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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

η

η

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31
∆εκεµβρίου 2009

συνταχθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές
Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως

2009 (01.01.2009-

31.12.2009), είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» κατά την συνεδρίαση αυτού της 26ης
Ιανουαρίου 2010 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.plaisio.gr, όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό
διάστηµα

τουλάχιστον

πέντε

(5)

ετών

από

δηµοσιοποιήσεώς της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.
3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι:
1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγίας Φιλοθέης
αριθ. 19, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός
Χατζηευαγγέλου αρ. 28, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Γεώργιος Λιάσκας του Χαρίλαου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεµιών αριθ. 41,
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητα µας και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», (εφεξής καλούµενης για λόγους
συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΠΛΑΙΣΙΟ») , κατά τα υπό του νόµου επιτασσόµενα , δηλώνουµε
και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι , εξ όσων γνωρίζουµε:
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες)
χρήσεως

2009

της Εταιρείας της

(01.01.2009 - 31.12.2009), 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 ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού 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, 26 Ιανουαρίου 2010
Οι δηλούντες

Γεώργιος Κων. Γεράρδος

Κωνσταντίνος Γεωργ.

Γεώργιος Χαρ. Λιάσκας

Γεράρδος

Α∆Τ Ν 318959

Α∆Τ ΑΕ 632801
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής
καλουµένη για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2009
(01.01.2009-31.12.2009).
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 ∆.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 «Εκδότρια» 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 ∆ήµο Κηφισιάς Αττικής, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ
συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 20%, και η
γ) Plaisio Estate JSC, που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει
µε ποσοστό συµµετοχής 20%
Σηµειώνεται ότι η εταιρεία ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε, στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό
συµµετοχής 24% και η οποία περιλαµβανόταν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της
προηγούµενης χρήσεως 2008, είναι υπό εκκαθάριση. Η εκκαθάριση της εν λόγω εταιρείας
περαιώθηκε, συντάχθηκαν και δηµοσιεύθηκαν
εκκαθαρίσεως.

οι τελικές οικονοµικές καταστάσεις της

Η απόφαση για την διαγραφή της εν λόγω Εταιρείας δηµοσιεύθηκε στην

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στο φύλλο µε αριθµό 11548/25.9.2009 (τΑΕ και ΕΠΕ)
Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 (01.01.200931.12.2009) και ενόψει 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.
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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 2009.
Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως 2009.

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2009 (01.01.200931.12.2009) µε ηµερολογιακή σειρά, σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

1. Plesio Computers JSC- Αύξηση κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών
Η εδρεύουσα στην Σόφια της Βουλγαρίας Εταιρεία «Plesio 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 καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την µητρική Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS A.E.B.E.» είχε ως στόχο την ενίσχυση της δραστηριότητας της θυγατρικής
Εταιρείας και στην εν γένει ενδυνάµωση της παρουσίας της στην αγορά εντός της οποίας
δραστηριοποιείται.

2. Παρουσίαση της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» στην Ένωση Θεσµικών
Επενδυτών
η

Την 11

Φεβρουαρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση της Εταιρείας και των

επιδόσεων αυτής στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Ο Πρόεδρος της «ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», κ. Γεώργιος Γεράρδος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι σε περιόδους
οικονοµικής κρίσης, κερδισµένος βγαίνει όποιος έχει ισχυρές εταιρικές δοµές και έχει πετύχει
συνετή

ανάπτυξη

στην

πάροδο

των

χρόνων

χωρίς

να

καταφεύγει

σε

κινήσεις

εντυπωσιασµού. Ο Όµιλος ΠΛΑΙΣΙΟ έχει πετύχει µέσα στη δεκαετία µέση ανάπτυξη (CAGR)
30% µε κινήσεις ελεγχόµενες και µετρηµένες.
Εν συνεχεία, έγινε αναφορά στα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2008 και ειδικότερα στην
αύξηση των πωλήσεων κατά 6,98% (412 εκ. Ευρώ έναντι 385 την προηγούµενη χρήση).
Επιχειρώντας έναν απολογισµό των λόγων που οδήγησαν στη µειωµένη κερδοφορία, ο
Αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Κώστας Γεράρδος αναφέρθηκε τόσο στις ενδογενείς όσο και
στις εξωγενείς δυσµενείς επιδράσεις που διαµόρφωσαν τα κέρδη µετά φόρων µειωµένα κατά
56,8%. Πιο συγκεκριµένα, οι ενδογενείς παράγοντες αφορούσαν την αύξηση του
προσωπικού και ειδικότερα την παράλληλη λειτουργία του κέντρου διανοµής µε το νέο
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αυτόµατο και τον παλιό τρόπο, καθώς και στην αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων
λόγω αυξηµένου δανεισµού για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων. Ο Όµιλος στη διάρκεια του
2008, προέβη σε σειρά επενδύσεων τόσο για την αναµόρφωση και τη δηµιουργία νέων
καταστηµάτων, όσο και για το νέο κέντρο διανοµής στη Μαγούλα. Οι εξωγενείς παράγοντες
που αναφέρθηκαν ήταν το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον και οι κοινωνικό-οικονοµικές
συνθήκες στα αστικά κέντρα κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2008 µε αποκορύφωµα τον
εµπρησµό του µεγαλύτερου και ιστορικότερου καταστήµατος της Εταιρείας στη Στουρνάρη.
Σχετικά µε την µελλοντική πορεία του Οµίλου, ο κ. Κώστας Γεράρδος αναφέρθηκε στο στόχο
της Εταιρείας να διεκδικήσει µερίδιο αγοράς, να βελτιστοποιήσει το κεφάλαιο κίνησης, να
προχωρήσει µε µέτρο σε επενδύσεις (νέο κατάστηµα στη Μαγούλα, επαναλειτουργία του
καταστήµατος της Στουρνάρη) και να συγκρατήσει τα έξοδα. Τέλος, η ∆ιοίκηση του Οµίλου
τόνισε ότι το ικανοποιητικό cash-flow σε συνδυασµό µε την ευέλικτη δοµή του, θα του
επιτρέπουν να αντιµετωπίζει την κρίση όχι σαν απειλή αλλά σαν άλλη µία σηµαντική ευκαιρία
για ανάπτυξη και προώθηση των δραστηριοτήτων της.

3. Αλλαγή της σύνθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού του της 22ας Απριλίου
2009 εξέλεξε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους κας
Ελένης Σαµψών-Σπηλιάδη, ως νέο ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος αυτού τον κύριο Ηλία
Κλή του Γεωργίου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος µέλους.

4. Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 11

ης

Μαΐου 2009 και µετά την

προσωρινή εκλογή του κ. Ηλία Κλή σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας. Ελένης
Σαµψών Σπηλιάδη (του οποίου η προσωρινή εκλογή τελεί υπό την έγκριση της επικείµενης
ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων), ανασυγκροτήθηκε σε σώµα ως
ακολούθως:
α) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Εταιρείας, εκτελεστικό µέλος.
β) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., εκτελεστικό µέλος.
γ) Γεώργιος Λιάσκας του Χαρίλαου, εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
δ) Αντιόπη Άννα Αναστασοπούλου-Μαύρου, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
ε) Τσίρος Νικόλαος του Κωνσταντίνου: ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
στ) Ηλίας Κλής του Γεωργίου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.
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Όσον αφορά τα δικαιώµατα δέσµευσης και εκπροσώπησης και την παροχή εξουσιών
υπογραφής ουδεµία µεταβολή επήλθε και παρέµειναν ακριβώς ως είχαν δηµοσιευθεί στο µε
αριθµό 1893/13.03.2009 φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
5. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας
η

η

Την 18 Μαΐου 2009 πραγµατοποιήθηκε η 20 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
της Εταιρείας στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία που
βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αριθ. 1. Στην Γενική Συνέλευση
παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διαθεσιµότητα' αντιπροσώπου τριάντα οκτώ (38) µέτοχοι
εκπροσωπούντες 18.322,733 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ήτοι το 82,98% επί συνόλου
22.080.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών.
H Γενική Συνέλευση των µετόχων έλαβε συνοπτικά τις ακόλουθες αποφάσεις:
Στο 1ο θέµα, οι µέτοχοι ενέκριναν οµόφωνα τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονοµικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιηµένες, που
η

αφορούσαν την 20 εταιρική χρήση (από 01/01/2008 έως 31/12/2008) καθώς επίσης και το
σύνολο των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) της εν λόγω
χρήσεως.
ο

Στο 2 θέµα, οι µέτοχοι ενέκριναν οµόφωνα την διανοµή κερδών της 20

ης

εταιρικής χρήσης,

ως εξής:
Κατά το ποσό των 209.500,00 Ευρώ για τη δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού.
ης

Κατά το ποσό των 2.649.600,00 Ευρώ για µέρισµα της 20 χρήσεως.
Όσον αφορά στο µέρισµα της χρήσης καθαρού ποσού 0,108 Ευρώ ανά µετοχή, εγκρίθηκε ως
η

ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος µερίσµατος η 25 Μαΐου 2009 και το αντίστοιχο ποσό
α

καταβλήθηκε στους µετόχους από την 2 Ιουνίου 2009.
Στο 3ο θέµα, οι µέτοχοι οµόφωνα απήλλαξαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους
Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τη
ης

διαχείριση της 20 εταιρικής χρήσης.
Στο 4ο θέµα, οι µέτοχοι οµόφωνα εξέλεξαν για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2009
(01/01/2009-31/12/2009), την Ελεγκτική Εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και ειδικότερα
τον κ. Ανάγνο Λυµπέρη για την θέση του τακτικού Ελεγκτή και τον κ. Ιωάννη Πανταζή για την
θέση του αναπληρωµατικού Ελεγκτή.
Στο 5ο θέµα, οι µέτοχοι οµόφωνα ενέκριναν τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2008 και προενέκριναν τις
αµοιβές των µελών του ∆.Σ. για την χρήση 2009 και µέχρι την επόµενη ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση.
Στο 6ο θέµα, οι µέτοχοι ενέκριναν οµόφωνα την µεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο ∆ήµο
Μαγούλας Αττικής και την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του
Καταστατικού της Εταιρείας.
Στο 7ο θέµα, οι µέτοχοι οµόφωνα επικύρωσαν την εκλογή του κ. Ηλία Κλη ως προσωρινού
συµβούλου

σε

αντικατάσταση

της

παραιτηθείσας

8

συµβούλου και

ανεξάρτητου µη

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κας Ελένης ΣαµψώνΣπηλιάδη, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Στο 8ο θέµα, οι µέτοχοι οµόφωνα ενέκριναν την τροποποίηση, συµπλήρωση, κατάργηση και
αναρίθµηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας,
εναρµόνισης και προσαρµογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του
από τον ν. 3604/2007.
Στο 9ο θέµα, οι µέτοχοι οµόφωνα επικύρωσαν και επαναβεβαίωσαν τις αποφάσεις της
ης

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 11

Ιουλίου 2006 περί εκδόσεως από την

Εταιρεία κοινών οµολογιακών δανείων ύψους µέχρι πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000,00)
Ευρώ, διαρκείας µέχρι 15 ετών µε ιδιωτική τοποθέτηση και περί παροχής εξουσιοδότησης
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισµό των ειδικότερων όρων
έκδοσης και διάθεσης των δανείων και την διενέργεια των σχετικών πράξεων.
Στο 10ο θέµα οι µέτοχοι οµόφωνα όρισαν Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούµενη από τα ακόλουθα µη εκτελεστικά
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: κ.κ. Αντιόπη-Άννα ΑναστασοπούλουΜαύρου, Νικόλαο Τσίρο και Ηλία Κλή, εκ των οποίων τα δύο (2) τελευταία είναι και
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη.
Στο 11ο θέµα έλαβαν χώρα κάποιες ανακοινώσεις εκ µέρους του Προεδρείου αναφορικά µε
την πορεία και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.

6. Λήξη σύµβασης ειδικής διαπραγµάτευσης
Η Εταιρεία συµφώνησε από κοινού µε το Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών «KΥΠΡΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» να µην ανανεώσουν την υφισταµένη σύµβαση ειδικής
διαπραγµάτευσης επί των µετοχών της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.», η οποία έληγε
η

στις 17 Ιουνίου 2009. Ως τελευταία ηµέρα ειδικής διαπραγµάτευσης ορίσθηκε η 17 Ιουνίου
2009, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη.

7. Παρουσίαση στην Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ
η

Την 15 Ιουλίου 2009 πραγµατοποιήθηκε σε θεσµικούς επενδυτές παρουσίαση της Εταιρείας
σε θεσµικούς επενδυτές, η οποία διοργανώθηκε από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ .
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, κ. Γεώργιος Γεράρδος, παρουσίασε τις ευκαιρίες που
προέκυπταν για την «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» από την οικονοµική κρίση. Ιδιαίτερη
αναφορά έγινε στη σηµαντική επένδυση που έχει γίνει στο κέντρο διοίκησης, διανοµής και
logistics στη Μαγούλα Αττικής. Η µείωση του κόστους λειτουργίας, η βελτίωση της ποιότητας
εξυπηρέτησης και η θεµελίωση γερών βάσεων για την απρόσκοπτη µακροπρόθεσµη
ανάπτυξη της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» είναι τα κυριότερα οφέλη που πρόκειται να
αποκοµίσει η Εταιρεία από αυτήν την επένδυση που ολοκληρώθηκε εν µέσω κρίσης.

8. Έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου

9

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» στις 4 Αυγούστου 2009,
υπέγραψε σύµβαση κάλυψης κοινού οµολογιακού δανείου µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης
συνολικής ονοµαστικής αξίας 12.000.000,00 Ευρώ και διάρκειας επτά ετών. Οµολογιούχοι
δανειστές ήταν η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και η Eurobank EFG Cyprus Ltd.
Σκοπός του κοινού οµολογιακού και µη εµπραγµάτως ασφαλισµένου οµολογιακού δανείου
ήταν η αναδιάρθρωση του δανεισµού της Eταιρείας µε οικονοµικότερους και πλέον
µακροχρόνιους όρους, γεγονός το οποίο αποδείκνυε την εµπιστοσύνη των Τραπεζών προς
την Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.».

