστωση στα ίδια Κεφάλαια - - - - - 71 71 

31-Δεκ-08 477 88 1.218 259 0 71 2.113 
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20. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις 
Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. 
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό του ομίλου 
και της εταιρείας κατά την 31.12.2008 & 31.12.2007 αντίστοτιχα. 
 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού 2008 2007 2008 2007 

Υπόλοιπο έναρξης  370 389 370 389 

Πρόβλεψη χρήσης 71 67 71 67 

Μείον: Χρησιμοποιηθείσες 
προβλέψεις χρήσεων  0 -86 0 -86 

Υπόλοιπο λήξης 441 370 441 370 
 

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:  
 

  EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κύριες αναλογιστικές 
παραδοχές 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 
Επιτόκιο προεξόφλησης 4,80% 4,30% 4,80% 4,30% 
Αναμενόμενη ετήσια 
αύξηση αποδοχών 4% 4% 4% 4% 
Μέση υπολειπόμενη 
εργασιακή ζωή 1,04 έτη 1,04 έτη 1,04 έτη 1,04 έτη 

 
 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παρουσών αξιών των 
συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών θα πρέπει να προσδιορίζεται με σημείο αναφοράς τις τρέχουσες 
αποδόσεις σε υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα.  Επομένως λαμβάνοντας την καμπύλη επιτοκίων 
κατά την ημερομηνία αποτίμησης και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών, 
εκτιμήθηκε το μέσο σταθμικό επιτόκιο, το οποίο ανέρχεται σε 4,8% κατά την 31.12.2008. 
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21. Προβλέψεις 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 αναλύονται ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σημ. 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ      

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (α) 844 562 844 562 

Πρόβλεψη επαναφοράς καταστημάτων στην 

πρότερη κατάσταση βάσει συμβολαίου 

 
(β) 140 140 140 140 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ  984 702 984 702 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις      

Πρόβλεψη πνευματικών δικαιωμάτων (γ) 0 27 0 27 

Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ (δ) 512 448 512 448 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ  512 475 512 475 

      

  

(α). Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη 844χιλ. € με σκοπό να καλυφθεί το 
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές 
(επιβάρυνση χρήσης 282χιλ ευρώ). Για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου δεν έχει σχηματιστεί 
πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς εκτιμάται ότι η επιβάρυνση από την επιβολή 
πρόσθετων φόρων δεν θα είναι ουσιώδης. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που 
συνθέτουν τον Όμιλο παρουσιάζονται στη σημείωση 27 

 
 (β). Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για το κόστος που θα προκύψει από την υποχρέωση 
επαναφοράς των μισθωμένων καταστημάτων στην αρχική τους κατάσταση κατά την ημερομηνία λήξης 
των μισθωτηρίων συμβολαίων. 
 
 (γ). Η Εταιρεία κατά τη χρήση του 2007 είχε σχηματίσει  πρόβλεψη για συγγενικά δικαιώματα 

εκτέλεσης ηχογραφημένων μουσικών σημάτων στους χώρους των καταστημάτων, η οποία 

λογιστικοποιήθηκε και αντιλογίστηκε στο 2ο τρίμηνο του 2008  

 (δ). Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού 512 χιλ. € για την κάλυψη του 
κόστους επισκευής και αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η 
πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται στο τέλος κάθε χρήσης.   
 

22. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  
 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν έσοδα επομένων 

χρήσεων (διάρκεια μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού) 
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από επιβαρύνσεις τόκων σε πωλήσεις με πιστωτικές κάρτες και το υπόλοιπό τους κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2007 ήταν 42 χιλ. € τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία.  Η Εταιρεία, λόγω και της 

αλλαγής πολιτικής στη διαχείριση είσπραξης των απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες, θεώρησε το 

προαναφερθέν ποσό μη ουσιώδες και προέβη σε αντιλογισμό της πρόβλεψης. 

