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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ  

ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

 

 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως  

από 1
η
 Ιανουαρίου 2010 έως 31

η
 ∆εκεµβρίου 2010 

συνταγείσα 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 2010 (01.01.2010-

31.12.2010), 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 01
ης

 

Μαρτίου 2011 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 την ηµεροµηνία της συντάξεως και 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 Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγίας Φιλοθέης 

αριθ. 19, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Γεώργιος Λιάσκας του Χαρίλαου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 

9, 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) της Εταιρείας της 

χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010), 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 διαχείρισης 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. 

Μαγούλα, 01 Μαρτίου 2011 

 

Οι δηλούντες 

  

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                                  Τα ορισθέντα από το ∆.Σ. Μέλη                           

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

 

 

Γεώργιος Κ. Γεράρδος                           Κωνσταντίνος Γ. Γεράρδος     Γεώργιος Χ. Λιάσκας  

Α∆Τ Ν 318959                                            Α∆Τ ΑΕ 632801                Α∆Τ ΑΒ 346335 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2010 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί 

(εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2010 

(01.01.2010-31.12.2010).  

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,  και άρθρο 43
α
 παρ. 3 όπως τα εν λόγω άρθρα ισχύουν  µετά και την 

τροποποίηση τους από τον ν. 3873/2010) όσο και του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91 

Α΄/30.04.2007) 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.E.Β.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% και  

δ) ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε, στην οποία η Εταιρεία συµµετείχε µε ποσοστό συµµετοχής 24% και της 

οποίας η εκκαθάριση, συνεπεία της λύσεως αυτής ολοκληρώθηκε στις 15.03.2010.   

Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2010 (01.01.2010-

31.12.2010) 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. Για τους λόγους αυτούς τα πληροφοριακά στοιχεία που  απαιτούνται µε βάση την 

περίπτωση στ  της παραγράφου  3 του άρθρου 107 του κ.ν. 2190/1920 περιλαµβάνονται 

στην Ενότητα της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που περιέχει τη 

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.  
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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 2010.  

Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 

Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως 2010  

 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2010 (01.01.2010-

31.12.2010) µε ηµερολογιακή σειρά, σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρίας 

 

Η εταιρεία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" ανακοίνωσε στις 

18/01/2010 και σύµφωνα µε το άρθρο 19§2 του ν. 3556/2007, και ενόψει της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που συγκλήθηκε την 19η Ιανουαρίου 2010 , ηµέρα 

Τρίτη , και ώρα 12:30 µ.µ, στα γραφεία της έδρας της (Μαγούλα Αττικής, θέση Σκληρή) ότι 

προτίθεται να τροποποιήσει άρθρα του Καταστατικού της , σύµφωνα µε το Σχέδιο 

Τροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας που παραµένει διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο (http:// www.plaisio.gr) και στην ιστοσελίδα του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr). Oι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούσαν:  

α) Την τροποποίηση και ειδικότερα την επέκταση του σκοπού της εταιρείας ώστε να 

περιλαµβάνει και ένα ευρύ φάσµα εµπορικών δραστηριοτήτων  

β) στην συµπλήρωση 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. 

Στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής του Οµίλου να εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες που του 

παρουσιάζονται, η ∆ιοίκηση προχώρησε σε διεύρυνση του σκοπού δραστηριότητας της 

Εταιρείας, προκειµένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη ευελιξία για αξιοποίηση των 

προαναφερθεισών ευκαιριών.  Κατά την τρέχουσα χρήση η διεύρυνση του σκοπού δεν είχε 

ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 

2. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

 

Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ανακοίνωσε ότι την 

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 12:30 µ.µ. πραγµατοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική 
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Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται 

στην Μαγούλα Αττικής (Θέση Σκληρή).  

 

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' 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 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 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. 

 

Στο 2ο 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.  

Στο 3ο θέµα, έλαβαν χώρα εκ µέρους του Προεδρείου ορισµένες  ανακοινώσεις αναφορικά µε 

την πορεία των εταιρικών εργασιών.  

 

3. Παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσµάτων της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS στην Ε.Θ.Ε. 

 

H οµάδα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS απέδειξε ότι µπορεί να επιτύχει το ασυµβίβαστο: 

δηλαδή να βελτιώνει τις πωλήσεις της ταυτόχρονα µε τη µείωση των εξόδων της.  