9. Ξενάγηση της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών στην Μαγούλα και παρουσίαση των
αποτελεσµάτων του εννιαµήνου
Τις κεντρικές εγκαταστάσεις της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» στην Μαγούλα Αττικής
η

επισκέφθηκαν την 23 Οκτωβρίου 2009 τα µέλη της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών. Στα
πλαίσια της ξενάγησης που είχε διαδραστικό χαρακτήρα, τα µέλη της Ένωσης είχαν την
ευκαιρία εκτός του να περιηγηθούν στο υπερσύγχρονο κέντρο διοίκησης, να συνοµιλήσουν µε
τα στελέχη της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και να κάνουν ερωτήσεις σχετικά µε την
επένδυση. Εν συνεχεία, έγινε παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του εννιαµήνου
του 2009 και ειδικότερα στην πορεία των πωλήσεων του Οµίλου στο τρίτο τρίµηνο του 2009,
που εµφανίστηκε σηµαντικά βελτιωµένη σε σχέση µε το εννεάµηνο, αφού οι πωλήσεις
υπολείπονταν του περσινού τρίµηνου µόλις κατά 2,6%, ενώ στο δεύτερο τρίµηνο
υπολείπονταν κατά 12,3% και το πρώτο κατά 14,5%. Την αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα
έξοδα

του

Οµίλου,

αφού

το

σύνολο

των

εξόδων,

λαµβάνοντας

υπόψη

και

τα

χρηµατοοικονοµικά, στο τρίτο τρίµηνο µειώθηκε κατά 14,9%, στο δεύτερο τρίµηνο η
αντίστοιχη µείωση διαµορφώθηκε στο 10,1% και στο πρώτο στο 0,8%.
Συνέπεια των παραπάνω ήταν η σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας του Οµίλου (ΕΑΤ) κατά
το τρίτο τρίµηνο του 2009, σε αντίθεση µε τη µείωση της κερδοφορίας που παρατηρήθηκε στο
πρώτο και δεύτερο τρίµηνο.
Τέλος, αναφορά έγινε στις εµπορικές ενέργειες του εννεάµηνου και ιδιαίτερα:
α) στην δυνατότητα service σε brand laptops (ACER, H.P. και TOSHIBA) που απολαµβάνουν
οι πελάτες της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.»,
β) στο νέο πιο φιλικό προς το χρήστη site που έχει πιο ξεκάθαρη και δοµηµένη εµφάνιση,
απλούστερη κατηγοριοποίηση των προϊόντων και βελτιωµένα κριτήρια αναζήτησης για ακόµη
µεγαλύτερη ευκολία µε αποτέλεσµα,
γ) στο συνεχή ανασχεδιασµό των καταστηµάτων µε τελευταίο βήµα τον ανασχεδιασµό του
καταστήµατος της Μεταµόρφωσης και
δ) στον ανασχεδιασµό της εκπαίδευσης µε χρήση προηγµένων οπτικοακουστικών µέσων.
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10. Συνεργασία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS και ALPHA BANK
Η ALPHA BANK, εφαρµόζοντας βέλτιστες επιχειρηµατικές πρακτικές που ισχύουν διεθνώς,
προχώρησε , καινοτοµώντας στον ελληνικό χώρο , σε πλήρες outsourcing της τροφοδοσίας
των Κεντρικών Υπηρεσιών και Καταστηµάτων της µε αναλώσιµα υλικά. Για την υλοποίηση
της ανωτέρω πολιτικής, επελέγη η εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε. στην οποία
ανετέθη η δηµιουργία και συντήρηση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία
αναπτύχθηκε µε βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ALPHA BANK, καθώς και το πλήρες
σύστηµα ελέγχου και τροφοδοσίας των µονάδων της µε αναλώσιµα υλικά. Η Εταιρία, στα
πλαίσια

αυτής

της

συνεργασίας,

αξιοποίησε,

µε

τους

καλύτερους

όρους

την

πραγµατοποιηθείσα επένδυσή της, ποσού 26 εκατ. Ευρώ, στο κέντρο αποθήκευσης και
διανοµής στη Μαγούλα Αττικής, που της προσφέρει νέες δυνατότητες για την πολύπλευρη
εξυπηρέτηση µεγάλων πελατών.
11. Είσπραξη ασφαλιστικής αποζηµίωσης
Ολοκληρώθηκαν

εντός του µηνός ∆εκεµβρίου 2009 οι διαδικασίες είσπραξης της

αποζηµίωσης από την Κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε.

(LEADER),

GROUPAMA

ΦΟΙΝΙΞ

Α.Ε.Α.Ε,

INTERAMERICAN

E.E.A.Z.,

AXA

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., COMMERCIAL VALUE A.A.E., GENERALI HELLAS
Α.Ε.Α.Ζ., CHARTIS HELLAS Α.Ε.» για την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη η
Εταιρεία, από την εκδηλωθείσα πυρκαγιά στο κατάστηµα της οδού Στουρνάρη αριθ. 24, η
οποία έλαβε χώρα την Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου 2008. Η εισπραχθείσα αποζηµίωση ποσού
3.600.000,00 Ευρώ αφορά σε αποκατάσταση τόσο των θετικών ζηµιών (υλικές ζηµιές και
καταστροφές του κτιρίου, των αποθεµάτων και εξοπλισµού αυτού), όσο και των αποθετικών
ζηµιών (απώλεια µικτού κέρδους εκ της µη λειτουργίας του καταστήµατος). Από το συνολικό
ως άνω ποσό της εισπραχθείσης αποζηµιώσεως, ποσό 1.402.850,47 Ευρώ συµψήφισε την
απαίτηση που είχε σχηµατιστεί στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008 έναντι του
ασφαλιστικού σχήµατος για τις θετικές ζηµιές, ενώ το υπόλοιπο ποσό 2.197.149,53 Ευρώ
επηρέασε ως Λοιπό Έσοδο τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης. Συνεπεία του
προαναφερθέντος ποσού, η κερδοφορία της Εταιρείας, η οποία καθ΄ όλη τη διάρκεια του
2009 είχε επηρεαστεί από τη µη λειτουργία του ιστορικού καταστήµατος της Στουρνάρη,
ενισχύθηκε στο τελευταίο τρίµηνο της χρήσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Ο

Όµιλος

δραστηριοποιείται,

όπως

είναι

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον.
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Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία του, η αναγνωρισιµότητα, η αξιοπιστία που έχει αποκτήσει , σε
συνδυασµό µε 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
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 ∆εκεµβρίου 2009 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 31.12.2009 ήταν € 23.784 χιλιάδες εκ των οποίων
τα 5.784 χιλιάδες € αφορούν κοινό οµολογιακό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα µε σταθερό
επιτόκιο, τα € 6.000 χιλιάδες κοινό οµολογιακό δάνειο µε την Alpha Bank µε κυµαινόµενο
επιτόκιο που καλύπτεται από παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν (σηµείωση 21), ενώ τα
υπόλοιπα € 12.000 χιλιάδες αφορούν κοινό οµολογιακό δάνειο µε 2 χρόνια περίοδο χάριτος
και κυµαινόµενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank. Ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός
δανεισµός της εταιρείας στις 31.12.2009 ανέρχεται στο ποσό των € 3.117 χιλιάδων, ενώ στις
31.12.2008 ανερχόταν στο ποσό των € 17.346 χιλιάδων.
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 151 χιλ .€ και 173 χιλ. € την 31/12/2009 και
31/12/2008 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 151 χιλ € και 173 χιλ. € την 31/12/2009 και 31/12/2008
αντίστοιχα.
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Ο συγκεκριµένος κίνδυνος , όσον αφορά στο κυµαινόµενο επιτόκιο δεδοµένου ότι αυτό έχει
συµφωνηθεί στην βάση του Euribor 3µήνου παρουσιάζεται ως µειωµένος, καθώς µε βάση την
εφαρµοζόµενη από την ΕΚΤ πολιτική, δεν προβλέπεται στο εγγύς µέλλον επιτοκιακή άνοδος.

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 Ευρώ) και µη κατονοµαζόµενους (υπόλοιπα από 1.500,00 έως 20.000,00 Ευρώ)
η

η

πελάτες. Τόσο στην 1 όσο και στη 2 κατηγορία πελατών, η Εταιρεία συµµετέχει στο
πιστωτικό κίνδυνο µε ποσοστό 20%. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι τα υπόλοιπα του
∆ηµοσίου 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 11 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Την 31.12.2009 το σύνολο των πελατών ήταν 47.717 χιλιάδες Ευρώ και 45.349 χιλιάδες
Ευρώ για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατώνχρεωστών ήταν 1.990 χιλιάδες Ευρώ και 1.930 χιλιάδες Ευρώ για τον Όµιλο και την Εταιρεία
αντίστοιχα.
Ο συγκεκριµένος κίνδυνος, λόγω της οικονοµικής κρίσης είναι µεν υπαρκτός, πλην όµως
ενόψει του συνδυασµού των ως άνω παραγόντων αξιολογείται ως ελεγχόµενος από την
Εταιρεία
Επισηµαίνεται ότι το ποσοστό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης για την τρέχουσα περίοδο έχει
δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά (4,2% έναντι 4,5% την προηγούµενη χρήση), πιστοποιώντας
τη συντηρητική προσέγγιση της διοίκησης της Εταιρίας, σε ένα περιβάλλον αυξηµένων
πιστωτικών διακυµάνσεων.
Το χρεωστικό υπόλοιπο της Εταιρείας Plesio Computers JSC προς την Μητρική Εταιρεία
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E, στις 31.12.2009, ανερχόταν σε 997 χιλ. Ευρώ. Η διοίκηση
της Εταιρείας θεωρεί ότι το προαναφερθέν χρεωστικό υπόλοιπο δεν παρουσιάζει κίνδυνο µη
είσπραξης για την Εταιρεία, δεδοµένου ότι η PLΕSIO COMPUTERS JSC ελέγχεται κατά
100% από τη Μητρική Εταιρεία.

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.
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Παράλληλα εξαιτίας του ότι ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας,
όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεµάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός, η
∆ιοίκηση 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 31.12.2009 το σύνολο αποθεµάτων ήταν 64.428 χιλιάδες Ευρώ και 63.248 χιλιάδες
Ευρώ για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 4.923
χιλιάδες Ευρώ και 4.865 χιλιάδες Ευρώ για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Η ∆ιοίκηση
ακολουθώντας τους τακτικούς ελέγχους της και τη συνεχή επανεξέταση της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας των αποθεµάτων της, προέβη σε αντιλογισµό της πρόβλεψης κατά
ποσό 9 χιλιάδες ευρώ σε επίπεδο οµίλου και σε 5 χιλιάδες ευρώ σε επίπεδο εταιρείας Με
βάση τα ιστορικά στοιχεία, η Εταιρία εκτιµά ότι ο συνεχής έλεγχος του ύψους των
αποθεµάτων, 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 Εταιρεία 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 12,5%.

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 ∆ιοίκηση 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 επαρκή
µετρητά διαθέσιµα για να καλύψει βραχυπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας.
Τα ποσά του πίνακα εµφανίζουν τις µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Τα ληξιπρόθεσµα
εντός 12 µηνών υπόλοιπα εµφανίζονται στην εύλογη αξία εφόσον η επίδραση της
προεξόφλησης δεν είναι σηµαντική. Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την
η

31 ∆εκεµβρίου 2009 αναλύεται ως εξής:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2009

έως 12 µήνες

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ.

από 1 έως 2

από 2έως 5

έτη

έτη

άνω των 5 ετών

81.779

0

0

0

Σύνολο ∆ανείων

5.432

2.172

19.034

7.138

Σύνολο

87.211

2.172

19.034

7.138

έως 12 µήνες

από 1 έως 2

από 2έως 5

έτη

έτη

Υποχρεώσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2008

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ.

άνω των 5 ετών

76.004

0

0

0

18.725

987

9.636

3.408

94.729

987

9.636

3.408

έως 12 µήνες

από 1 έως 2

από 2έως 5

έτη

έτη

Υποχρεώσεις
Σύνολο ∆ανείων
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2009

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ.

άνω των 5 ετών

81.095

0

0

0

Σύνολο ∆ανείων

5.432

2.172

19.034

7.138

Σύνολο

86.527

2.172

19.034

7.138

έως 12 µήνες

από 1 έως 2

από 2έως 5

έτη

έτη

Υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2008

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ.

άνω των 5 ετών

75.638

0

0

0

18.725

987

9.636

3.408

94.363

987

9.636

3.408

Υποχρεώσεις
Σύνολο ∆ανείων
Σύνολο

Ο

Όµιλος

θεωρεί

ότι

το

σύνολο

των

υποχρεώσεων

προς

προµηθευτές

είναι

βραχυπρόθεσµες, ενώ στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνει τις λοιπές βραχυπροθέσµως
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. PLΕSIO COMPUTERS JSC (Θυγατρική), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην
οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100%.
2. PLΕSIO ESTATE JSC (Συνδεδεµένη), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η
Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 20%.
3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (Συνδεδεµένη), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οποία
η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 20%.
Σηµειώνεται ότι στον πίνακα που ακολουθεί και ενόψει του ότι οι συναλλαγές αυτές αφορούν
όλη την χρήση 2009 περιλαµβάνεται και η εταιρεία ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. η οποία είναι υπό
εκκαθάριση

Στις 31.12.2009 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω εταιρείες από και προς
την «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.Ε.Β.Ε.» καθώς και τα έσοδα και έξοδα κάθε µιας εταιρείας
που προέκυψαν από τις συναλλαγές τους µε την «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.Ε.Β.Ε.» στην
διάρκεια του 2009 σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. είναι οι ακόλουθες (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ):

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆
Α

150

7

1.443

6

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε.

0

0

0

0

PLAISIO COMPUTERS

0

997

0

4.197

0

0

0

0

150

1.004

1.443

4.203

JSC
PLAISIO ESTATE JSC
ΣΥΝΟΛΟ

Αναλυτικότερα

και µε σκοπό ειδικότερου προσδιορισµού των ως άνω συναλλαγών

διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Η ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ εισέπραξε από την ΠΛΑΙΣΙΟ 1.443 € που αφορούν σε µισθώµατα
(ενοίκια) και παροχή υπηρεσιών από εκµίσθωση ακινήτων (1.294 χιλ. € και 149 χιλ. €
αντίστοιχα).
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Η ΠΛΑΙΣΙΟ τιµολόγησε την PLΕSIO COMPUTERS JSC για πωλήσεις εµπορευµάτων προς
την τελευταία µε το ποσό των 4.197 χιλ €.
∆ιευκρινίζεται επιπλέον ότι για το προαναφερθέν διάστηµα, η εταιρεία Plaisio Estate JSC είχε
έσοδα 155 χιλ. € από την Plaisio Computers JSC που προέρχονται από µισθώµατα (ενοίκια).

Τέλος, οι συναλλαγές και οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης της
Εταιρείας ανήλθαν σε 824 χιλ. € για το διάστηµα 01/01/2009 – 31/12/2009, ενώ οι απαιτήσεις
της Εταιρείας από ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης κατά της 31/12/2009
ανέρχονταν σε 16 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 ∆
Αναλυτικές πληροφορίες, κατά το άρθρο 4 παρ. 7 ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήµερα
και σχετική επεξηγηµατική έκθεση

1. ∆ιάρθρωση 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
∆εν υπάρχουν περιορισµοί αναφορικά µε την µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας, µε
εξαίρεση τους περιορισµούς που υφίστανται στις συµβάσεις εκδόσεως Κοινών Οµολογιακών
δανείων που έχει συνάψει η Εταιρεία .

3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµέτοχες.
Οι σηµαντικές συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
α) PLΕSIO 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) PLΕSIO ESTATE JSC Βουλγαρίας (συνδεδεµένη), στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε
ποσοστό 20% των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου,
δ) ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ υπό εκκαθάριση, (συνδεδεµένη), στην οποία η
Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 20% 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 – ποσοστό 67,73% (άµεση
συµµετοχή).
• Κωνσταντίνος Γεράρδος 2.192.948 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου – ποσοστό 9,93%
(άµεση συµµετοχή).

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίστανται µετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
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∆εν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου σε κατόχους µετοχών της
Εταιρείας.