 

23. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 
αναλύονται ως εξής:  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 60.058 65.731 59.891 65.629 

Προκαταβολές πελατών 1.802 1.825 1.802 1.817 

Μερίσματα πληρωτέα 183 176 183 176 

Έσοδα επόμενης χρήσης 

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία 1.590 1.461 1.590 1.461 

Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.448 7.322 9.392                7.268 

Παράγωγο Χρηματοοικονομικό Προϊόν 284 0                 284                       0 

 
73.365 76.515 73.142 76.351 

 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού. Το παράγωγο χρηματοοικονομικό προιόν αφορά σε σύμβαση ανταλλαγής 
επιτοκίων. Η ονομαστική αξία της σύμβασης σε εκκρεμότητα κατά την 31.12.2008 ήταν 6.000.000 ευρώ 
και έχει αποτιμηθεί στην εύλογη αξία η οποία προσδιορίστηκε από το αντισυμβαλλόμενο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 
 

24.  Λοιπά έσοδα 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  
 

Τα λοιπά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας για την χρήση 2008 και 2007 αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 01/01-
31/12/2008 

01/01-
31/12/2007 

01/01-
31/12/2008 

01/01-
31/12/2007 

Πωλήσεις άχρηστου υλικού  27 23 27 23 

Λοιπά έσοδα 260 72 259 71 

Αποζημιώσεις και λοιπές επιχορηγήσεις 0 700 0 700 

 
286 795 286 794 
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Στα λοιπά έσοδα της χρήσης 2007 περιλαμβανόταν έσοδο 700 χιλ. € από αποζημιώσεις, το οποίο 
προέκυψε από το γεγονός ότι η αποζημίωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, που καταστράφηκαν 
από την φωτιά στην αποθήκη της Εταιρείας, έγινε στο κόστος επανάκτησης και όχι στην αναπόσβεστη 
αξία.   
 

25.  Φόρος εισοδήματος 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 

Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσμα 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 ισολογισμού. Ο συντελεστής φόρου 
μετρούμενος επί των λογιστικών κερδών είναι υψηλότερος του ονομαστικού συντελεστή που ισχύει, 
αφού τα αντίστοιχα φορολογητέα κέρδη είναι μεγαλύτερα.  
 
 
Συμφωνά με τις πρόσφατες θεσμοθετημένες αλλαγές στο φορολογικό νόμο, οι συντελεστές του φόρου 
εισοδήματος νομικών προσώπων για τα έτη 2010 έως 2014 μειώνονται σταδιακά από 24% έως 20% 
αντίστοιχα. Ο Όμιλος και η Εταιρία λαμβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 12.46, έχουν αναπροσαρμόσει την αναβαλλόμενη φορολογία κατά €55 χιλ. 
περίπου και €22 χιλ. αντίστοιχα αναγνωρίζοντας την διαφορά ως έσοδο και έξοδο από Φόρο 
Εισοδήματος στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων αντίστοιχα. 
 

Ο φόρος εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 31η Δεκεκμβρίου 
2008 και 2007 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:  
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 2.105 4.509 2.105 4.509 

Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου (658) (963) (657) (955) 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 0 0 0 

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικών ελέγχων 282 282 282 282 

 
1.729 3.828 1.730 3.836 
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 26. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:   

Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την 31-12-2008  

             

Αγοράζουσα Εταιρεία 
Πωλούσα Εταιρεία Πλαίσιο 

Computers 
A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 
Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 
Plaisio Estate JSC Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 6 0 5.254 0 5.260
Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 1.379 - 0 0 0 1.379
Έλνους Α.Ε. 7 0 - 0 0 7
Plaisio Computers JSC 77 0 0 - 0 77
Plaisio Estate JSC 0 0 0 152 - 152

Σύνολα 1.463 6 0 5.406 0 6.875
 

 

Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την 31-12-2007  

              

Αγοράζουσα Εταιρεία 
Πωλούσα Εταιρεία Πλαίσιο 

Computers 
A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 
Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 
Plaisio Estate JSC Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 6 0 3.825 0 3.831
Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 1.218 - 0 0 0 1.218
Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0
Plaisio Computers JSC 44 0 0 - 0 44
Plaisio Estate JSC 0 0 0 147 - 147

Σύνολα 1.262 6 0 3.972 0 5.240
 

Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31-12-2008 

              

Έχουσα την Υποχρέωση 

Έχουσα την Απαίτηση Πλαίσιο 
Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 
Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 7 0 3.067 0 3.074
Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 145 - 0 0 0 145
Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0
Plaisio Computers JSC 0 0 0 - 0 0
Plaisio Estate JSC 0 0 0 0 - 0

Σύνολα 145 7 0 3.067 0 3.219
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Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31-12-2007 

  
             

Έχουσα την Υποχρέωση 

Έχουσα την Απαίτηση Πλαίσιο 
Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 
Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 7 0 2.498 0 2.505
Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 62 - 0 0 0 62
Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0
Plaisio Computers JSC 6 0 0 - 0 6
Plaisio Estate JSC 0 0 0 0 - 0

Σύνολα 68 7 0 2.498 0 2.573
 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες απαλοιφές.  