Ο Πρόεδρος της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, κύριος Γιώργος Γεράρδος - στη παρουσίαση της 

05/02/2010 του Οµίλου στην Ε.Θ.Ε., αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΠΛΑΙΣΙΟ καταφέρνει 

παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες να παρουσιάζει υγιή οικονοµικά µεγέθη. Η εξέλιξη 

των πωλήσεων από τρίµηνο σε τρίµηνο ήταν ενδεικτική: από πτώση 14,5% το πρώτο 

τρίµηνο, το δεύτερο οι πωλήσεις κινήθηκαν µε  πτώση 12,3% και µε 2,6% το τρίτο 

καταλήγοντας αυξηµένες κατά 6,4% στο τελευταίο. Συνολικά, οι πωλήσεις το 2009 

διαµορφώθηκαν σε 389.670 εκ. ευρώ µειωµένες κατά 5,4% σε σχέση µε τις περσινές. 

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα έξοδα του Οµίλου, τα οποία σε ετήσιο επίπεδο µειώθηκαν 

κατά 7,6%.  

Τα Κέρδη Μετά Φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα 4,7 εκ ευρώ αυξηµένα κατά 11,1% 

σε σχέση µε πέρυσι. Η εισπραχθείσα αποζηµίωση στο τελευταίο τρίµηνο της χρήσης για την 
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καταστροφή του καταστήµατος της Στουρνάρη 24, έδωσε την πραγµατική διάσταση της 

κερδοφορίας για το έτος 2009. 

Ο Αντιπρόεδρος, κύριος Κώστας Γεράρδος, παρουσίασε τα αποτελέσµατα του Οµίλου από 

την εµπορική σκοπιά και έκανε αναφορά στις κινήσεις που έγιναν στη διάρκεια του 2009. 

Ιδιαίτερη µνεία έγινε στα εγκαίνια του νέου κέντρου διοίκησης, διανοµής και αποθήκευσης και 

τη λειτουργία νέου καταστήµατος στη Μαγούλα Αττικής. Επίσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις 

επιπλέον δοµές που στηθήκαν ώστε πέρα από την exclusive υποστήριξη στο Turbo-X, η 

ΠΛΑΙΣΙΟ να παρέχει πραγµατική υποστήριξη και στα τρία βασικά brands notebooks – ACER, 

HP και TOSHIBA, καθώς και στο νέο πιο φιλικό προς το χρήστη B2C site και στην επιτυχή 

δηµιουργία του προηγµένου Β2Β site.  

Η ηλεκτρονική µορφή της παρουσίασης παραµένει αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

(www.plaisio.gr).  

 

4. Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 21 του 

Καταστατικού της και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της που ελήφθη κατά 

την συνεδρίασή του της 20ης Απριλίου 2010, κλήθηκαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυµης 

Εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» («Εταιρεία»), στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η 

Μαΐου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 17:00 µ.µ., στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, που 

βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 

Θέµα 1ο:  Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της Εταιρείας και του 

Οµίλου της 21ης εταιρικής χρήσης (01.01.2009 – 31.12.2009), µετά των Ετησίων 

Οικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης 

(01.01.2009 – 31.12.2009), καθώς και  των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

 Θέµα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσεως 2009 (01.01.2009 – 31.12.2009) 

και διανοµής (καταβολής) µερίσµατος και παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 

Θέµα 3ο:  Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της κλειόµενης 21ης εταιρικής 

χρήσης (01.01.2009 – 31.12.2009) καθώς και για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εν 

λόγω χρήσεως. 

Θέµα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισµός 

της αµοιβής τους.  

Θέµα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισµός νέων αµοιβών και µισθών των µελών 
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του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε παράλληλη έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων των 

υφισταµένων  σχετικών  συµβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.  

Θέµα 6ο: Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας  και ορισµός των 

ανεξάρτητων µελών αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα.   

Θέµα 7ο: Ορισµός Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee), σύµφωνα µε τις διατάξεις  

του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.  

Θέµα 8ο:  Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις. 