6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας
∆εν 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 ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920.
Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού 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 ∆.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.
∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του
∆ιοικητικού 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.
∆εν 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 ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας.
∆εν υφίσταται οιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και µελών του ∆ιοικητικού
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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Επεξηγηµατική έκθεση σχετικά µε τις πληροφορίες, η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε
το αρ. 4 παρ. 8 ν. 3556/2007

Η αρίθµηση στην παρούσα επεξηγηµατική έκθεση (η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παρ. 8 ν. 3556/2007) ακολουθεί την αντίστοιχη σχετική αρίθµηση των πληροφοριών
του αρ. 4 παρ. 7 ν. 3556/2007, ως αυτές οι πληροφορίες παρατίθενται ανωτέρω :
1. Η διάρθρωση και ο τρόπος σχηµατισµού του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
παρατίθεται αναλυτικά στο άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας..
2. Ουδείς τέτοιος περιορισµός υφίσταται είτε νόµου, είτε εκ του Καταστατικού της εταιρείας,
ούτε από οιαδήποτε άλλη συµφωνία, πλην των συµβάσεων Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου, οι
οποίες προβλέπουν ειδικότερα τα ακόλουθα
Όσο αφορά την σύµβαση του Οµολογιακού ∆ανείου από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρείας δεσµεύονται να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύµβασης, τουλάχιστον το 34% του Μετοχικού Κεφαλαίου του Εκδότη.
Όσο αφορά την σύµβαση του Οµολογιακού ∆ανείου από την EFG Eurobank
Ergasias, οι βασικοί µέτοχοι δεσµεύονται να διατηρούν το 51% του Μετοχικού Κεφαλαίου του
Εκδότη, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
Όσο αφορά την σύµβαση του Οµολογιακού ∆ανείου από την Alpha Bank ο βασικός
µέτοχος της Εταιρείας δεσµεύεται να διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης,
τουλάχιστον το 34% του Μετοχικού Κεφαλαίου του Εκδότη.
3. Τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου των προσώπων που
διαθέτουν σηµαντικές συµµετοχές, έχουν αντληθεί από το τηρούµενο από την εταιρεία
µετοχολόγιο και τις γνωστοποιήσεις που έχουν περιέλθει κατά νόµον στην εταιρεία .
4. ∆εν υπάρχουν άλλες κατηγορίες µετοχών, ει µη µόνον κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου.
5. ∆εν έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία τέτοιοι περιορισµοί.
6. Οµοίως δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία τέτοιες συµφωνίες.
7. Στα συγκεκριµένα θέµατα το Καταστατικό της εταιρείας δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από
τις προβλέψεις του κ.ν. 2190/1920. Γίνεται ρητή µνεία ότι το Καταστατικό της εταιρείας έχει
πλήρως εναρµονισθεί προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007.
8. ∆εν υφίσταται τέτοια ειδική αρµοδιότητα.
9. Ελλείψει τέτοιων συµφωνιών, παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.
10. Οµοίως, ελλείψει τέτοιων συµφωνιών παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ο Όµιλος κατά την 31.12.2009 απασχολούσε 1281 άτοµα και η Εταιρεία 1.223 άτοµα
αντίστοιχα, έναντι 1.441 και 1.384.
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.
3. Ο Όµιλος αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε
βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τα διεθνή
πρότυπα στοχεύει σε µία ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό
περιβάλλον. Ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές του µε
τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή
και την ασφάλεια των εργαζοµένων αυτού.

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ
Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας – Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες
επιδόσεων

Εξέλιξη και επιδόσεις του Οµίλου
Η εξέλιξη των µεγεθών του Οµίλου, τις τελευταίες τέσσερις χρήσεις καθώς και την τρέχουσα
χρήση απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες:

(σε εκ €)
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ Φόρων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.01.200631.12.2006

01.01.200531.12.2005

Κέρδη Μετά από Φόρους

01.01.200731.12.2007

01.01.200831.12.2008

01.01.200931.12.2009

257.736
47.998
8.442

311.075
58.541
10.051

385.023
71.581
13.684

411.901
74.935
5.987

389.670
69.141
7.645

5.213

6.334

9.855

4.257

4.731

Σε επίπεδο ποσοστιαίας µεταβολής, οι επιδόσεις του Οµίλου για τις ίδιες περιόδους,
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

(σε εκ €)

2006 vs 2005

Ο ΟΜΙΛΟΣ
2007 vs 2006

2008 vs 2007

2009 vs 2008

Κύκλος Εργασιών

21%

24%

7%

-5%

Μικτά Κέρδη

22%

22%

5%

-8%

Κέρδη προ Φόρων

19%

36%

-56%

28%

Κέρδη Μετά από Φόρους

22%

56%

-57%

11%
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Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Οµίλου
Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2009

31/12/2008

72,2%

70,7%

Σχόλια

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Σύνολο Ενεργητικού

κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και

Πάγιο Ενεργητικό /
Σύνολο Ενεργητικού

πάγιο Ενεργητικό

27,8%

29,3%

46,4%

45,8%

αυτάρκεια της Εταιρείας

68,3%

68,6%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική

Ίδια Κεφάλαια /
Σύνολο Υποχρεώσεων

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία

Σύνολο Υποχρεώσεων /
Σύνολο Παθητικού

εξάρτηση της Εταιρείας

Ίδια Κεφάλαια /
Σύνολο Παθητικού

31,7%

31,4%
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως

Ίδια Κεφάλαια /
Πάγιο Ενεργητικό

των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα Ίδια
114,1%

107,1%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας

Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις

Κεφάλαια

να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της
136,4%

117,5%

µε στοιχεία του κυκλοφορούντος Ενεργητικού.
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το
τµήµα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο
χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών
κεφαλαίων (ιδίων και µακροπροθέσµων κεφαλαίων

Κεφάλαιο Κίνησης /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

26,7%

14,9%

πλέον των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους).

Αριθµοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική

Καθαρά Αποτελέσµατα

απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά

Προ Φόρων /Σύνολο
Εσόδων

2,0%

1,5%

έσοδα.

14,9%

12,1%

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Καθαρά Αποτελέσµατα
Προ Φόρων /Ίδια Κεφάλαια

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την

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

Μικτά Αποτελέσµατα /
Σύνολο Εσόδων

17,7%

18,2%

Εταιρείας.

Έσοδα
Το κύριο χαρακτηριστικό των εσόδων του Οµίλου ήταν η συνεχώς βελτιούµενη πορεία τους
από τρίµηνο σε τρίµηνο. Πιο συγκεκριµένα, οι πωλήσεις του πρώτου τριµήνου είχαν κινηθεί
πτωτικά κατά 14,5%, οι πωλήσεις του δεύτερου τριµήνου πτωτικά κατά 12,3%, του τρίτου
τριµήνου πτωτικά κατά 2,6%, ενώ του τέταρτου ανοδικά κατά 6,4%. Οι συνολικές πωλήσεις
το 2009 ανήλθαν σε 389.670 χιλ. ευρώ έναντι 411.901 χιλ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας
µείωση 5,4%. Συγκεκριµένα, τα έσοδα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ψηφιακές
εφαρµογές ανήλθαν σε 240.161 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση 7,5% από το 2008, τα
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έσοδα από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 40.483 χιλ ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο 9,2%
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ τα έσοδα από είδη γραφείου ανήλθαν σε 107.071 χιλ
ευρώ, µείωση 5,7% από το προηγούµενο έτος. Τέλος, τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε
1.955 χιλ ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 29% σε σχέση µε πέρσι. Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε
2.480 χιλ ευρώ έναντι 287 χιλ ευρώ πέρσι. Στα Λοιπά Έσοδα της χρήσης 2009,
περιλαµβάνεται έσοδο 2.200 χιλιάδες € από αποζηµιώσεις. Η εταιρεία εισέπραξε το ποσό των
3.600 χιλιάδων € που αφορά σε αποκατάσταση τόσο των θετικών ζηµιών (υλικές ζηµιές και
καταστροφές του κτιρίου, των αποθεµάτων και εξοπλισµού αυτού), όσο και των αποθετικών
ζηµιών (απώλεια µικτού κέρδους εκ της µη λειτουργίας του καταστήµατος), που πρόεκυψαν
από την εκδηλωθείσα πυρκαγιά στο κατάστηµα της οδού Στουρνάρη 24, η οποία έλαβε
χώρα την Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου 2008. Από το συνολικό ως άνω ποσό της εισπραχθείσης
αποζηµιώσεως, ποσό 1.400 χιλιάδες € συµψηφίζει την απαίτηση που είχε σχηµατιστεί στις
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2008 έναντι του ασφαλιστικού σχήµατος για τις θετικές
ζηµιές, ενώ το υπόλοιπο ποσό 2.200 χιλιάδες € επηρέασε ως Λοιπό Έσοδο τα αποτελέσµατα
της τρέχουσας χρήσης.
Στα πλαίσια του δυσχερούς οικονοµικού κλίµατος του 2009, οι πωλήσεις του Οµίλου
κινήθηκαν πτωτικά σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, που έγινε πιο έντονο από τη
µη λειτουργία του καταστήµατος της Στουρνάρη, που ήταν και το µεγαλύτερο σε πωλήσεις
κατάστηµα του Πλαισίου.

Λειτουργικά Έξοδα - Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα, Έξοδα και Κέρδη από Συγγενείς
Τα έξοδα του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένου των χρηµατοοικονοµικών, το 2009 ανήλθαν σε
63.976 χιλ ευρώ περίπου, έναντι 69.235 χιλ ευρώ πέρσι, παρουσιάζοντας µείωση 7,6% και
αναλύονται ως εξής:
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.242 χιλ ευρώ
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 53.185 χιλ ευρώ και
Λοιπά Έξοδα 801 χιλ ευρώ
Εµφανή είναι τα αποτελέσµατα της προσπάθειας που κατέβαλε η ∆ιοίκηση της Εταιρείας,
καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2009, για τον περιορισµό των εξόδων. Συνολικά τα έξοδα, παρ’ όλες
τις αυξηµένες αποσβέσεις από την λειτουργία του υπερσύγχρονου κέντρου διοίκησης,
διανοµής και συναρµολόγησης, µειώθηκαν κατά 7,6%. Η µείωση των εξόδων οφείλεται
αφενός στη µείωση του προσωπικού, που προέκυψε από την µη αντικατάσταση των
παραιτηθέντων ατόµων και την εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης στο υφιστάµενο
προσωπικό και αφετέρου στην ορθολογική αξιολόγηση κάθε εξόδου µε βάση την
σκοπιµότητα του.
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 1.746
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Το κατά 48,4% µικρότερο ποσό των χρηµατοοικονοµικών εξόδων (σε σχέση µε το αντίστοιχο
περσινό διάστηµα), οφείλεται κυρίως στη µείωση των επιτοκίων και την αναδιάρθρωση του
δανεισµού από βραχυπρόθεσµο σε µακροπρόθεσµο, καθώς και στη µείωση του συνολικού
δανεισµού κατά 2.872 χιλ ευρώ.
Η µείωση των εξόδων βαίνει σηµαντικά βελτιούµενη παρά την επιβάρυνση από τις υψηλές
αποσβέσεις, λόγω της επένδυσης στη Μαγούλα. Η προσπάθεια της εταιρείας για τον
ορθολογισµό των εξόδων αντικατοπτρίζεται στο παρακάτω διάγραµµα:

6,4%

12Μ: -5,4%

-0,8%
Q1 2009

Q2 2009

Q3 2009
-2,6%

Q4 2009
12Μ: -7,6%

-4,7%

-10,0%

-14,5%
-12,3%
-14,9%

Πωλήσεις

Πωλήσεις
Σύνολο Εξόδων

Σύνολο Εξόδων

Q1 2009

Q2 2009

Q3 2009

Q4 2009

FY 2009

-14,5%

-12,3%

-2,6%

6,4%

-5,4%

-0,8%

-10,1%

-14,9%

-4,7%

-7,6%

Κέρδη
Συνεπεία των ανωτέρω µεταβολών τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανέρχονται σε 7.645 χιλ.
ευρώ, αυξηµένα κατά 27,7% από το 2008. Εκτός από την πορεία των πωλήσεων και των
εξόδων, η οποία έχει αναλυθεί παραπάνω, η κερδοφορία επηρεάστηκε και από τα γεγονός ότι
ο όµιλος ακολουθώντας επιθετική τιµολογιακή πολιτική η οποία αντανακλάται στο γεγονός ότι
το µικτό περιθώριο κέρδους µειώθηκε κατά 0,5% (από 18,2% σε 17,7%). Παρολ΄ αυτά η
ανταγωνιστικότητα των προσφεροµένων τιµών είναι σηµαντικότερη, διότι παράλληλα υπήρξε
µείωση

των

τιµών

αγοράς

λόγω

αποτελεσµατικότερης

25

διαπραγµάτευσης

µε

τους

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

προµηθευτές. Η κερδοφορία της Εταιρείας, η οποία καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2009 είχε
επηρεαστεί από τη µη λειτουργία του ιστορικού καταστήµατος της Στουρνάρη, ενισχύθηκε το
τελευταίο τρίµηνο της χρήσης από ποσό 2.200 χιλιάδες € λόγω της αποζηµίωσης που
εισέπραξε η εταιρεία το ∆εκέµβρη του 2009.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ
Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη Οµίλου για την χρήση 2010
Το 2010 θα είναι σίγουρα µία δύσκολη χρονιά, καθόσον η παγκόσµια κρίση που εξελίσσεται
ραγδαία, θα εξακολουθήσει να επηρεάζει έντονα και την Ελληνική αγορά, όπως φαίνεται και
από τις µέχρι τώρα εξελίξεις. Στην πραγµατικότητα, οι εξελίξεις είναι αδύνατον να
προβλεφθούν και η ∆ιοίκηση του Οµίλου δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει την πορεία της
αγοράς. Παρά ταύτα η ∆ιοίκηση επικεντρώνει τις προσπάθειές της στα µερίδια αγοράς που
πιθανόν να προκύψουν αφενός από την αναδιάρθρωση της αγοράς και λαµβάνοντας σοβαρά
υπόψιν το γεγονός ότι η µείωση των εξόδων δεν µπορεί να έχει την ίδια δυναµική για µεγάλο
χρονικό διάστηµα και αφετέρου στην πληρέστερη αξιοποίηση του πρότυπου κέντρου
διανοµής και αποθήκευσης που η εταιρεία δηµιούργησε στην Μαγούλα Αττικής, µέσω του
οποίου προσφέρονται σηµαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες επέκτασης των εταιρικών
δραστηριοτήτων.
Το πάγιο πλεονέκτηµα του Οµίλου είναι ότι διαθέτει µια εξαιρετικά ευέλικτη υποδοµή που του
επιτρέπει να λειτουργεί πάντα µε το χαµηλότερο κόστος και να µπορεί να αξιοποιήσει κάθε
πιθανή ευκαιρία που θα παρουσιαστεί ακόµα και µέσα στην κρίση. Η εταιρεία στηρίζει την
ανάπτυξη της, όχι στην ανάπτυξη της συνολικής αγοράς αλλά στην ανάπτυξη του µεριδίου
της που θα κερδίσει από τον ανταγωνισµό.