  

Οι συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου 

είχαν ως εξής:  

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 01/01 - 31/12/2008 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 785 785 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 28 28 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 

 813 813 

 
 
27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις  

  

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. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:  
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. 2006 – 2007 - 2008 

PLAISIO Computers JSC 2004 – 2005 – 2006 – 2007 - 2008 

PLAISIO Estate JSC 2004 – 2005 – 2006 – 2007 - 2008 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 2007 - 2008 

Έλνους Α.Ε. 2008 
 
Έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, όπως αναλύεται στη σημείωση 21. 
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Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις από κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών για την ολοσχερή 
καταστροφή που υπέστη το κατάστημα επί της οδού Στουρνάρη 24 όπως αναφέρεται αναλυτικά και στη 
σημείωση 13.  
 
Σύμφωνα με εκτίμηση του νομικού συμβούλου της εταιρείας και εμπειρογνώμονα μηχανικού, το ποσό 
της ενδεχόμενης αυτής απαίτησης, ανέρχεται σε ευρώ 520 χιλ. περίπου, το οποίο αναλύεται ως εξής: 
 
Ποσό ευρώ 290 χιλ περίπου αφορά επιπλέον ασφαλιστική αποζημίωση για το κτίριο, ενώ ποσό ευρώ 
230 χιλ. περίπου αφορά ασφαλιστική αποζημίωηση (η οποία προβλέπεται από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο) για απώλεια Μικτών Κερδών της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
καταστροφής του κτιρίου (07.12.2008) έως και το τέλος Δεκεμβρίου 2008. 
  
Η εταιρεία επιθυμώντας να τηρήσει μία συντηρητική πολιτική και καθώς μέχρι την ημερομηνία 
δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων, δεν είχε οριστικοποιήθεί ο προσδιορισμός της 
ασφαλιστικής αποζημίωσης,  δεν προέβη σε καμία λογιστική εγγραφή πρόβλεψης εσόδου για τα 
ανωτέρω ποσά.  
 
28 Κέρδη ανά μετοχή 

 Το κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των εκδοθέντων μετοχών 
της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2008 που ήταν 22.080.000 μετοχές (αντίστοιχα 31η Δεκεμβρίου 2007 
– 22.080.000 μετοχές).  
 

  ENOΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Κέρδη που αναλογούν 
στους μετόχους της 
μητρικής  4.257 9.855 4.190 10.244 
Αριθμός μετοχών 22.080 22.080 22.080 22.080 
Βασικά Κέρδη ανά 
μετοχή 0,1928 0,4464 0,1898 0,4640 

 
 
29. Μερίσματα ανά μετοχή 
 (ποσά  σε  χιλιάδες  €)  
 

Κατά την 27η Ιανουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την διανομή μερίσματος 
συνολικού ύψους 2.649.600,00€  (ανά μετοχή 0,12 €, πλήρες ποσό) από τα κέρδη της χρήσης 2008, το 
οποίο τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.   
 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Αρ. Φ. 194), στα κέρδη που διανέμουν οι ετιαρείες με 
τη μροφή μερισμάτων, ανεξάρτητα αν η η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, διενεργείται 
παρακράτηση φόρου 10%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. 
 
 Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., το ανωτέρω μέρισμα εμφανίζεται στην καθαρή θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2008. 
Με την έγκρισή της καταβολής του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων μεταφέρεται από την 
καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το διανεμηθέν μέρισμα για τη χρήση 2007 
ανήλθε σε 6.624 χιλ. € (ανά μετοχή 0,30 €, πλήρες ποσό). Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 
2007 πραγματοποιήθηκε στους δικαιούχους μετόχους την 4η Ιουνίου 2008. Κατά συνέπεια στα ίδια 
κεφάλαια της 31ης Δεκεμβρίου 2008 περιλαμβάνεται το ανωτέρω μέρισμα ενώ στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 περιλαμβάνονται τα μερίσματα προηγουμένων χρήσεων που 
μέχρι τη στιγμή σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν εισπραχθεί από τους δικαιούχους 
μετόχους.  
 
30. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2008 ήταν 1.441 και 1.384 άτομα για 
τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Την 31η Δεκεμβρίου 2007 ο αριθμός των εργαζομένων του 
Ομίλου και της Εταιρείας ήταν 1.399 και 1.352 άτομα αντίστοιχα.   
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31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  
  

Η εδρεύουσα   στην Σόφια της Βουλγαρίας εταιρεία Plaisio Computers JSC,  , η οποία είναι σε ποσοστό 
100% θυγατρική εταιρεία της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE , αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου 
της κατά το ποσό των 4.234.371,95 Λέβα (2.165.000,00 Ευρώ περίπου με βάση την τρέχουσα ισοτιμία) 
με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων μετοχών  .  
 