 

5. Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας 

 

Η Εταιρία µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (εφεξής η «Εταιρεία»)  ανακοίνωσε σύµφωνα µε τον ν. 3556/2007 

(άρθρα 9, 14 και 21)  , σε συνδυασµό µε την Απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο µε 

αριθµό 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , ότι την 29η Απριλίου 2010,  ο µέτοχος και 

Αντιπρόεδρος του ∆Σ της Εταιρείας  Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου προέβη σε 

γνωστοποίηση, δια της οποίας ενηµέρωσε την Εταιρεία ότι στις 28.04.2010 αγόρασε 1.650 

µετοχές µε δικαίωµα  ψήφου της Εταιρείας,  µε αποτέλεσµα τα δικαιώµατα ψήφου που 

κατέχει  στην Εταιρεία  να υπερβούν το όριο του 10% σε σχέση µε το σύνολο των 

δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.(άρθρο 9 παρ.1 3556/2007).  

Κατόπιν τούτου ο αριθµός δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει ο Κωνσταντίνος Γεράρδος του 

Γεωργίου στην Εταιρεία  από 2.207.892 (ποσοστό 9,9995%) ανέρχεται πλέον   σε 2.209.542 

(ποσοστό 10,0070%) επί του συνολικού αριθµού δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.  

 Η παρούσα ανακοίνωση δηµοσιοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και 

παραµένει αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.plaisio.gr. 

 

6. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

 

Η Εταιρεία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" ανακοίνωσε ότι την 

17η Μαΐου 2010 πραγµατοποιήθηκε η 21η 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 δι' αντιπροσώπου πενήντα (50) 

µέτοχοι εκπροσωπούντες 19.111.436 κοινές ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα 

ψήφου, ήτοι το 86,6% επί συνόλου 22.080.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών και ισαρίθµων 

δικαιωµάτων ψήφου.  

H Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων έλαβε τις εξής 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 αφορούν 
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στην 21η Εταιρική Χρήση (από 01.01.2009 έως 31.12.2009) καθώς επίσης και το σύνολο των 

Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) της εν λόγω χρήσεως και 

την Ετήσια Οικονοµική Έκθεση στο Σύνολό της .  

 

Στο 2ο θέµα, οι µέτοχοι ενέκριναν οµόφωνα την ∆ιανοµή Κερδών της 21ης Εταιρικής Χρήσης, 

και ειδικότερα ενέκριναν την διανοµή συνολικού µερίσµατος ύψους 2.649.600,00 Ευρώ , ήτοι 

ποσού 0,12 ανά µετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 

παρακρατείται ο αναλογούν στο µέρισµα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό 

καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή ανήλθε σε 0,108 Ευρώ.  

 

∆ικαιούχοι είσπραξης του ως άνω µερίσµατος ήταν οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του 

Συστήµατος άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Πέµπτη 27 Μαΐου 2010 (record date). 

Ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος ορίσθηκε η Τρίτη 25 Μαΐου 2010 . Η πληρωµή του 

µερίσµατος της χρήσης 2009 ξεκίνησε την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 µέσω της Τράπεζας EFG 

Eurobank.  

 

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 

διαχείριση της 21ης Εταιρικής Χρήσης.  

 

Στο 4ο θέµα, οι µέτοχοι οµόφωνα εξέλεξαν για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 2010 

(01.01.2010 - 31.12.2010), την ελεγκτική εταιρεία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." και 

ειδικότερα τον κ. Ιωάννη Πανταζή (ΑΜ 19461) για την θέση του τακτικού ελεγκτή και τον κ. 

Ανάγνο Λυµπέρη (ΑΜ 11241) για την θέση του αναπληρωµατικού ελεγκτή. Ως αµοιβή των 

ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό των 24.720,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.  

 

Στο 5ο θέµα, οι µέτοχοι οµόφωνα ενέκριναν τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2009 και προενέκριναν τις 

αµοιβές των µελών του ∆.Σ. για την χρήση 2010 και µέχρι την επόµενη ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση.  

 

Στο 6ο θέµα, οι µέτοχοι εξέλεξαν οµόφωνα νέο εξαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πενταετή 

θητεία, ήτοι µέχρι την 30η Ιουνίου 2015. Ειδικότερα ως µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

εξελέγησαν οι κάτωθι: α) Γεώργιος Γεράρδος, β) Κωνσταντίνος Γεράρδος, γ) Γεώργιος 

Λιάσκας, δ) Νικόλαος Τσίρος, ε) Αντιόπη-Άννα Μαύρου και στ) Ηλίας Κλης.  