ΕΝΟΤΗΤΑ Η
Λοιπές Πληροφορίες
1.1 ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την λήξη της κλειόµενης
χρήσεως µέχρι και την ηµέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης µε εξαίρεση τα κάτωθι:
Α. Στις 19 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 12:30 µ.µ. πραγµατοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται
στην Μαγούλα Αττικής (θέση Σκλήρι - Έξοδος µε αριθµό 2 της Αττικής Οδού). Στην Γενική
Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διαθεσιµότητα' αντιπροσώπου επτά (7) µέτοχοι
εκπροσωπούντες 17.143.021 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ήτοι το 77,64% επί συνόλου
22.080.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Στο 1ο θέµα, οι µέτοχοι ενέκριναν οµόφωνα την επέκταση και συµπλήρωση του σκοπού της
Εταιρείας ώστε αυτός να περιλαµβάνει και ένα ευρύ

φάσµα εµπορικών δραστηριοτήτων

καθώς επίσης και υπηρεσίες αποθήκευσης και διαχείρισης εν γένει αποθηκευτικών χώρων
και την εν γένει δυνατότητα της εταιρείας να εµπορεύεται κάθε είδους προϊόντα, συσκευές και
αγαθά µέσω του ∆ιαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών µέσων πάσης φύσεως και την
συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής. Η προσθήκη των νέων
αυτών δραστηριοτήτων, κατά την εκτίµηση της διοίκησης της Εταιρείας δεν θα επιδράσει
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σηµαντικά στην οικονοµική της κατάσταση και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η σύνταξη
Πληροφοριακού Σηµειώµατος , σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισµού του ΧΑ
ο

Στο 2 θέµα, οι µέτοχοι ενέκριναν οµόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 18 και 19 του
Καταστατικού της Εταιρείας, µε την πρόβλεψη σε αυτά της ειδικής εξουσίας του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας να προβαίνει για συγκεκριµένα ζητήµατα και κατηγορίες πράξεων
σε ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε συγκεκριµένα,
κατ αποκλειστικότητα πρόσωπα.
Β. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έλαβε χώρα στις
25.01.2010, αποφάσισε την µεταβολή της λογιστικής εκτίµησης αναφορικά µε την ωφέλιµη
ζωή του “Kτιρίου” της στη Μαγούλα της Αττικής, κάποιων ενσώµατων ακινητοποιήσεων της
κατηγορίας “Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός” καθώς και µίας κατηγορίας λογισµικού που
περιλαµβάνεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις, αρχής γενοµένης από 01.01.2010. Η αλλαγή
της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής είναι σύµφωνη µε τις επιταγές του ∆ΛΠ 8 “Λογιστικές
Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη”.
Η µεταβολή της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του κτιρίου από 30 σε 50 χρόνια, στηρίχτηκε σε
έκθεση γνωµάτευσης που πραγµατοποιήθηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές ακινήτων. Η
εταιρεία πρόκειται να γνωστοποιήσει τη φύση και το ποσό των µεταβολών η οποία θα έχει
επίπτωση στην περίοδο 01.01- 31.12.2010 καθώς και σε µελλοντικές περιόδους, στις
ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της στις 31.03.2010.
∆εν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των ετησίων οικονοµικών
καταστάσεων 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 Αναφορικά µε την προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας καθώς και των εταιρειών που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, σχετική ανάλυση παρατίθεται στην Ενότητα Ζ της
παρούσας Έκθεσης.

Μαγούλα, 26 Ιανουαρίου 2010

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ

Ο Οικονοµικός ∆/ντης

& ∆/νων Σύµβουλος

Γεώργιος Κων. Γεράρδος

Κωνσταντίνος Γ. Γεράρδος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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 εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS A.E.B.E.» , που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό
της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, 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.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, 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
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια
του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη 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
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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 τη
∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της γνώµης µας.

Γνώµη
Κατά τη 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 31 ∆εκεµβρίου 2009, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις
Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων.
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζοµένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανάγνος Θ. Λυµπέρης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11241
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χεύδεν
Τ.Κ. 10434, Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Περιεχόµενα

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01/01/09–31/12/09

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31

ης

∆εκεµβρίου 2009
η

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου
2009
η

Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών της περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 01/01 – 31/12/2009
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01 –
01/01 –
31/12/09
31/12/08
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά (έξοδα)/έσοδα

Σηµείωση
5

Μέρισµα ανά Μετοχή

01/01 –
31/12/09

01/01 –
31/12/08

389.670
(320.529)
69.141

411.901
(336.966)
74.935

386.559
(318.626)
67.933

408.750
(335.270)
73.479

2.480
(53.185)
(8.242)
(801)

287
(56.615)
(8.204)
(1.030)

2.476
(52.045)
(7.764)
(801)

286
(55.553)
(7.767)
(1.062)

9.392

9.373

9.800

9.383

859
(2.711)

651
(4.188)

930
(2.675)

698
(4.160)

106
7.645
(2.914)
4.731
4.731
0

151
5.987
(1.729)
4.257
4.257
0

8.055
(2.918)
5.136
5.136
-

5.920
(1.730)
4.190
4.190
-

(74)

(212)

(74)

(212)

4.657

4.045

5.062

3.978

4.657
0

4.045
0

5.062
-

3.978
-

27

0,2143

0,1928

0,2326

0,1898

27

0,2143

0,1928

0,2326

0,1898

28

-

-

0,1200

0,1200

14.766

13.055

15.118

12.995

22

Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Κέρδη / (Ζηµιές) από
συγγενείς Εταιρείες
Κέρδη προ Φόρων
Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους
Ιδιοκτήτες Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
µετά από Φόρους:
Αντισταθµίσεις Ταµειακών
Ροών
Συγκεντρωτικά Συνολικά
΄Εσοδα µετά από Φόρους
Κέρδη περιόδου
αποδιδόµενα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη ανά µετοχή από
συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
που
αναλογούν σε µετόχους της
µητρικής (εκφρασµένα σε €
ανα µετοχή):
Βασικά κέρδη ανά Μετοχή
Αποµειωµένα κέρδη ανα
µετοχή

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

23

EBITDA

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Ενεργητικό

Σηµ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/09
31/12/08

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/09 31/12/08

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

6

38.936

40.851

38.889

40.760

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6

1.463

726

1.455

721

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

7

0

0

3.222

1.057

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

7

1.678

1.648

1.298

1.298

Λοιπές επενδύσεις

8

442

442

442

442

18

1.743

1.689

1.664

1.615

9

779

735

779

735

45.041

46.091

47.750

46.629

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα

10

59.504

55.570

58.383

54.100

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

11

45.111

40.691

45.787

43.442

Λοιπές απαιτήσεις

12

2.417

6.133

2.372

6.099

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

14

9.956

8.606

9.452

8.151

116.989

110.999

115.993

111.792

162.030

157.090

163.743

158.421

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

15

7.066

7.066

7.066

7.066

Υπέρ το άρτιο

15

11.961

11.961

11.961

11.961

Λοιπά Αποθεµατικά

16

23.707

23.572

23.707

23.572

6.002

4.130

8.103

5.826

2.650

2.650

2.650

2.650

51.386

49.378

53.487

51.074

Κέρδη εις νέον
28

Προτεινόµενο Μέρισµα

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

17

23.141

11.783

23.141

11.783

19

477

440

477

440

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις

20

1.268

984

1.266

984

24.886

13.207

24.883

13.207

67.576

60.058

67.430

59.891

4.311

2.639

4.153

2.496

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
21

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

17

3.760

17.989

3.760

17.989

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις

20

519

512

519

512

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

21

9.592

13.307

9.512

13.251

85.758

94.505

85.373

94.139

162.030

157.090

163.743

158.421

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι ∆ Ι Ω Ν Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ω Ν

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Σύνολο
∆ιαφορά Από

Αποθεµατικών

Μετοχικό

Έκδοση Μετοχών

& Κέρδη Εις

Κεφάλαιο

Υπέρ το 'Άρτιο

Νέο

Σύνολο

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
η

Περιόδου (την 1 Ιανουαρίου 2008)

7.066

11.961

32.930

51.957

από Φόρους

-

-

4.045

4.045

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα

-

-

(6.624)

(6.624)

7.066

11.961

30.351

49.378

7.066

11.961

30.351

49.378

από Φόρους

-

-

4.657

4.657

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα

-

-

(2.650)

(2.650)

7.066

11.961

32.358

51.386

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης
η

Περιόδου (την 31 ∆εκεµβρίου
2008)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
η

Περιόδου (την 1 Ιανουαρίου 2009)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης
η

Περιόδου (την 31 ∆εκεµβρίου
2009)
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Σύνολο
∆ιαφορά Από

Αποθεµατικών

Μετοχικό

Έκδοση Μετοχών

& Κέρδη Εις

Κεφάλαιο

Υπέρ το 'Άρτιο

Νέο

Σύνολο

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
η

Περιόδου (την 1 Ιανουαρίου 2008)

7.066

11.961

34.693

53.720

3.978

3.978

(6.624)

(6.624)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά
από Φόρους
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης
η

Περιόδου (την 31 ∆εκεµβρίου
2008)

7.066

11.961

32.047

51.074

7.066

11.961

32.047

51.074

5.062

5.062

(2.650)

(2.650)

34..459

53.487

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
η

Περιόδου (την 1 Ιανουαρίου 2009)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά
από Φόρους
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης
η

Περιόδου (την 31 ∆εκεµβρίου
2009)

7.066

11.961

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.

35

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Τ ΑΜ Ε Ι Α Κ Ω Ν Ρ Ο Ω Ν
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/0101/0131/12/09
31/12/08

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποµείωση Αξίας Συµµετοχών
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άυλων παγίων & λοιπών
επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/0101/0131/12/08
31/12/09

7.645

5.987

8.055

5.920

5.374
0
46
(98)

3.683
32
107
109

5.318
0
44
(98)

3.613
32
107
109

44
1.853

375
3.537

92
1.745

502
3.463

(3.934)
(749)
3.934

7.954
(175)
(3.321)

(4.283)
1.337
3.931

8.259
(667)
(3.664)

(2.839)
(975)

(4.175)
(5.679)

(2.803)
(1.010)

(4.147)
(5.392)

10.299

8.434

12.328

8.135

0
(4.287)

0
(19.244)

(2.165)
(4.271)

0
(19.238)

0
783
76

0
651
57

0
854
76

0
698
57

(3.428)

(18.536)

(5.506)

(18.484)

0
12.000
(14.872)

0
26.346
(9.509)

0
12.000
(14.872)

0
26.346
(9.509)

0
(2.650)

0
(6.624)

0
(2.650)

0
(6.624)

(5.521)

10.213

(5.521)

10.213

1.350

110

1.300

(136)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

8.606

8.495

8.151

8.287

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

9.956

8.606

9.452

8.151

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

Γενικές πληροφορίες

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις 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 Θέση Σκληρή στο ∆ήµο Μαγούλας Αττικής (αριθµ.
Μ.Α.Ε. 16601/06/Β/88/13). ∆ραστηριοποιείται στη συναρµολόγηση και εµπορία ειδών γραφείου, Η/Υ και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού.

Οι παρούσες ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 26 Ιανουαρίου 2010
2.

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών

2.1. Βάση σύνταξης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), και τις ∆ιερµηνείες της
Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).
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 ∆εκεµβρίου 2008 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.

37

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)
2.2 Νέα Πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση προτύπων
Νέα πρότυπα,

τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: 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.

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009
∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς
αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η
τροποποίηση δεν είχε καµία επίδραση στον αριθµό των τοµέων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις.
∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων
εσόδων και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε
τους µετόχους. Όλες οι συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση
απόδοσης (performance statement). Οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν
είτε

µία

κατάσταση

(κατάσταση

συνολικού

εισοδήµατος)

είτε

δύο

καταστάσεις

(κατάσταση

αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Ο Όµιλος έχει αποφασίσει να παρουσιάζει µία
κατάσταση.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της
εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. Η
τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες γνωστοποιήσεις και εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη
ανά µετοχή.
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
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. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
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∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού»
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την
προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. O Όµιλος θα
ακολουθήσει το αναθεωρηµένο πρότυπο.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση)
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση
συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν
λογιστική αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές οικονοµικές τους
καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο καθώς δεν ακολουθεί

λογιστική

αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ε∆∆ΠΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
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.
Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας
Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 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
∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση.

Η

διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
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 πληροί τους όρους για
λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 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.
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Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις
περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα
λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να
χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να
χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009
∆ΠΧΑ

3

(Αναθεωρηµένο)

«Συνενώσεις

Επιχειρήσεων»

και

∆ΛΠ

27

(Τροποποιηµένο)

«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
η

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 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 ∆ΛΠ 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 θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε
µετόχους µειοψηφίας. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9
κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών
µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, Τλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην
περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων,

συγκεκριµένα

κόστη

συναλλαγών.

Η

µεταγενέστερη

επιµέτρηση

των

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη
αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από
σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην
προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα
επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι
επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει
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την

επιλογή

να

παρουσιάζει

στα

λοιπά

συνολικά

έσοδα

τα

πραγµατοποιηθέντα

και

µη

πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς
εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα
χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για
τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το
πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Ο Όµιλος βρίσκεται στη
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν
µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1
Ιανουαρίου 2013.
∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
η

αναφοράς» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για
πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία
πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις
υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο
όµιλος έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό
χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς
στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή
υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες
η

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να
γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη
δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Η τροποποίηση αυτή
δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες
η

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα
πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς
µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής
οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν
η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς
µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη
παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται
η

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 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. Η
τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο, καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις
περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009)
Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία
αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για
η

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (nonreciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν
υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές
που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε
µετρητών. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.
Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010)
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει
συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η τροποποίηση
αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «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 1 Ιανουαρίου 2011)
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Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται
σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για
κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα
να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία
δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

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.
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(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.

2.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας
Οι λειτουργικοί τοµείς αποτελούν συστατικά µέρη του Οµίλου που εξετάζονται τακτικά από την ∆ιοίκηση
του Οµίλου και παρουσιάζονται στις οικονοµικές πληροφορίες στην ίδια βάση µε αυτή που
χρησιµοποιείται για εσωτερικούς σκοπούς πληροφόρησης. Τα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων
της εταιρείας εξετάζονται τακτικά από τους επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων της
οντότητας που είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας σε συνεργασία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στον τοµέα και την εκτίµηση της
αποδόσεως του.

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»).
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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

45

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)
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. ∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και
αναβάθµιση του λογισµικού κεφαλαιοποιούνται.
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

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

∆απάνες 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 όταν
πληρούνται όλα τα πιο κάτω κριτήρια:

α) υπάρχει η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του στοιχείου ενεργητικού έτσι ώστε να είναι διαθέσιµο
προς πώληση ή χρήση

β) υπάρχει η πρόθεση για ολοκλήρωση και πώληση ή χρήση του στοιχείου

γ) υπάρχει η δυνατότητα για πώληση ή χρήση του στοιχείου
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δ) το στοιχείο ενεργητικού θα παράγει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει
αγορά για το συγκεκριµένο στοιχείο ή την παραγωγή του ή, εάν θα γίνει εσωτερική χρήση, να
αποδειχθεί η χρησιµότητα του στοιχείου σε άλλους τοµείς της οντότητας

ε) υπάρχουν εξασφαλίσεις για τη διαθεσιµότητα ικανοποιητικών τεχνικών, οικονοµικών και άλλων
πόρων που να διασφαλίζουν την ολοκλήρωση και την πώληση ή χρήση του στοιχείου

στ) υπάρχει η δυνατότητα αξιόπιστης µέτρησης των δαπανών που είναι άµεσα αποδοτέες στο στοιχείο.