Η ως άνω αύξηση ,  η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την μητρική  εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS AEBE στοχεύει στην ενίσχυση της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας και στην εν 
γένει  ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά όπου δραστηριοποιείται  
 
Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού τα οποία να έχουν σημαντική 
επίπτωση στις σοικονομικές καταστάσεις. 
 
 
 
32.  Ανάλυση κονδυλίων  

Για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κoινού, τα στοιχεία της καθαρής θέσης των 
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αναταξινομήθηκαν για να καταστούν συγκρίσιμα 
με την κλειόμενη χρήση ενώ συγκεκριμένα κονδύλια έχουν περαιτέρω αναλυθεί. Οι αναταξινομήσεις δεν 
έιχαν καμία επίδραση στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου. Στους παρακάτω 
πίνακες παρουσιάζονται τα δημοσιευμένα στοιχεία στις 31.12.2007 καθώς και τα αναδιαταγμένα 
στοιχεία στις 31.12.2007, ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα κονδύλια των Ιδίων Κεφαλαίων στις 
31.12.2008 
 
 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   
  31.12.2007 31.12.2007 
Ίδια Κεφάλαια Δημοσιευμένα Δημοσιευμένα 
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.066 7.066 
Υπέρ το άρτιο 11.961 11.961 
Αποθεματικά και κέρδη περιόδου 26.307 28.070 
Μερίσματα 6.624 6.624 

  51.958 53.721 
 
 
 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2007 
Ίδια Κεφάλαια Αναδιαταγμένα Αναδιαταγμένα 
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.066 7.066 
Διαφορά από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 11.961 11.961 
Λοιπά Αποθεματικά 23.271 23.271 
Κέρδη είς νέον 3.036 4.799 
Προτεινόμενο Μέρισμα 6.624 6.624 
  51.958 53.721 

 
 
Το κονδύλι «Αποθεματικά και Κέρδη Περιόδου» του δημοσιευμένου εταιρικού και ενοποιημένου 
ισολογισμού στις 31.12.2007 αναλύθηκε περαιτέρω σε «Λοιπά Αποθεματικά» και «Κέρδη εις νέον» 
στον αναδιαταγμένο εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό, ενώ το κονδύλι «Μερίσματα» του 
δημοσιευμένου εταιρικού και ενοποιημένου ισολογισμού ισολογισμού στις 31.12.2007 μετονομάστηκε 
σε «Προτεινόμενο Μέρισμα». Οι παραπάνω μεταβολές αναλύονται ως εξής: 
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α) Ποσό 3.036 χιλ ευρώ μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Αποθεματικά και Κέρδη Περιόδου» του 
δημοσιευμένου ενοποιημένου ισολογισμού, στο κονδύλι «Κέρδη εις νέον» των αναδιαταγμένου 
ενοποιημένου ισολογισμού,  
 
β) Ποσό 4.799 χιλ. ευρώ μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Αποθεματικά και Κέρδη Περιόδου» του 
δημοσιευμένου εταιρικού ισολογισμού, στο κονδύλι «Κέρδη εις νέον» των αναδιαταγμένου εταιρικού 
ισολογισμού 
 

Μεταμόρφωση Αττικής, 28 Ιανουαρίου 2009  

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.         Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Οικονομικός Διευθυντής 

& Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Γεράρδος      Κωνσταντίνος Γεράρδος  Φίλιππος Καραγκούνης 

   Α.Δ.Τ. Ν318959                        Α.Δ.Τ. ΑΕ632801   Α.Δ.Τ. Π706801   

 
 



 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 01.01.2008 – 31.12.2008  
 
 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Πληροφορίες άρθρου 10 ν. 3401/2005 

Κατωτέρω ακολουθούν οι πληροφορίες του άρθρου10 του ν. 3401/2005, τις οποίες η Εταιρεία δημοσίευσε ή κατέστησε  διαθέσιμες στο κοινό , κατά την διάρκεια 
της χρήσεως 2008 και αφορούν σε κινητές αξίες της Εταιρείας,  στην Εταιρεία ή τις οργανωμένες αγορές στις οποίες είναι εισηγμένες οι εν λόγω κινητές αξίες. Οι 
εν λόγω πληροφορίες ενσωματώνονται στην παρούσα ετήσια οικονομική έκθεση μέσω παραπομπών και ειδικότερα με την παράθεση πίνακα αντιστοίχισης των 
εν λόγω παραπομπών , ώστε να μπορούν οι επενδυτές να εντοπίζουν ευχερώς τις επιμέρους πληροφορίες