Ταυτόχρονα µε την αυτή απόφασή τους οι µέτοχοι οµόφωνα όρισαν ως ανεξάρτητα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου τον κ. Νικόλαο Τσίρο και τον κ. Ηλία Κλη.  

 

Στο 7ο θέµα, οι µέτοχοι οµόφωνα όρισαν Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούµενη από τα ακόλουθα µέλη του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: α) Αντιόπη-Άννα Μαύρου, β) Νικόλαο Τσίρο και γ) 

Ηλία Κλη, εκ των οποίων τα δύο (2) τελευταία είναι και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη.  

 

Στο 8ο θέµα, έλαβαν χώρα κάποιες ανακοινώσεις εκ µέρους του Προεδρείου αναφορικά µε 

την πορεία και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 

 

7. Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος 

χρήσεως 2009 

 

Η εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» ανακοίνωσε, ότι  µε  απόφαση της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 17ης Μαΐου 2010 το µέρισµα για τη 

χρήση 2009 ανέρχεται σε 2.649.600,00 Ευρώ, ήτοι σε  0,12 Ευρώ ανά µετοχή, από το οποίο 

ποσό βάσει  του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο µέρισµα 

φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το  συνολικό καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά 

µετοχή  ανήλθε σε 0,108 Ευρώ . 

 

Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη  25η  Μαΐου 2010.  ∆ιευκρινίζεται ότι µε βάση τον 

Κανονισµό του Χ.Α οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται σύµφωνα µε τον κανόνα 

«record date» που αντικαθιστά τον κανόνα  «trade date». Σύµφωνα µε τον νέο κανόνα, 

δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειµένω του µερίσµατος) ήταν οι επενδυτές που ήταν 

εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ηµέρας (record date). Η καταβολή του 

µερίσµατος ξεκίνησε την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010. Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω 

µερίσµατος ήταν οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων της εταιρείας 

κατά την record date , ήτοι την Πέµπτη 27 Μαΐου 2010. 

Η καταβολή του µερίσµατος πραγµατοποιήθηκε από την πληρώτρια τράπεζα «EFG 

EUROBANK ERGASIAS» , ως ακολούθως : 

 

Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους µετόχους εκείνους οι οποίοι είχαν εξουσιοδοτήσει για 

την είσπραξη των µερισµάτων  τους χειριστές τους .  

Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS για όσους 

εκ των µετόχων είχαν ζητήσει την εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις 

µετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας τους.  

Για όσους εκ των µετόχων δεν κατέστη, για διάφορους λόγους , δυνατή η πίστωση µέσω των 

χειριστών τους, θα ήταν δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από τις 02.06.2010, µέσω του 

∆ικτύου των καταστηµάτων της «EFG EUROBANK ERGASIAS». 

 

Η είσπραξη του µερίσµατος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις θα είναι δυνατή µέχρι 

31.12.2015 και θα πραγµατοποιείται µε την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθµός 

Μερίδα Επενδυτή , Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, είτε 

αυτοπροσώπως είτε µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τους σε οποιοδήποτε 

υποκατάστηµα της πληρώτριας Τράπεζας. 
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8. Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου - Συγκρότηση σε σώµα 

 

Η εταιρεία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ", γνωστοποίησε στις 

18/05/2010 στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3340/2005, ότι το εκλεγέν 

από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17ης Μαΐου 2010 νέο εξαµελές 

∆ιοικητικό της Συµβούλιο, µε θητεία µέχρι την 30η Ιουνίου 2015, συγκροτήθηκε σε σώµα ως 

ακολούθως : 

α) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

εκτελεστικό µέλος.  

β) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του ∆Σ , εκτελεστικό µέλος. 

γ) Γεώργιος Λιάσκας του Χαρίλαου, εκτελεστικό µέλος. 