Οι δαπάνες ανάπτυξης του λογισµικού που κεφαλαιοποιούνται περιλαµβάνουν το κόστος των υλικών
και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται ή αναλίσκονται, καθώς και το κόστος των παροχών προς τους
εργαζοµένους που προκύπτουν άµεσα από τη δηµιουργία του περιουσιακού στοιχείου.

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 αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων, δάνεια και
απαιτήσεις και διαθέσιµα προς πώληση. Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα

συγκεκριµένα

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και επανεξετάζει
την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης.

(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
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προϋπόθεση ότι δεν έχουν οριστεί ως µέσα αντιστάθµισης. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της
κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό.

(β)

∆άνεια 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)

∆ιαθέσιµα 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 ∆ιοίκηση 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.
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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
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.
2.10 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.
∆ιακυµάνσεις 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. 21).
1)

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

2)

Παράγωγα στην εύλογη αξία 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)» .

2.11 Αποθέµατα
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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 αγορά. 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.

2.12 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 απαιτήσεων θεωρούνται οι σηµαντικές οικονοµικές
δυσκολίες του πελάτη, η πιθανότητα ο πελάτης να χρεοκοπήσει 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 Έσοδα στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.

2.13.Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.

2.14 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας που περιλαµβάνονται στα ίδια
Κεφάλαια.
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Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος 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.

2.15 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 επιτοκίου.

2.16 ∆ανεισµός
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.

2.17 Φόρος εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Ο φόρος εισοδήµατος των θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών του Οµίλου υπολογίζεται σύµφωνα
µε τη σχετική νοµοθεσία που ισχύει την ηµεροµηνία Ισολογισµού στις χώρες στις οποίες
δραστηριοποιούνται και στις οποίες προκύπτει φορολογητέο εισόδηµα. Η ∆ιοίκηση 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
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απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού 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.
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.

2.18 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 ∆.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 ∆.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 2009, η οποία εµφανίζεται
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη που
διενεργήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών.

2.19 Προβλέψεις
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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
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
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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

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.

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.

2.22 ∆ιανοµή Μερισµάτων

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
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3. ∆ιαχείριση 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό
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 ∆ιοίκηση 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.
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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.

Την 31η ∆εκεµβρίου 2009 οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναφέρονται στη
σηµείωση 17 των οικονοµικών καταστάσεων. Ο οµολογιακός δανεισµός τόσο της Εταιρείας όσο και του
Οµίλου την 31.12.2009 ήταν € 23.784 χιλιάδες εκ των οποίων τα 5.784 χιλιάδες € αφορούν κοινό
οµολογιακό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα µε σταθερό επιτόκιο, τα € 6.000 χιλιάδες κοινό οµολογιακό
δάνειο µε την Alpha Bank µε κυµαινόµενο επιτόκιο που καλύπτεται από παράγωγο χρηµατοοικονοµικό
προϊόν (σηµείωση 21), ενώ τα υπόλοιπα € 12.000 χιλιάδες αφορούν κοινό οµολογιακό δάνειο µε 2
χρόνια περίοδο χάριτος και κυµαινόµενο επιτόκιο από τη Eurobank. Ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός
δανεισµός της εταιρείας στις 31.12.2009 ανέρχεται στο ποσό των € 3.117 χιλιάδων, ενώ στις 31.12.2008
ανερχόταν στο ποσό των € 17.346 χιλιάδων.

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 151 χιλ .€ και 173 χιλ. € την 31/12/2009 και 31/12/2008 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 151 χιλ € και 173 χιλ. € την 31/12/2009 και 31/12/2008 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.
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Κατά την 31/12/2009 και 31/12/2008 δεν υπήρχαν πελάτες που να έχουν υπερβεί τα πιστωτικά τους
όρια εκτός από τους πελάτες για τους οποίους έχει ήδη σχηµατιστεί πρόβλεψη, και η ∆ιοίκηση 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 14 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 11
(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.

Τα ποσά του πίνακα εµφανίζουν τις µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Τα ληξιπρόθεσµα εντός 12
µηνών υπόλοιπα εµφανίζονται στην εύλογη αξία εφόσον η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι
σηµαντική.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2009

έως 12 µήνες

από 1 έως 2

από 2έως 5 έτη

έτη

άνω
των 5
ετών

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις

81.779

0

0

0

5.432

2.172

19.034

7.138

87.211

2.172

19.034

7.138

έως 12 µήνες

από 1 έως 2

από 2έως 5 έτη

Σύνολο ∆ανείων
Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2008

έτη

άνω
των 5
ετών

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις

76.004

0

0

0

Σύνολο ∆ανείων

18.725

987

9.636

3.408

Σύνολο

94.729

987

9.636

3.408
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2009

έως 12 µήνες

από 1 έως 2

από 2έως 5 έτη

έτη

άνω
των 5
ετών

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις

81.095

0

0

0

5.432

2.172

19.034

7.138

86.527

2.172

19.034

7.138

έως 12 µήνες

από 1 έως 2

από 2έως 5 έτη

Σύνολο ∆ανείων
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2008

έτη

άνω
των 5
ετών

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις

75.638

0

0

0

Σύνολο ∆ανείων

18.725

987

9.636

3.408

Σύνολο

94.363

987

9.636

3.408

Ο Όµιλος θεωρεί ότι το σύνολο των υποχρεώσεων προς προµηθευτές είναι βραχυπρόθεσµες, ενώ στην
ίδια κατηγορία περιλαµβάνει τις λοιπές βραχυπροθέσµως υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις
από φόρους.
3.2 ∆ιαχείριση 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) µείον
«Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται
ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό.

Το 2009, η στρατηγική της Εταιρίας και του Οµίλου ήταν να διατηρήσει το συντελεστή µόχλευσης
µεταξύ 25% - 30%. Οι συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 αντίστοιχα είχαν ως
εξής:
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Ενοποιηµένα Στοιχεία

31.12.2009

31.12.2008

Σύνολο ∆ανείων

26.900

29.772

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα

(9.956)

(8.606)

Καθαρός ∆ανεισµός

16.944

21.166

Ίδια κεφάλαια

51.386

49.378

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια

68.330

70.544

25%

30%

Συντελεστής Μόχλευσης

Εταιρικά Στοιχεία

31.12.2009

31.12.2008

Σύνολο ∆ανείων

26.900

29.772

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα

(9.452)

(8.151)

Καθαρός ∆ανεισµός

17.448

21.621

Ίδια κεφάλαια

53.487

51.073

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια

70.935

72.694

25%

30%

Συντελεστής Μόχλευσης

Η µείωση του συντελεστή µόχλευσης είναι αποτέλεσµα τόσο της µείωσης του συνολικού δανεισµού της
εταιρείας, όσο και της αύξησης των Ιδίων Κεφαλαίων

της εταιρείας και του οµίλου λόγω της

κερδοφορίας της εταιρείας και κατ’ επέκταση του Οµίλου στην χρήση 2009.
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως

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.
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, στους επόµενους 12 µήνες,
αφορούν τα ακόλουθα:
α. Αλλαγή της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής των ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων.
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έλαβε χώρα στις 25.01.2010, αποφάσισε την µεταβολή
της λογιστικής εκτίµησης αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή του “Kτιρίου” της στη Μαγούλα της Αττικής,
κάποιων ενσώµατων ακινητοποιήσεων της κατηγορίας “Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός” καθώς και µίας
κατηγορίας λογισµικού που περιλαµβάνεται στις

ασώµατες ακινητοποιήσεις, αρχής γενοµένης από

01.01.2010. Η αλλαγή της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής είναι σύµφωνη µε τις επιταγές του ∆ΛΠ 8
“Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη”.
Η µεταβολή της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του κτιρίου από 30 σε 50 χρόνια, στηρίχτηκε σε έκθεση
γνωµάτευσης που πραγµατοποιήθηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές ακινήτων. Η εταιρεία πρόκειται να
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γνωστοποιήσει τη φύση και το ποσό των µεταβολών η οποία θα έχει επίπτωση στην περίοδο 01.0131.12.2010 καθώς και σε µελλοντικές περιόδους, στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις
της στις 31.03.2010 (σηµείωση 30).

Στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31

ης

∆εκεµβρίου 2009 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές

η

αρχές και εκτιµήσεις του ισολογισµού της 31 ∆εκεµβρίου 2008.
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5. Πληροφόρηση κατά τοµέα
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου αναγνωρίζει τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς (τις προϊοντικές κατηγορίες: α)Ειδών
Γραφείου, β) Τηλεφωνίας και γ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ψηφιακών Εφαρµογών) ως τους
λειτουργικούς της τοµείς. Οι ανωτέρω λειτουργικοί τοµείς είναι αυτοί που χρησιµοποιούνται από τη
∆ιοίκηση του Οµίλου

για εσωτερικούς σκοπούς και οι στρατηγικές αποφάσεις της ∆ιοίκησης

λαµβάνονται µε βάση τα αναπροσαρµοσµένα λειτουργικά αποτελέσµατα του κάθε παρουσιαζόµενου
τοµέα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της αποδοτικότητας τους. Επιπρόσθετα, δύο
µικρότερης σηµασίας τοµείς, για τους οποίους τα απαιτούµενα ποσοτικά όρια για γνωστοποίηση δεν
συναντούνται συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία «Λοιπά». Οι βασικές πηγές εσόδων των δύο
λειτουργικών τοµέων αφορούν την παροχή υπηρεσιών service των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς
και υπηρεσίες µεταφοράς.

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα δραστηριότητας για τη χρήση έως 31 ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως
εξής:

Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας
Περίοδος 01.01.09 31.12.2009

Είδη

Η/Υ & ψηφιακές

Τηλεφωνία

Λοιπά

Σύνολο

Γραφείου

εφαρµογές

108.307

243.072

40.533

1.955

393.867

(1.236)

(2.911)

(50)

-

(4.197)

Συνολικές Μικτές
Πωλήσεις / τοµέα
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις
Καθαρές Πωλήσεις
EBITDA

107.071

240.161

40.483

1.955

389.670

5.777

7.134

1.476

379

14.766

3.675

4.538

939

240

9.392

Κέρδη / (ζηµιά) από
εργασίες (EBIT)
Χρηµατοοικονοµικά
έξοδα

(1.746)

Φορολογία Χρήσεως

(2.914)

Κέρδη / (ζηµιά) µετά
4.731

από φόρους
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Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα δραστηριότητας για τη χρήση έως 31 ∆εκεµβρίου 2008 αναλύονται ως
εξής:
Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας
Περίοδος 01.01.08 -

Τηλεφωνία

Λοιπά

Σύνολο

263.454

37.165

1.515

417.232

(1.518)

(3.735)

(78)

-

(5.331)

113.579

259.719

37.087

1.515

411.901

EBITDA

4.959

6.543

1.317

237

13.055

Κέρδη / (ζηµιά) από

3.560

4.697

945

170

9.373

31.12.2008

Είδη

Η/Υ & ψηφιακές

Γραφείου

εφαρµογές

115.098

Συνολικές Μικτές
Πωλήσεις / τοµέα
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις
Καθαρές Πωλήσεις

εργασίες (EBIT)
(3.386)

Χρηµατοοικονοµικά
έσοδα/ έξοδα

(1.729)

Φορολογία Χρήσεως
Κέρδη / (ζηµιά) µετά

4.257

από φόρους

Για τη περίοδο που εξετάζεται (01/01/2009 – 31/12/2009), δεν τίθεται θέµα κυκλικότητας των πωλήσεων
ανά τοµέα δραστηριότητας.

Η

κατανοµή

των ενοποιηµένων

επιχειρηµατικούς τοµείς για τις

στοιχείων του

Ενεργητικού

και

του

υποχρεώσεων στους

περιόδους 01/01/2009 – 31/12/2009 και 01/01/2008 – 31/12/2008,

αναλύεται ως εξής:

01/01/2009 - 31/12/2009
Ενεργητικό Τοµέα
Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού

Είδη

Η/Υ & Ψηφιακές

Γραφείου

Εφαρµογές

Τηλεφωνία

Σύνολο

28.746

65.001

10.869

104.615

-

-

-

Ενοποιηµένο Ενεργητικό

01/01/2009 - 31/12/2009
Υποχρεώσεις Τοµέα

57.415
162.030

Είδη

Η/Υ & Ψηφιακές

Γραφείου

Εφαρµογές

Τηλεφωνία

Σύνολο

19.693

40.080

7.803

67.576

-

-

-

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία
Υποχρεώσεων
Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις

01/01/2008 - 31/12/2008
Ενεργητικό Τοµέα
Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού

94.454
162.030

Είδη

Η/Υ & Ψηφιακές

Γραφείου

Εφαρµογές

Τηλεφωνία

11.377

26.168

3.715

41.261

-

-

-

115.829

Ενοποιηµένο Ενεργητικό

Σύνολο

157.090
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01/01/2008 - 31/12/2008
Υποχρεώσεις Τοµέα

Είδη

Η/Υ & Ψηφιακές

Γραφείου

Εφαρµογές

Τηλεφωνία

Σύνολο

16.894

37.930

5.233

60.058

-

-

-

97.032

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία
Υποχρεώσεων
Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις

157.090

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

01.01.2009 έως 31.12.2009

31.12.2009

382.362

163.743

7.308

2.137

389.670

162.030

Πωλήσεις

Σύνολο Ενεργητικού

01.01.2008 έως 31.12.2008

31.12.2008

403.495

158.421

8.406

2.402

411.901

157.090

Ελλάδα
Βουλγαρία
Ενοποιηµένος Κύκλος
Εργασιών / Ενεργητικό (µετά
τις απαραίτητες απαλοιφές)

Ελλάδα
Βουλγαρία
Ενοποιηµένος Κύκλος
Εργασιών / Ενεργητικό (µετά
τις απαραίτητες απαλοιφές)

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
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

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

Ενσώµατα και ασώµατα
περιουσιακά στοιχεία
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οικόπεδα

Έπιπλα και

και

Λοιπός

Κτίρια

Εξοπλισµός

Ασώµατα
Πάγια υπό Περιουσιακά
Εκτέλεση

Σύνολο

Στοιχεία

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009

38.524

18.506

108

2.847

981

178

281

4.287

-77

-106

0

0

-183

-984

116

-154

1.022

0

40.310

19.497

132

5.841 65.780

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009

-6.422

-9.865

0

-3.813 -20.100

Προσθήκες

-2.322

-2.490

0

-562

-5.374

Μειώσεις

7

85

0

0

92

Μεταφορές

3

0

0

-3

0

-8.734

-12.270

0

-4.378 -25.381

31.576

7.228

132

1.463 40.399

32.102

8.641

108

726 41.577

Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου

4.539 61.677

2009

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου
2009

Αναπόσβεστη Αξία την 31η
∆εκεµβρίου 2009
Αναπόσβεστη Αξία την 31η
∆εκεµβρίου 2008
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Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά στοιχεία

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οικόπεδα

Έπιπλα και

και

Λοιπός

Κτίρια

Εξοπλισµός

Ασώµατα
Πάγια υπό Περιουσιακά
Εκτέλεση

Σύνολο

Στοιχεία

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008

18.765

10.887

10.069

4.043 43.764

4.515

5.943

8.544

512 19.514

Μειώσεις

(1.235)

(373)

0

(16) (1.624)

Μεταφορές

16.479

2.050

(18.505)

38.524

18.506

108

4.539 61.677

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008

(5.672)

(8.167)