22/10/2008
30/7/2008
15/5/2008
8/5/2008
21/4/2008
30/1/2008

9Μ 2008: Αύξηση Πωλήσεων
6Μ 2008: Σημαντική Αύξηση Πωλήσεων
Επανεγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 3Μ 2008
Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3Μ 2008
3Μ 2008: Ενίσχυση μεριδίου αγοράς
12Μ 2007: Το 2007 μια χρονιά υψηλής ανάπτυξης

http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.10.22
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.07.28

http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Announce.2008.05.08
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.04.21
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.01.28

Ημ/νία Θέμα Διαδικτυακός Τόπος
Αποκοπή και καταβολή μερίσματος

Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων
20/5/2008 Ανακοίνωση για την καταβολή μερίσματος 2007 http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Announce.2008.05.20b

19/1/2009
8/12/2008
4/12/2008
7/11/2008
24/10/2008

13/6/2008
18/4/2008
9/4/2008

25/2/2008
8/2/2008
24/01/2008

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Της Θυγατρικής Plaisio Computers Jsc
Πυρκαγιά Στο Πλαίσιο Στουρναρη
Εγκαινιάστηκε το 23ο κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ στο Athens Heart
Λήξη σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης
Παρουσίαση Εννιαμηνιαιων Αποτελεσμάτων Στην Ένωση Θεσμικών 
Επενδυτών 
Ανακοίνωση έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης
Παρουσίαση Των Δραστηριοτήτων Της Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ Στη 
Διημερίδα Της Sal-Oppenheim Στην Αθήνα
Διεύρυνση Συνεργασίας Με Την Rainbow Α.Ε.
Δελτίου Τύπου Για Ασφαλιστική Αποζημίωση
Παρουσίαση Ετήσιων Αποτελεσμάτων Στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 
Αλλαγη Υπευθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων

http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2009.01.19
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.12.08
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.12.04

http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Announce.2008.10.24

http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Announce.2008.06.13
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Announce.2008.04.18

http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.04.09
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.02.25
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.02.08
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.01.24

Λοιπές Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

9/1/2009
2/5/2008
7/2/2008

Οικονομικό Ημερολόγιο 2009
Διάθεση Ετησίου Δελτίου 2007
Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2008

http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2009.01.09
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Announce.2008.05.02
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Announce.2008.02.08

Πληροφοριακά Σημειώματα και Έντυπα Παροχής Πληροφοριών

20/5/2008
15/4/2008

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Announce.2008.05.20
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Announce.2008.04.15

Σύγκληση και Αποφάσεις Γ.Σ.

22/10/2008
30/7/2008
15/5/2008
8/5/2008
21/4/2008
30/1/2008

9Μ 2008: Αύξηση Πωλήσεων
6Μ 2008: Σημαντική Αύξηση Πωλήσεων
Επανεγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 3Μ 2008
Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3Μ 2008
3Μ 2008: Ενίσχυση μεριδίου αγοράς
12Μ 2007: Το 2007 μια χρονιά υψηλής ανάπτυξης

http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.10.22
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.07.28

http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Announce.2008.05.08
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.04.21
http://www.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Press.2008.01.28

Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων

23/12/2008

12/12/2008

4/12/2008

19/11/2008

17/11/2008

7/11/2008

31/10/2008

30/10/2008

27/10/2008

23/10/2008

22/10/2008

21/10/2008

21/10/2008

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων



17/10/2008

16/10/2008

15/10/2008

14/10/2008

13/10/2008

10/10/2008

9/10/2008

8/10/2008

7/10/2008

6/10/2008

3/10/2008

2/10/2008

1/10/2008

30/9/2008

29/9/2008

26/9/2008

25/9/2008

24/9/2008

23/9/2008

22/9/2008

22/9/2008

18/9/2008

17/9/2008

16/9/2008

15/9/2008

12/9/2008

11/9/2008

10/9/2008

9/9/2008

8/9/2008

5/9/2008

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα

D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
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E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%
D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDate1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%
E6%DE%F4%E7%F3%E7

Όλες οι παραπάνω ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.



 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7   
Ακροτελεύτια αναφορά 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και οι οικονομικές 

καταστάσεις των Εταιρειών που ενοποιούνται, η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2008 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.plaisio.gr. 
   
 

 

http://www.plaisio.gr/
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