δ) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη, µη εκτελεστικό µέλος 

ε) Νικόλαος Τσίρος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος και  

στ) Ηλίας Κλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 

 

9.Έκτακτη εισφορά του άρθρου 5 του Ν.3845/2010 

 

Η Εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. ανακοίνωσε κατά την 01/06/2010 ότι η έκτακτη 

εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης που επιβλήθηκε δυνάµει του α. 5 ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 

65/6.5.2010), θα ανέλθει στο ποσό των 0,8 εκ. ευρώ περίπου για την Εταιρεία και για τον 

Όµιλο. 

Το ποσό της παραπάνω εισφοράς οριστικοποιήθηκε µετά την λήψη του αντίστοιχου 

εκκαθαριστικού σηµειώµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα της 

Χρήσης 2010. 

 

10. Παραγραφή µερίσµατος χρήσης 2004 

 

Στις 25/10/2010 Η Εταιρεία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ" ενηµέρωσε τους κκ Μετόχους ότι 

στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 θα έληγε η πενταετής προθεσµία για την είσπραξη του µερίσµατος 

που αφορούσε την εταιρική χρήση 2004. 

 Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία (31.12.2010), τα µερίσµατα της εταιρικής χρήσης 2004 που 

δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους, θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

11. Παρουσίαση της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS στην Ε.Θ.Ε. 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, κύριος Γιώργος Γεράρδος - στη παρουσίαση της 

03/11/2010 του Οµίλου στην Ε.Θ.Ε., αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΠΛΑΙΣΙΟ στηρίζει τη 

συνεχή ανάπτυξη της στην αύξηση του µεριδίου αγοράς, ακόµη και µέσα σε συρρικνούµενη 

αγορά, την οποία επιτυγχάνει µέσω της συνεχούς βελτίωσης των ανθρώπων της. Επίσης, ο 
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κος Γεράρδος παρουσίασε την επιτυχηµένη πορεία της private label της ΠΛΑΙΣΙΟ, Turbo-X, η 

οποία ενδυναµώνει συνεχώς την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Επίσης αναφορά έγινε 

στη συνεχή και συνεπή µείωση των εξόδων του Οµίλου, καθώς και στην πολύ επιτυχηµένη 

διαχείριση της ρευστότητας του. Η µείωση των αποθεµάτων, των απαιτήσεων από πελάτες, 

των υποχρεώσεων σε προµηθευτές, καθώς και η χαµηλή δανειακή επιβάρυνση του Οµίλου 

αναφέρθηκαν από τον κo Γεράρδο. Τέλος, η ∆ιοίκηση του Οµίλου ανέφερε ότι, λόγω της 

οικονοµικής συγκυρίας, παρουσιάζονται σηµαντικές ευκαιρίες για την επανεγκατάσταση 

κάποιων καταστηµάτων. Η ηλεκτρονική µορφή της παρουσίασης παραµένει αναρτηµένη στην 

ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.plaisio.gr).   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος, είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο µακροπρόθεσµος δανεισµός τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου την 31.12.2010 

ανερχόταν σε 21.898 χιλιάδες €, ο βραχυπρόθεσµος οµολογιακός δανεισµός ήταν 1.243 χιλ. 

€ (643 χιλ. € την 31/12/2009). Από το σύνολο του οµολογιακού δανεισµού (23.141 χιλ €) τα 

5.141 χιλιάδες € αφορούν  κοινό οµολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική 

Τράπεζα µε σταθερό επιτόκιο, τα 6.000 χιλιάδες € κοινό οµολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί 

από την Alpha Bank µε κυµαινόµενο επιτόκιο που καλύπτεται από παράγωγο 

χρηµατοοικονοµικό προϊόν ενώ τα υπόλοιπα € 12.000 χιλιάδες αφορούν κοινό οµολογιακό 

δάνειο µε 2 χρόνια περίοδο χάριτος και κυµαινόµενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank. 

Παράλληλα, ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός της εταιρείας, ύψους 107 χιλιάδων € 

την 31/12/2010 (3.117 χιλιάδες € την 31/12/2009), έχει συναφθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς 

και των ιδίων κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές 

επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%:  

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

την περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά 121 χιλιάδες Ευρώ  την 31.12.2010 και κατά  151 

χιλιάδες Ευρώ την 31.12.2009 αντιστοίχως. 

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 121 χιλιάδες Ευρώ την 31.12.2010 και κατά 151 χιλιάδες 

Ευρώ την 31.12.2009 αντιστοίχως. 