0

(3.632) (17.471)

Προσθήκες

(1.487)

(1.999)

0

(196) (3.683)

737

301

0

16

1.054

0

0

0

0

0

(6.422)

(9.865)

0

(3.813) (20.100)

32.102

8.641

108

726 41.577

13.093

2.720

10.069

411 26.293

Προσθήκες

0

24

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου
2008

Αποσβέσεις

Μειώσεις
Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου
2008

Αναπόσβεστη Αξία την 31η
∆εκεµβρίου 2008
Αναπόσβεστη Αξία την 31η
∆εκεµβρίου 2007
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Ενσώµατα και ασώµατα
περιουσιακά στοιχεία
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οικόπεδα

Έπιπλα και

Ασώµατα

και

Λοιπός

Κτίρια

Εξοπλισµός

Πάγια υπό Περιουσιακά
Εκτέλεση

Στοιχεία

Σύνολο

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009

38.524

18.189

108

2.847

971

178

276

4.271

-77

-101

0

0

-178

-984

116

-154

1.022

0

40.310

19.175

132

5.796 65.413

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009

-6.422

-9.638

0

-3.779 -19.839

Προσθήκες

-2.322

-2.436

0

-560

-5.318

Μειώσεις

7

80

0

0

88

Μεταφορές

3

0

0

-3

0

-8.734

-11.994

0

-4.342 -25.070

31.576

7.181

132

1.455 40.344

32.102

8.550

108

721 41.481

Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009

4.499 61.320

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2008

Αναπόσβεστη Αξία την 31η
∆εκεµβρίου 2009
Αναπόσβεστη Αξία την 31η
∆εκεµβρίου 2008
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Ενσώµατα και ασώµατα
περιουσιακά στοιχεία
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οικόπεδα

Έπιπλα και

Ασώµατα

και

Λοιπός

Κτίρια

Εξοπλισµός

Πάγια υπό Περιουσιακά
Εκτέλεση

Στοιχεία

Σύνολο

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008

18.765

10.570

10.069

4.002 43.405

4.515

5.940

8.544

508 19.508

Μειώσεις

(1.235)

(371)

0

(11) (1.616)

Μεταφορές

16.479

2.050

(18.505)

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2008

38.524

18.189

108

4.499 61.320

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008

(5.672)

(8.001)

0

(3.600) (17.272)

Προσθήκες

(1.487)

(1.936)

0

(190) (3.613)

737

298

0

11

1.046

0

0

0

0

0

(6.422)

(9.638)

0

(3.779) (19.839)

32.102

8.550

108

721 41.481

13.093

2.569

10.069

402 26.133

Προσθήκες

0

24

Αποσβέσεις

Μειώσεις
Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2008

Αναπόσβεστη Αξία την 31η
∆εκεµβρίου 2008
Αναπόσβεστη Αξία την 31η
∆εκεµβρίου 2007

∆εν 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 2009
ανέρχονται σε 4.286 χιλ. € και 4.271 χιλ. € αντίστοιχα.
Η εταιρεία προχώρησε την 31/12/2008, 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 ∆.Λ.Π
και τηρεί τα βιβλία της σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Λ.Π. (Υπ. Οικονοµικών
Πολ.1173/29.12.2008)

67

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

7 . ∆ ο µ ή τ ο υ ο µ ί λο υ
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Οι εταιρείες του Οµίλου, οι οποίες περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
είναι οι κάτωθι:

Εταιρεία

Έδρα - Χώρα

% Συµµετοχής

Σχέση

Μέθοδος
Ενοποίησης

Πλαίσιο Computers

Ελλάδα

Μητρική

Μητρική

-

Plaisio Computers JSC

Βουλγαρία

100%

Άµεση

Ολική Ενοποίηση

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.

Ελλάδα

20%

Άµεση

Καθαρή Θέση

Plaisio Estate JSC

Βουλγαρία

20%

Άµεση

Καθαρή Θέση

Έλνους Α.Ε.

Ελλάδα

24%

Άµεση

Καθαρή Θέση

A.E.B.E.

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 31

η

∆εκεµβρίου 2009 είχε ως εξής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Plaisio Computers JSC

31/12/2009

31/12/2008

3.222

1.057

Η εδρεύουσα στην Σόφια της Βουλγαρίας εταιρεία Plaisio Computers JSC, 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 ,
καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την µητρική εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
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η

Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

1.430

1.397

1.087

1.087

10

14

282

282

238

238

212

212

1.678

1.648

1.581

1.581

0

0

(282)

(282)

1.678

1.648

1.298

1.298

Έλνους Α.Ε.
Plaisio Estate JSC

Μείον: Αποµείωση Ελνούς Α.Ε.
Σύνολο Συµµετοχών σε συγγενείς
επιχειρήσεις

Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιµώνται και
παρουσιάζονται µε τη µέθοδο του κόστους κτήσεως. Η συµµετοχή της Εταιρείας στην εταιρεία Ελνούς
Α.Ε. έχει αποµειωθεί πλήρως. Σύµφωνα µε το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 25/06/2008 της
προαναφερθείσας Εταιρείας αποφασίστηκε να τεθεί υπό εκκαθάριση. Ο τελικός Ισολογισµός
εκκαθάρισης έχει δηµοσιευθεί εντός του 2009, εκκρεµεί η διανοµή του προϊόντος εκκαθάρισης και η
διαγραφή της Εταιρείας από το µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

8. Λοιπές επενδύσεις
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

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 ∆.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.
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η

Συγκεκριµένα οι λοιπές επενδύσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 είχαν ως εξής:
Λοιπές Επενδύσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

411

411

411

411

Θεσσαλονίκης» Α.Ε.

19

19

19

19

Interaction Connect S.A.

12

12

12

12

442

442

442

442

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής
Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη –
Ακρόπολη» Α.Ε.
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής
Τεχνολογίας «Τεχνόπολη

η

Η συµµετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 είχε ως κάτωθι:

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη
– Ακρόπολη» Α.Ε.
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας «Τεχνόπολη
Θεσσαλονίκης» Α.Ε.
Interaction Connect S.A.
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Εγκατάστασης

3,23%
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12,5%

Λουξεµβούργο
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9 . Λ ο ι π ά σ τ ο ι χ ε ί α µ η κ υ κ λο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε νε ρ γη τ ι κ ο ύ
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Τα λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνουν τις δοσµένες εγγυήσεις 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.
η

Συγκεκριµένα τα λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009
αναλύονται ως εξής:
Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος
ενεργητικού

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

779

735

779

735

779

735

779

735

∆οσµένες Εγγυήσεις

10. Αποθέµατα
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

η

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:

Αποθέµατα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

62.184

53.904

61.004

52.372

9

30

9

30

14

114

14

114

514

1.797

514

1.797

1.707

4.657

1.707

4.657

64.428

60.502

63.248

58.970

Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων

(4.923)

(4.932)

(4.865)

(4.870)

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

59.504

55.570

58.383

54.100

Αποθέµατα εµπορευµάτων
Αποθέµατα προϊόντων
Αποθέµατα Α΄ και βοηθητικών υλών
Αποθέµατα αναλωσίµων
Προκαταβολές για αγορά εµπορευµάτων

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 ∆ιοίκηση επανεξετάζει
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συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων και σχηµατίζει κατάλληλες προβλέψεις
ώστε η αξία τους στις οικονοµικές καταστάσεις να ταυτίζεται µε την πραγµατική,

H πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας,
σχηµατίζεται για βραδέως κινούµενα και για προς καταστροφή τεχνολογικώς απαξιωµένα εµπορεύµατα.
Η ∆ιοίκηση ακολουθώντας τους τακτικούς ελέγχους της και τη συνεχή επανεξέταση της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας των αποθεµάτων της, προέβη σε αντιλογισµό της πρόβλεψης κατά ποσό 9
χιλιάδες ευρώ σε επίπεδο οµίλου και σε 5 χιλιάδες ευρώ σε επίπεδο εταιρείας. 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.

1 1 . Π ε λά τ ε ς κ α ι λο ι π έ ς ε µ π ο ρ ι κ έ ς α π α ι τ ή σ ε ι ς
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά
η

την 31 ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

42.036

36.229

41.655

35.894

5.058

6.381

5.058

6.381

Μείον: Πρόβλεψη Αποµείωσης

-1.990

-1.927

-1.930

-1.908

Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών

45.104

40.683

44.783

40.367

Εταιρείες

0

0

997

3.067

Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες

7

7

7

7

45.111

40.691

45.787

43.442

Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες

Απαιτήσεις από Θυγατρικές

Σύνολο

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς
αυτές διαιρούνται σε µεγάλο πλήθος πελατών.
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Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Η µεταβολή στην πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2009

2008

2009

2008

1.927

1.083

1.908

1.054

63

844

22

853

1.990

1.927

1.930

1.908

Πρόβλεψη Αποµείωσης Απαιτήσεων
01/01
Πρόσθετη Πρόβλεψη Χρήσης
Πρόβλεψη Αποµείωσης Απαιτήσεων
31/12

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 2009 τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί µε
αποµείωση πελατών – χρεωστών ποσού 63 χιλ. € και 22 χιλ. € αντίστοιχα.
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ανάλογα µε τις κατηγορίες ηµερών κατά τις οποίες θα καταστούν
απαιτητές ως εξής:

2009

2008

Απαιτήσεις
ΕΤΑΙΡΙΚΑ

προ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αποµειώσεων

Απαιτήσεις

Απαιτήσεις

µετά

προ

αποµειώσεων

Αποµειώσεων

Αποµείωση

Απαιτήσεις
Αποµείωση

µετά
αποµειώσεων

Απαιτήσεις από
Θυγατρικές

997

0

997

3.067

0

3.067

7

0

7

7

0

7

35.027

0

35.027

29.394

0

29.394

6.528

-180

6.348

7.502

-238

7.264

1.321

-500

821

2.012

-725

1.287

Απαιτήσεις από
Συγγενείς
Μη
Καθυστερούµενες
Καθυστερούµενες
1 -90 ηµέρες
Καθυστερούµενες
91 - 180 ηµέρες
Καθυστερούµενες
181 + ηµέρες
Σύνολα

3.837

-1.250

2.587

3.367

-945

2.422

47.717

-1.930

45.787

45.349

-1.908

43.442

73

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

2009

2008

Απαιτήσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

προ

Απαιτήσεις

Απαιτήσεις

µετά

προ

αποµειώσεων

Αποµειώσεων

Αποµείωση

Αποµειώσεων

Απαιτήσεις
Αποµείωση

µετά
αποµειώσεων

Απαιτήσεις από
Συγγενείς

7

0

7

7

0

7

35.339

0

35.339

29.690

0

29.690

6.538

-182

6.356

7.537

-238

7.299

1.327

-503

824

2.017

-725

1.292

3.890

-1.305

2.585

3.367

-964

2.403

47.101

-1.990

45.111

42.618

-1.927

40.691

Μη
Καθυστερούµενες
Καθυστερούµενες
1 -90 ηµέρες
Καθυστερούµενες
91 - 180 ηµέρες
Καθυστερούµενες
181 + ηµέρες
Σύνολα

12. Λοιπές απαιτήσεις
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

η

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:

Λοιπές απαιτήσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο

0

981

0

981

Έξοδα επόµενης χρήσης

226

325

214

312

2.191

4.826

2.158

4.806

2.417

6.133

2.372

6.099

Λοιπές απαιτήσεις

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο 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 απαίτηση ασφαλιστικής αποζηµίωσης συνολικού ποσού 1.402 χιλ. ευρώ. Η
απαίτηση για ασφαλιστική αποζηµίωση προερχόταν από την καταστροφή των αποθεµάτων και του
πάγιου εξοπλισµού που βρίσκονταν εντός του καταστήµατος της Εταιρείας επί της οδού Στουρνάρη 24
το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς µετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αυτό την 7η ∆εκεµβρίου
2008.
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Στο τέταρτο τρίµηνο του χρήσης 2009, η εταιρεία εισέπραξε την αποζηµίωση που ανήλθε στο ποσό των
3.600 χιλιάδων. Από το συνολικό ως άνω ποσό της εισπραχθείσης αποζηµιώσεως, ποσό 1.400 χιλιάδες
€ συµψήφισε την απαίτηση που είχε σχηµατιστεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2008 έναντι
του ασφαλιστικού σχήµατος για τις θετικές ζηµιές, ενώ το υπόλοιπο ποσό 2.200 χιλιάδες € επηρέασε ως
Λοιπό Έσοδο τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης

13.

Χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α ε νε ρ γη τ ι κ ο ύ α π ο τ ι µ η µ έ να σ τ η ν ε ύ λο γη α ξ ί α

µέ σ ω τ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς α π ο τ ε λε σ µ ά τ ω ν
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αυτής της κατηγορίας αναφέρονταv σε τοποθετήσεις της Εταιρείας στην
εισηγµένη εταιρεία Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Η Εταιρεία προέβη σε πώληση των συγκεκριµένων
χρεογράφων κατά τη διάρκεια του 2008.

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού αποτιµηµένα στην
εύλογη αξία µέσω της κατάστασης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

αποτελεσµάτων χρήσης
31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

Υπόλοιπο έναρξης

0

6

0

6

Προσθήκες

0

0

0

0

Πωλήσεις

0

(6)

0

(6)

Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας

0

0

0

0

Υπόλοιπο λήξης περιόδου

0

0

0

0

14.Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ταµειακά
Ισοδύναµα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2009

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

∆ιαθέσιµα στο Ταµείο

1.959

2.009

1.899

1.923

∆ιαθέσιµα σε τράπεζες

7.997

6.588

7.553

6.228

0

8

0

0

9.956

8.606

9.452

8.151

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

Η εταιρεία στις 31.12.2009 δεν είχε βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις. Τα παραπάνω ποσά
αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που παρουσιάζονται στην Κατάσταση των Ταµειακών
Ροών.
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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. Παρόλα αυτά δεν αναµένονται ζηµιές λόγω της υψηλής πιστοληπτικής
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
Τραπεζικός
Οργανισµός
Eθνική Τράπεζα
EFG Eurobank
Ergasias
Alpha Bank
Marfin Egnatia Bank
Εµπορική Τράπεζα
Τράπεζα Πειραιώς
Citibank
Μη διαθέσιµα

Πιστοληπτική
Ικανότητα
Τράπεζας (S&P
Rating)
A-2

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31.12.2009
1.373

31.12.2008
1.010

31.12.2009
1.373

31.12.2008
1.010

2.444
783
94
160
748
360
2.035

2.101
629
18
22
77
802
1.929

2.444
783
94
160
748
360
1.591

2.075
606
18
21
54
802
1.642

7.997

6.588

7.553

6.228

A-2
A-2
A-2
A-1
A-2
Α-1

15. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο
(ποσά σε €)

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

η

1 Ιανουαρίου 2009

Αριθµός

Ονοµαστική

Μετοχών

αξία

(τεµάχια)

µετοχής

22.080.000
22.080.000

Μετοχικό

Υπέρ το

Κεφάλαιο

άρτιο

0,32

7.065.600

11.961.185

19.026.785

0,32

7.065.600

11.961.185

19.026.785

Σύνολο

η

31 ∆εκεµβρίου
2009

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»).
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16. Λοιπά Αποθεµατικά
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Αποθεµατικό
Αντιστάθµισης
Τακτικό