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός δεν θα µεταβληθεί 

σηµαντικά έως το τέλος της επόµενης χρήσης. Η πορεία των επιτοκίων δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί µε ακρίβεια, οπότε η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί την πορεία των 

επιτοκίων και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να περιορίζει αυτόν τον κίνδυνο. Η 

Εταιρεία κατά το 2ο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης εισέπραξε µέρος των απαιτήσεων της 

από το ∆ηµόσιο, οι οποίες προέρχονταν από τις ενέργειες Φοιτητικού (∆ες την Ψηφιακά) και 

Μαθητικού Laptop (Μαθητικός Υπολογιστής) καθώς επίσης και προκαταβολή από την 

επιδότηση του έργου της Μαγούλας, το οποίο έχει υπαχθεί στην υπ΄ αριθµ. 

32278/ΥΠΕ/4/00513/Ν.3299/2004. Οι προαναφερθείσες απαιτήσεις είχαν οδηγήσει σε 

αύξηση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού κατά το 1ο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης.  
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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 

(πάνω από 150.000 πελάτες - επιχειρήσεις). 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 χαµηλού ρίσκου. Επιπρόσθετα κατά πάγια 

τακτική του Οµίλου το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων από πελάτες ασφαλίζονται. Η 

Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο της σε κατονοµαζόµενους (υπόλοιπα άνω των 

25.000,00 €) και µη κατονοµαζόµενους (υπόλοιπα από 800,00 € έως 24.999,99 €) πελάτες. 

Τόσο στην 1η κατηγορία πελατών όσο και στη 2η κατηγορία πελατών, η Εταιρεία συµµετέχει 

στο πιστωτικό κίνδυνο µε ποσοστό 15%. 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 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.  

Την 31/12/2010 το σύνολο των πελατών και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων, για τον 

Όµιλο και για την Εταιρεία,  ήταν 35.303 χιλιάδες € και 35.445 χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη 

επισφαλών πελατών-χρεωστών ήταν  1.584 χιλιάδες € και 1.519 χιλιάδες € για τον Όµιλο και 

την Εταιρεία αντίστοιχα. 

Επισηµαίνεται ότι το ποσοστό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης για την τρέχουσα περίοδο δεν 

έχει µεταβληθεί σηµαντικά (4,5% έναντι 4,2% την 31/12/2009), 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 31.12.2010, ανερχόταν σε 653 χιλ. Ευρώ. Η διοίκηση 

της Εταιρείας θεωρεί ότι το προαναφερθέν χρεωστικό υπόλοιπο δεν παρουσιάζει κίνδυνο µη 

είσπραξης για την Εταιρεία, δεδοµένου ότι η Plesio Computers JSC ελέγχεται κατά 100% από 

τη Μητρική Εταιρεία. 

Ενόψει όλων των ως άνω παραµέτρων ο εν λόγω κίνδυνος είναι υπαρκτός, ιδίως σε περίοδο 

ευρύτερης  οικονοµικής κρίσης όπως είναι η υπό εξέταση περίοδος, πλην όµως ελεγχόµενος 

και οι όποιες επιπτώσεις αυτού αναµένεται να είναι περιορισµένες. 

 

3. Κίνδυνος αποθεµάτων-προµηθευτών  

 

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

κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, 

κλοπές, κλπ. Παράλληλα εξαιτίας του ότι ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον τοµέα της υψηλής 

τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεµάτων είναι 

σηµαντικός, η ∆ιοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των 

αποθεµάτων και σχηµατίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονοµικές 
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καταστάσεις να ταυτίζεται µε την πραγµατική.  Την 31/12/2010 το σύνολο αποθεµάτων ήταν 

39.476 χιλιάδες € και 38.704 χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 4.695 χιλιάδες € 

και 4.651 χιλιάδες € για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.  

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, η Εταιρία εκτιµά ότι ο περιορισµός του ύψους των 

αποθεµάτων, αποτελεί αναγκαιότητα. Πράγµατι στην εξεταζόµενη περίοδο, ο Όµιλος πέτυχε 

περεταίρω µείωση του αποθέµατος του, στα πλαίσια όµως της συντηρητικής του πολιτικής, 

καθώς και της αξιολόγησης της ταχύτητας κυκλοφορίας του αποθέµατος δεν προέβη σε 

αντίστοιχη µείωση της πρόβλεψης αποµείωσης των αποθεµάτων.  