Έκτακτα

Αφορολόγητα

Ταµειακών

Αποθεµατικό

Αποθεµατικά

Αποθεµατικά

Ροών

2.707

20.159

406

0

23.272

513

0

0

-

513

-

-

-

-213

-213

31 ∆εκεµβρίου 2008

3.220

20.159

406

-213

23.572

1 Ιανουαρίου 2009

3.220

20.159

406

-213

23.572

210

-

-

Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιανουαρίου 2008
Μεταβολές κατά τη
διάρκεια της χρήσης
Λοιπά

Μεταβολές κατά τη
διάρκεια της χρήσης

210

Λοιπά
31 ∆εκεµβρίου 2009

3.430

20.159

406

-74

-74

-287

23.707

Αποθεµατικό
Αντιστάθµισης
Τακτικό

Έκτακτα

Αφορολόγητα

Ταµειακών

Αποθεµατικό

Αποθεµατικά

Αποθεµατικά

Ροών

2.707

20.159

406

0

23.272

513

-

-

-

513

Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιανουαρίου 2008
Μεταβολές κατά τη
διάρκεια της χρήσης

-

-

-

-213

-213

31 ∆εκεµβρίου 2008

3.220

20.159

406

-213

23.572

1 Ιανουαρίου 2009

3.220

20.159

406

-213

23.572

210

-

-

Λοιπά

Μεταβολές κατά τη
διάρκεια της χρήσης
Λοιπά
31 ∆εκεµβρίου 2009

3.430

20.159
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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. Η εταιρεία προέβη σε επιπλέον υπολογισµό
ποσού τακτικού αποθεµατικού, παρότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2910/1920, η
κράτηση για τακτικό αποθεµατικό παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεµατικό φθάσει το
1/3 του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου.
(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. Τα ανωτέρω έκτακτα αποθεµατικά έχουν σχηµατιστεί από φορολογηθέντα κέρδη και ως εκ
τούτου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω φορολόγηση σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους.
(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. Ο Όµιλος δεν προτίθεται να διανείµει ή να κεφαλαιοποιήσει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και
εποµένως δεν έχει προβεί σε υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος που θα επιβαλλόταν στην περίπτωση
αυτή.
(δ) Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών

Το ανωτέρω αποθεµατικό περιλαµβάνει την αποµείωση από την αποτίµηση του παραγώγου
αντιστάθµισης ταµειακών ροών στην εύλογη αξία ποσού € 286.824 µετά από αναβαλλόµενη φορολογία
€90.576
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1 7 . ∆ α νε ι α κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

η

Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:

∆ανεισµός

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2009

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια
Τραπεζικός ∆ανεισµός

0

0

0

0

Οµολογιακός ∆ανεισµός

23.141

11.783

23.141

11.783

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

23.141

11.783

23.141

11.783

3.117

17.346

3.117

17.346

643

643

643

643

3.760

17.989

3.760

17.989

26.901

29.772

26.901

29.772

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Οµολογιακός ∆ανεισµός
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

Συνολικός ∆ανεισµός

Οι µεταβολές του ∆ανεισµού αναλύονται ως κάτωθι:
Μεταβολές ∆ανεισµού

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπόλοιπο 01/01/2008

12.935

12.935

Τραπεζικός ∆ανεισµός

26.346

26.346

0

0

Αποπληρωµή ∆ανεισµού

-9.509

-9.509

Υπόλοιπο 31/12/2008

29.772

29.772

Υπόλοιπο 01/01/2009

29.772

29.772

Τραπεζικός ∆ανεισµός

0

0

Οµολογιακός ∆ανεισµός

12.000

12.000

Αποπληρωµή ∆ανεισµού

-14.872

-14.872

26.901

26.901

Οµολογιακός ∆ανεισµός

Υπόλοιπο 31/12/2009
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Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Οµίλου και της Εταιρείας είναι οι εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2009

31.12.2008

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2009

31.12.2008

Μεταξύ 1 και 2 ετών

1.242

643

1.242

643

Μεταξύ 2 και 5 ετών

16.253

7.928

16.253

7.928

5.645

3.213

5.645

3.213

23.141

11.783

23.141

11.783

Πανω από 5 έτη

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.

iii. 7ετές κοινό οµολογιακό δάνειο, µη µετατρέψιµο σε µετοχές ποσού 12.000 χιλ. € µε 2 χρόνια
περίοδο χάριτος. Tον ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και του εκπροσώπου των οµολογιούχων έχει
αναλάβει η «Τράπεζα EFG Euro bank Ergasias A.E.». Το ποσό των 10.800 χιλ. € έχει συναφθεί µε την
EFG Eurobank Cyprus Ltd, ενώ το ποσό του 1.200 χιλ. € έχει συναφθεί µε την EFG Euro bank Ergasias
A.E.

Το Μέσο Σταθµικό Επιτόκιο δανεισµού διαµορφώνεται στο 3,82%, ενώ το υπόλοιπο ανοικτό όριο της
Εταιρείας όσον αφορά το βραχυπρόθεσµο δανεισµό ανέρχεται σε 39,9 εκ. ευρώ περίπου.

Το µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο των € 6.426 χιλ. που έχει συνάψει η Εταιρία µε την Εθνική
Τράπεζα Ελλάδος έχει 3 ακόλουθους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (financial covenants) επί των
εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων:
α) To Σύνολο ∆ανεισµού µείον (-) ∆ιαθέσιµα προς τα Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να
διατηρηθεί, καθ’όλη τη διάρκεια του Οµολογιακού ∆ανείου, µικρότερος ή ίσος του 4,50.

β) Το Άθροισµα των Μακροπρόθεσµων 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 µε 3,50 για όλη τη διάρκεια του ∆ανείου.
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Αντίστοιχα για το µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο των € 6.000 χιλ. που έχει συνάψει η εταιρία µε
την Alpha Bank πρέπει να πληροί τους παρακάτω χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (financial covenants)
επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων :

α) To Σύνολο ∆ανεισµού µείον (-) ∆ιαθέσιµα προς τα Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να
διατηρηθεί, καθ’όλη τη διάρκεια του Οµολογιακού ∆ανείου, µικρότερος ή ίσος του 4,50.

β) Το Άθροισµα των Μακροπρόθεσµων 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 του 3,50 για όλη τη διάρκεια του ∆ανείου.
Στις 31/12 κάθε έτους, ο Όµιλος αξιολογείται στους παραπάνω δείκτες. Κατά τις 31/12/2009 καθώς και
σε κάθε προηγούµενη

ηµεροµηνία αξιολόγησης, ο Όµιλος είχε συµµορφωθεί µε τους παραπάνω

δείκτες δανεισµού.

Τέλος το µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο των € 12.000 χιλ. που έχει συνάψει η εταιρία, πρέπει να
πληροί τους παρακάτω χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (financial covenants) επί των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων κατά το κλείσιµο της χρήσης 2009 και εφεξής καθ'όλη τη διάρκεια του
∆ανείου και µέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το χρέος, υπολογιζόµενοι επί των ετήσιων και εξαµηνιαίων
ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους

α) To Σύνολο ∆ανεισµού µείον (-) ∆ιαθέσιµα προς τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να
διατηρηθεί, καθ’όλη τη διάρκεια του Οµολογιακού ∆ανείου, µικρότερος του 4,50.

β) Το Άθροισµα των Μακροπρόθεσµων 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 του 3,50 για όλη τη διάρκεια του ∆ανείου.
Κατά τις 31/12/2009 και 31/12/2008 και Εταιρεία και Όµιλος ικανοποιούν πλήρως όλους τους όρους και
δείκτες του τραπεζικού δανεισµού.

1 8 . Α ν α β α λ λό µ ε νο ς φ ό ρ ο ς ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Με βάση το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος επί των εταιρικών κερδών
για τη χρήση 2009 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
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κάτωθι:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2009

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

31.12.2008

31.12.2008

634

497

634

497

2.377

2.187

2.298

2.113

1.743

1.689

1.664

1.615

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της
χρήσης χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής
αρχής παρουσιάζονται παρακάτω:

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ιαφορά αποσβέσεων
1-Ιαν-08
Χρέωση/(Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

Σύνολο
729

729

-232

-232

31-∆εκ-08

497

497

1-Ιαν-09

497

497

136

136

634

634

Χρέωση/(Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
31-∆εκ-09
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆ιαφορά αποσβέσεων
1-Ιαν-08
Χρέωση/(Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

Σύνολο
729

729

-232

-232

31-∆εκ-08

497

497

1-Ιαν-09

497

497

136

136

634

634

Χρέωση/(Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
31-∆εκ-09
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Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προβλέψεις
απαιτήσεων
271

Προβλέψεις
αποζηµίωσης
προσωπικού
92

Πρόβλεψη
απαξίωσης
αποθέµατος
913

Λοιπές
Προβλέψεις
352

Φορολογικές
ζηµιές
61

Παράγωγο
0

Σύνολο
1.689

214

-4

310

-93

0

0

427

-

-

-

-

-

71

71

31-∆εκ-08

485

88

1.223

259

61

71

2.187

1-Ιαν-09
Πίστωση/(χρέωση)
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
Πίστωση στα ίδια
Κεφάλαια

485

88

1.223

259

61

71

2.187

153

7

-50

60

0

0

170

-

-

-

-

-

20

20

31-∆εκ-09

638

95

1.173

319

61

91

2.377

Προβλέψεις
απαιτήσεων

Προβλέψεις
αποζηµίωσης
προσωπικού

Πρόβλεψη
απαξίωσης
αποθέµατος

Λοιπές
Προβλέψεις

Φορολογικές
ζηµιές

Παράγωγο

Σύνολο

1-Ιαν-08
Πίστωση/(χρέωση)
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
Πίστωση στα ίδια
Κεφάλαια

263

92

908

352

0

0

1.615

214

-4

310

-93

0

0

427

-

-

-

-

-

71

71

31-∆εκ-08

477

88

1218

259

0

71

2.113

1-Ιαν-09
Πίστωση/(χρέωση)
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
Πίστωση στα ίδια
Κεφάλαια

477

88

1.218

259

0

71

2.113

148

7

-50

60

0

0

165

-

-

-

-

-

20

20

31-∆εκ-09

625

95

1.168

319

0

91

2.298

1-Ιαν-08
Πίστωση/(χρέωση)
στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
Πίστωση στα ίδια
Κεφάλαια

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο
νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια
φορολογική αρχή.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συµψηφισµένες στο
κονδύλι των Στοιχείων Κατάστασης της Οικονοµικής Θέσης της 31

ης

∆εκεµβρίου 2009 «Αναβαλλόµενες

Φορολογικές Απαιτήσεις», δεδοµένου ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Plaisio
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Computers JSC, παρ’ όλο που αφορούν στην φορολογική αρχή της Βουλγαρίας, δεν παρουσιάζουν
αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση παρά µόνο απαίτηση.

1 9 . Π ρ ό β λε ψη γι α α π ο ζ η µ ί ω σ η π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις
Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 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 31.12.2009 & 31.12.2008 αντίστοιχα.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πρόβλεψη αποζηµίωσης
προσωπικού

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2009

2008

2009

2008

Υπόλοιπο έναρξης

441

370

441

370

Πρόβλεψη χρήσης

37

71

37

71

0

0

0

0

477

440

477

440

Μείον: Χρησιµοποιηθείσες
προβλέψεις χρήσεων
Υπόλοιπο λήξης

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κύριες αναλογιστικές
παραδοχές

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

4,50%

4,80%

4,50%

4,80%

Αναµενόµενη ετήσια
αύξηση αποδοχών

4%

4%

4%

4%

Μέση υπολειπόµενη
εργασιακή ζωή

1,04 έτη

1,04 έτη

1,04 έτη

1,04 έτη

Επιτόκιο προεξόφλησης

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 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. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια αγορά ή έχει
µικρό βάθος, τότε το προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς τις
τρέχουσα αποδόσεις κυβερνητικών οµολόγων. Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να
αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών.

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 4,5% κατά την 31.12.2009.

84

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

20. Προβλέψεις
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )
η

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λοιπές προβλέψεις
Σηµ.
Μακροπρόθεσµες προβλέψεις
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις
Πρόβλεψη επαναφοράς καταστηµάτων
στην πρότερη κατάσταση βάσει
συµβολαίου

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

1.126

844

1.126

844

142

140

140

140

1.268

984

1.266

984

519

512

519

512

519

512

519

512

1.787

1.496

1.785

1.496

(α)
(β)

Σύνολο µακροπρόθεσµων
προβλέψεων
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις
Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ
Σύνολο βραχυπρόθεσµων
προβλέψεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(γ)

Σύνολο

(α). Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη 1.126 χιλ. € 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 25.
(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 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού 519 χιλ. € για την κάλυψη του
κόστους επισκευής και αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η
πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται στο τέλος κάθε χρήσης.
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21. Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )
η

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009
αναλύονται ως εξής:

Προµηθευτές και λοιπές
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

67.576

60.058

67.430

59.891

2.370

1.802

2.331

1.802

183

183

183

183

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταµεία

1.489

1.590

1.489

1.590

Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις

5.173

9.448

5.131

9.392

377

284

377

77.168

73.365

76.942

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Μερίσµατα πληρωτέα

Παράγωγο Χρηµατοοικονοµικό Προϊόν

284
73.142

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση τους κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Το παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόντος αφορά σε σύµβαση
ανταλλαγής επιτοκίων. Η ονοµαστική αξία της σύµβασης σε εκκρεµότητα κατά την 31.12.2009 ήταν
6.000.000 ευρώ και έχει αποτιµηθεί στην εύλογη αξία η οποία προσδιορίστηκε από το
αντισυµβαλλόµενο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.

Το ποσό των 377 χιλ. € εµφανίζεται ως υποχρέωση (Αποθεµατικό αποτίµησης παραγώγου 287 χιλ. €,
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 91 χιλ. €). Η επιβάρυνση για τη περίοδο 01.01.2009 - 31.12.2009
ανέρχεται στο ποσό των 74 χιλ.€, η οποία απεικονίζεται τόσο στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών
Εσόδων όσο και στα Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων.
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22. Λοιπά έσοδα
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Τα λοιπά έσοδα του Οµίλου και της Εταιρείας για την χρήση 2009 και 2008 αναλύονται ως εξής:

Λοιπά Έσοδα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01-

01/01-

01/01-

01/01-

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

134

27

134

27

74

260

70

259

2.272

0

2.272

0

2.480

287

2.476

286

Πωλήσεις άχρηστου υλικού
Λοιπά έσοδα
Αποζηµιώσεις και λοιπές επιχορηγήσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα Λοιπά Έσοδα της χρήσης 2009 και συγκεκριµένα στο κονδύλι “Αποζηµιώσεις και λοιπές
επιχορηγήσεις», περιλαµβάνεται έσοδο 2.200 χιλιάδες € από αποζηµιώσεις. Η εταιρεία εισέπραξε το
ποσό των 3.600 χιλιάδων € που αφορά σε αποκατάσταση τόσο των θετικών ζηµιών (υλικές ζηµιές και
καταστροφές του κτιρίου, των αποθεµάτων και εξοπλισµού αυτού), όσο και των αποθετικών ζηµιών
(απώλεια µικτού κέρδους εκ της µη λειτουργίας του καταστήµατος), που πρόεκυψαν από την
εκδηλωθείσα πυρκαγιά στο κατάστηµα της οδού Στουρνάρη 24, η οποία έλαβε χώρα την Κυριακή 7
∆εκεµβρίου 2008.
Από το συνολικό ως άνω ποσό της εισπραχθείσης αποζηµιώσεως, ποσό 1.400 χιλιάδες € συµψηφίζει
την απαίτηση που είχε σχηµατιστεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2008 (σηµείωση 22) έναντι
του ασφαλιστικού σχήµατος για τις θετικές ζηµιές, ενώ το υπόλοιπο ποσό 2.200 χιλιάδες € επηρέασε ως
Λοιπό Έσοδο τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης.

2 3 . Φό ρ ο ς ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

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
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σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.46, έχουν αναπροσαρµόσει την αναβαλλόµενη φορολογία κατά € 58 χιλ.
περίπου και € 19 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 ∆εκεµβρίου
2009 και 2008 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήµατος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2008

2.244

2.105

2.244

2.105

(35)

(658)

(30)

(657)

422

0

422

0

0

0

0

0

282

282

282

282

2.914

1.729

2.918

1.730

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων
κερδών
Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου
Έκτακτη Εισφορά (άρθρο 2 ν.
3808/2009)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικών
ελέγχων

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1156 µε θέµα: «Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3808/2009», και
µε βάση το εκκαθαριστικό σηµείωµα έκτακτης εισφοράς (άρθρο 2, ν. 3808/2009), η εταιρεία απεικονίζει
στις φορολογικές υποχρεώσεις της ποσό 422 χιλιάδες ευρώ που αφορά στην έκτακτη εισφορά. Το ποσό
των 422 χιλιάδων € έχει καταχωρηθεί στα Στοιχεία της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης και
συγκεκριµένα στο Φόρο Εισοδήµατος της χρήσης.
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2 4 . Σ υ να λ λ α γέ ς µ ε σ υ ν δ ε δ ε µ έ να µ έ ρ η
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

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

∆ιεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την 31-12-2009
Αγοράζουσα Εταιρεία
Πλαίσιο
Πλαίσιο
Plaisio
Πωλούσα Εταιρεία
Έλνους
Plaisio Estate
Computers Ακινήτων
Computers
Σύνολα
Α.Ε.
JSC
A.E.B.E.
A.E.
JSC
4.203
Πλαίσιο Computers A.E.B.E.
6
0
4.197
0
1.443
Πλαίσιο Ακινήτων A.E.
1.443
0
0
0
0
Έλνους Α.Ε.
0
0
0
0
0
Plaisio Computers JSC
0
0
0
0
155
Plaisio Estate JSC
0
0
0
155
Σύνολα

Πωλούσα Εταιρεία

1.443

Plaisio Estate JSC
Σύνολα

0

4.352

0

∆ιεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την 31-12-2008
Αγοράζουσα Εταιρεία
Πλαίσιο
Πλαίσιο
Plaisio
Έλνους
Plaisio Estate
Computers Ακινήτων
Computers
Α.Ε.
JSC
A.E.B.E.
A.E.
JSC

Πλαίσιο Computers A.E.B.E.
Πλαίσιο Ακινήτων A.E.
Έλνους Α.Ε.
Plaisio Computers JSC

6

-

6
1.379

0
0

-

0
0

5.260
1.379

0

0
0

7
77

0

6.875

0
0

0

0

0

152

1.463

6

0

5.406

0

Σύνολα

5.254
0

7
77

89

-

5.801

-

152

-
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∆ιεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31-12-2009
Έχουσα την Υποχρέωση
Πλαίσιο
Πλαίσιο
Plaisio Plaisio
Έχουσα την Απαίτηση
Έλνους
Computers Ακινήτων
Computers Estate
Α.Ε.
A.E.B.E.
A.E.
JSC
JSC
Πλαίσιο Computers A.E.B.E.
Πλαίσιο Ακινήτων A.E.
Έλνους Α.Ε.
Plaisio Computers JSC
Plaisio Estate JSC
Σύνολα

Σύνολα

150

7
-

0
0

997
0

0
0

1.004
150

0
0

0
0

0

0
-

0
0

0
0

0

0

0

0

-

0

150

7

0

997

0

1.154

∆ιεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31-12-2008
Έχουσα την Υποχρέωση
Πλαίσιο
Πλαίσιο
Plaisio Plaisio
Έχουσα την Απαίτηση
Έλνους
Computers Ακινήτων
Computers Estate
Α.Ε.
A.E.B.E.
A.E.
JSC
JSC
Πλαίσιο Computers A.E.B.E.
Πλαίσιο Ακινήτων A.E.
Έλνους Α.Ε.
Plaisio Computers JSC
Plaisio Estate JSC
Σύνολα

Σύνολα

145
0

7
0

0
0
-

3.067
0
0

0
0
0

3.074
145
0

0
0

0
0

0
0

0

0
-

0
0

145

7

0

3.067

0

3.219

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες απαλοιφές.

Οι συναλλαγές µε µέλη του ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου
είχαν ως εξής:

Συναλλαγές µε µέλη ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη

01/01 - 31/12/2009
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της
διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

90

824
16
0
840

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
824
16
0
840
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Συναλλαγές µε µέλη ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη

01/01 - 31/12/2008
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της
διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

785
28
0
813

785
28
0
813

25. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και
άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της από τις οποίες δεν
αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις.
∆εν 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.

2006–2009

PLAISIO Computers JSC

2004-2009

PLAISIO Estate JSC

2004-2009

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.

2007–2009

Έλνους Α.Ε.

-

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη, όπως αναλύεται στη
σηµείωση 20.
η

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2006,
2007 &
2008. Ο έλεγχος, µέχρι και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης δεν έχει ολοκληρωθεί.

2 6 . Α νε ι λη µ µ έ νε ς Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

Κεφαλαιουχικές Υποχρεώσεις

∆εν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
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Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων
Ο Όµιλος µισθώνει ενσώµατα πάγια κυρίως κτίρια και µεταφορικά µέσα µε λειτουργικές µισθώσεις. Τα
µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις και λαµβάνοντας
υπόψη την κατ’ έτος αναπροσαρµογή έχουν ως εξής:

Έως 1 έτος
Από 2-5 έτη
Περισσότερα από 5 έτη

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2009
31.12.2008
5.089
5.386
15.239
16.909
15.488
17.836
35.816
40.131

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2009
31.12.2008
4.934
5.231
14.619
16.289
13.763
16.131
33.316
37.651

27 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν µε διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί
στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της
περιόδου. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (diluted earnings per share) υπολογίζονται
αναπροσαρµόζοντας τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών, µε τις
επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές.

ENOΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
Κέρδη/(Ζηµιές) που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής (ποσά σε χιλ. €)
Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµός
µετοχών
Βασικά Κέρδη ανά µετοχή σε €

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2009
31/12/2008

4.731

4.257

5.136

4.190

22.080.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

0,2143

0,1928

0,2326

0,1898

Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (diluted earnings per share) είναι ίσα µε τα βασικά, καθώς δεν
υπάρχουν δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές.

28. Μερίσµατα ανά µετοχή
( π ο σ ά σ ε χ ι λι ά δ ε ς € )

η

Κατά την 26 Ιανουαρίου 2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την διανοµή µερίσµατος
συνολικού ύψους 2.650 χιλ € (ανά µετοχή 0,12 €, πλήρες ποσό) από τα κέρδη της χρήσης 2009, 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 εταιρείες µε
τη µορφή µερισµάτων, ανεξάρτητα αν 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.
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Με βάση τα ∆.Π.Χ.Π., το ανωτέρω µέρισµα εµφανίζεται στην καθαρή θέση της 31

ης

∆εκεµβρίου 2009.

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 2008
ανήλθε σε 2.650 χιλ. € (ανά µετοχή 0,12 € πλήρες µικτό ποσό). Η πληρωµή του µερίσµατος της χρήσης
η

2008 πραγµατοποιήθηκε στους δικαιούχους µετόχους την 2 Ιουνίου 2009. Κατά συνέπεια στα ίδια
κεφάλαια της 31

ης

∆εκεµβρίου 2008 περιλαµβάνεται το ανωτέρω µέρισµα ενώ στις βραχυπρόθεσµες

υποχρεώσεις της 31

ης

∆εκεµβρίου 2008 περιλαµβάνονται τα µερίσµατα προηγουµένων χρήσεων που

µέχρι τη στιγµή σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν εισπραχθεί από τους δικαιούχους
µετόχους.

29. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
η

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31 ∆εκεµβρίου 2009 ήταν 1.281 και 1.223 άτοµα για
η

τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Την 31 ∆εκεµβρίου 2008 ο αριθµός των εργαζοµένων του
Οµίλου και της Εταιρείας ήταν 1.441 και 1.384 άτοµα αντίστοιχα.

30. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

Στις 19 Ιανουαρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπου και
αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα των άρθρων που αφορούν
το σκοπό της εταιρείας ώστε να περιλαµβάνει και ένα ευρύ φάσµα εµπορικών δραστηριοτήτων, καθώς
και των άρθρων του Καταστατικού όπoυ προβλέπεται η ειδική εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας να προβαίνει για συγκεκριµένα ζητήµατα και κατηγορίες πράξεων σε ανάθεση των εξουσιών
διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε συγκεκριµένα, κατ' αποκλειστικότητα πρόσωπα.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έλαβε χώρα στις 25.01.2010,
αποφάσισε την µεταβολή της λογιστικής εκτίµησης αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή του “Kτιρίου” της στη
Μαγούλα της Αττικής,

κάποιων ενσώµατων ακινητοποιήσεων της κατηγορίας “Έπιπλα και Λοιπός

Εξοπλισµός” καθώς και µίας κατηγορίας λογισµικού που περιλαµβάνεται στις

ασώµατες

ακινητοποιήσεις, αρχής γενοµένης από 01.01.2010. Η αλλαγή της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής είναι
σύµφωνη µε τις επιταγές του ∆ΛΠ 8 “Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και
Λάθη”.
Η µεταβολή της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του κτιρίου από 30 σε 50 χρόνια, στηρίχτηκε σε έκθεση
γνωµάτευσης που πραγµατοποιήθηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές ακινήτων. Η εταιρεία πρόκειται να
γνωστοποιήσει τη φύση και το ποσό των µεταβολών η οποία θα έχει επίπτωση στην περίοδο 01.0131.12.2010 καθώς και σε µελλοντικές περιόδους, στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις
της στις 31.03.2010.
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Μαγούλα Αττικής, 26 Ιανουαρίου 2010

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γεώργιος Γεράρδος
Α.∆.Τ. Ν318959

Κωνσταντίνος Γεράρδος
Α.∆.Τ. ΑΕ632801
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Φίλιππος Καραγκούνης
Α.∆.Τ

ΑΗ583372
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 01.01.2009 -31.12.2009
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Πληροφορίες άρθρου 10 του ν. 3401/2005

Ηµεροµηνία

Θέµα

∆ιαδικτυακός Τόπος

Αποκοπή και καταβολή µερίσµατος
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=announce&year=2009&lang=gr

19/5/2009

Ανακοίνωση για την καταβολή µερίσµατος 2008

22/10/2009

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες σε
Ενοποιηµένη και Μη Βάση 9µηνο 2009

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Fi
nancial_Statements

30/7/2009

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες σε
Ενοποιηµένη και Μη Βάση 6µηνο 2009

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Fi
nancial_Statements

5/5/2009

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες σε
Ενοποιηµένη και Μη Βάση 3µηνο 2009

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Fi
nancial_Statements

30/1/2009

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες σε
Ενοποιηµένη και Μη Βάση 12µηνο 2008

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=Fi
nancial_Statements

18/1/2010

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Του
Καταστατικού Εταιρίας

8/12/2009

Είσπραξη Ασφαλιστικής Αποζηµίωσης

2/12/2009

Συνεργασία Πλαίσιο Computers και Alpha Bank
Ξενάγηση Της Ένωσης Θεσµικών Στην Πλαίσιο
Computers Στη Μαγούλα Και Παρουσίαση Των
Αποτελεσµάτων Του Εννιαµήνου
Ανακοίνωση για συµµετοχή σε διαγωνισµό του
Ο.Σ.Κ.
Έκδοση Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου Ονοµαστικής
Αξίας € 12.000.000,00
Παρουσίαση της Πλαίσιο Computers στην Κύπρου
Χρηµατιστηριακή
Ανακοίνωση σχετική µε τις εγκαταστάσεις στον
Ασπρόπυργο Αττικής
2.700 Φίλοι Και Συνεργάτες Στη ∆εξίωση Εγκαινίων
Της Πλαίσιο

∆ηµοσίευση Οικονοµικών Καταστάσεων

Λοιπές Ανακοινώσεις και ∆ελτία Τύπου

23/10/2009
7/10/2009
5/8/2009
16/7/2009
7/7/2009
23/6/2009
10/6/2009
15/5/2009
12/5/2009
23/4/2009
11/2/2009
10/2/2009
19/1/2009

Λήξη Σύµβασης Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Του
Καταστατικού Εταιρίας
Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης Σε Σώµα
∆ιοικητικού Συµβουλίου
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης ∆ιοικητικού
Συµβουλίου Ή Ανωτάτων ∆ιευθυντικών Στελεχών
Παρουσίαση Των Ετήσιων Αποτελεσµάτων Της
Πλαίσιο Computers Στην Ε.Θ.Ε.
Εµπλουτισµός Οικονοµικής Έκθεσης
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Της Θυγατρικής
Plaisio Computers Jsc

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=announce&year=2010&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=announce&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=announce&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=announce&year=2010&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr

Πληροφοριακά Σηµειώµατα και Έντυπα
Παροχής Πληροφοριών
3/4/2009

Τροποποίηση Οικονοµικού Ηµερολογίου 2009

9/1/2009

Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2009

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr

Σύγκληση και Αποφάσεις Γ.Σ.
20/1/2010

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

16/12/2009

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

19/5/2009

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

24/4/2009

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
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nnouncementList&type=announce&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
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Ηµεροµηνία

Θέµα

∆ιαδικτυακός Τόπος

Σχολιασµός Οικονοµικών Αποτελεσµάτων
21/10/2009

Σχολιασµός Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 9Μ 2009

29/7/2009

Σχολιασµός Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 6Μ 2009

4/5/2009

Σχολιασµός Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 3Μ 2009

28/1/2009

Σχολιασµός Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 12Μ 2008

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr
http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvestors.aspx?show=A
nnouncementList&type=press&year=2009&lang=gr

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων
Προσώπων

18/12/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

16/12/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

15/12/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

14/12/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

11/12/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

10/12/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

26/11/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

22/6/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

13/3/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

11/3/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

11/3/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

10/3/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

6/3/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

3/3/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

27/2/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

9/2/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

4/2/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7

2/2/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
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Ηµεροµηνία

Θέµα

∆ιαδικτυακός Τόπος

διευθυντικά καθήκοντα

30/1/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

28/1/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

27/1/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

13/1/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα

9/1/2009

Γνωστοποίηση Συναλλαγών προσώπου που ασκεί
διευθυντικά καθήκοντα
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n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/trakn/trak
n_results.asp?ctxt=%D0%CB%C1%C9%D3%C9%CF&aDa
te1=&aDate2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%DE%F4%E7
%F3%E7
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ακροτελεύτια αναφορά

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση 7/448/2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η
Εταιρεία γνωστοποιεί ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς
και οι οικονοµικές καταστάσεις των Εταιρειών που ενοποιούνται, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού
Ελεγκτή και η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι καταχωρηµένες στο
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr
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