Τέλος, η Εταιρία θεωρεί ότι, ο κίνδυνος των προµηθευτών είναι πολύ περιορισµένος και σε 

κάθε περίπτωση µη σηµαντικός για τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου, καθώς δεν υπάρχει 

σηµαντική εξάρτηση από συγκεκριµένους προµηθευτές, ενόψει του γεγονότος ότι ουδείς εξ΄ 

αυτών 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 14,7%, ενώ 

το ποσοστό συµµετοχής του επόµενου προµηθευτή είναι κάτω από 7%. Κατά την επόµενη 

χρήση δεν αναµένεται να προκύψουν νεώτερα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν τις εν λόγω 

εκτιµήσεις.  

 

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. Η 

δραστηριοποίηση του Οµίλου στην Βουλγαρία δε θεωρείται ότι εντείνει τον συγκεκριµένο 

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

 

5. Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο Όµιλος διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης και εγκεκριµένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά 

ιδρύµατα, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όµιλος διατηρεί επαρκή 

µετρητά διαθέσιµα και χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι Τραπεζών, όσο και έναντι των 

προµηθευτών του, λόγω της 40ετους και πλέον δυναµικής πορείας του στην ελληνική αγορά. 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 αναλύεται ως 

εξής: 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2010 
έως 12 
µήνες 

από 1 έως 2 
έτη 

από 2έως 5 έτη άνω των 5 
ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 
Υποχρεώσεις 

60.428 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων και Τόκων 2.245 8.507 8.880 5.845 

Σύνολο 62.673 8.507 8.880 5.845 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2009 έως 12 
µήνες 

από 1 έως 2 
έτη 

από 2έως 5 έτη άνω των 5 
ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 
Υποχρεώσεις 

81.479 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων και Τόκων 5.432 2.172 19.034 7.138 

Σύνολο 86.911 2.172 19.034 7.138 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2010 
έως 12 
µήνες 

από 1 έως 2 
έτη 

από 2έως 5 έτη άνω των 5 
ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 
Υποχρεώσεις 

60.014 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων και Τόκων 2.245 8.507 8.880 5.845 

Σύνολο 62.259 8.507 8.880 5.845 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2009 έως 12 
µήνες 

από 1 έως 2 
έτη 

από 2έως 5 έτη άνω των 5 
ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 
Υποχρεώσεις 

81.095 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων και Τόκων 5.432 2.172 19.034 7.138 

Σύνολο 86.527 2.172 19.034 7.138 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων προς προµηθευτές είναι βραχυπρόθεσµες. Στην ίδια 

κατηγορία περιλαµβάνονται οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και οι 

υποχρεώσεις από φόρους. 

Με βάση τις ως άνω παραδοχές κατά την παρούσα χρονική στιγµή και για την επόµενη 

χρήση, ο συγκεκριµένος κίνδυνος παρουσιάζεται ως ελεγχόµενος, εκτός εάν υπάρξει 

δραµατική επιδείνωση των γενικότερων οικονοµικών συνθηκών , που θα έχει ως αποτέλεσµα  

την αύξηση επισφαλειών κλπ του Οµίλου, γεγονός το οποίο αναπόφευκτα θα συµπιέσει την 

ρευστότητα που διαθέτει ο Όµιλος. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κατά τις 31.12.2010 ο 

Όµιλος διέθετε 24.801 χιλ. Ευρώ ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

Η µείωση που παρατηρείται στο υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές 

οφείλεται τόσο στον περιορισµό των παραγγελιών που οδήγησαν στη µείωση του 

αποθέµατος, όσο και στην εξόφληση µετρητοίς για την επίτευξη καλύτερων όρων αγοράς.  
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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 Εταιρεία εταιρείες που είναι µέλη του Οµίλου, 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%. 

4. ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. (Συνδεδεµένη), που είχε έδρα στην Νέα Ιωνία Αττικής, στην οποία η 

Εταιρεία συµµετείχε µε ποσοστό 24%. Στις 15.03.2010 ολοκληρώθηκε η διανοµή του 

προϊόντος εκκαθάρισης της προαναφερθείσας Εταιρείας και εν συνεχεία διαγράφηκε από το 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί και ενόψει του ότι οι συναλλαγές αυτές αφορούν όλη την χρήση 

2010 περιλαµβάνεται και η εταιρεία BULDOZA Α.Ε. στην οποία βασικός µέτοχος µε ποσοστό 

85% είναι ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

A.E.B.E.. Σηµειωτέον, ότι η εταιρεία αυτή δεν περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, αλλά αποτελεί συνδεδεµένο µέρος όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 9 του 

∆ΛΠ 24. 

 

Στις 31.12.2010 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 2010 σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. είναι οι ακόλουθες (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ): 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε                38                7       1.460             6 

PLΕSIO COMPUTERS 

JSC 

              10          653          10      3.694 

PLΕSIO  

ESTATE JSC 

              0              0           0           0 

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε.  0 0 0 0 

BULDOZA Α.Ε. 0 401 0 330 

ΣΥΝΟΛΟ  48 1.061 1.470 4.030 

 

 

Αναλυτικότερα και µε σκοπό ειδικότερου προσδιορισµού των ως άνω συναλλαγών 

διευκρινίζονται τα κάτωθι: 
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1) Η ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. παρείχε προς την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

υπηρεσίες αξίας 1.460 χιλ. Ευρώ, που αφορούν σε µισθώµατα (ενοίκια) και παροχή 

υπηρεσιών από εκµίσθωση ακινήτων (1.326 χιλιάδες Ευρώ και 134 χιλιάδες Ευρώ 

αντίστοιχα).      

2) Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. τιµολόγησε κατά την διάρκεια του 2010 την PLΕSIO 

COMPUTERS JSC για πωλήσεις εµπορευµάτων προς την τελευταία µε το ποσό των 3.694 

χιλιάδων Ευρώ. Επιπλέον για το συγκεκριµένο διάστηµα η PLESIO COMPUTERS JSC  

τιµολόγησε για πωλήσεις εµπορευµάτων την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. µε το ποσό 

των 10χιλιάδων Ευρώ. 

∆ιευκρινίζεται ότι για το προαναφερθέν διάστηµα, η εταιρεία Plaisio Estate JSC είχε έσοδα 

152 χιλιάδες Ευρώ από την Plaisio Computers JSC που προέρχονται από µισθώµατα 

(ενοίκια). 

3) Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. τιµολόγησε την BULDOZA A.E. για παροχή 

υπηρεσιών και πωλήσεις εµπορευµάτων µε το ποσό των 330 χιλ. Ευρώ. Σηµειώνεται ότι κατά 

την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων το υπόλοιπο των 401 χιλ 

Ευρώ από την BULDOZA Α.Ε. έχει εξοφληθεί. 

4) Οι συναλλαγές και οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης της 

Εταιρείας ανήλθαν σε 707 χιλιάδες Ευρώ για το διάστηµα 01.01.2010 – 31.12.2010, ενώ οι 

απαιτήσεις της Εταιρείας από ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης κατά την 

31.12.2010 ανέρχονταν σε 28 χιλιάδες Ευρώ.  

 

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, ούτε υπάρχουν στοιχεία τα οποία να 

συνιστούν ουσιώδη διαφοροποίηση του ύψους και της φύσης των συναλλαγών αυτών σε 

σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Εποµένως, οι εν λόγω συναλλαγές δεν επηρεάζουν 

ουσιωδώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρείας. 
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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, 

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 2.210.957 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου – ποσοστό 10,01% 

(άµεση συµµετοχή). 

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

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

 

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου σε κατόχους µετοχών της 

Εταιρείας. 

 

6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 
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∆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.  

 

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: α) η σύµβαση οµολογιακού δανείου µε την 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. προβλέπει ότι οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρείας 
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δεσµεύονται να διατηρήσουν καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης ποσοστό τουλάχιστον 34% 

του µετοχικού κεφαλαίου. 

β) η σύµβαση οµολογιακού δανείου µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. προβλέπει 

ότι οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρείας δεσµεύονται να διατηρήσουν καθ΄ όλη την διάρκεια της 

σύµβασης ποσοστό τουλάχιστον 51% του µετοχικού κεφαλαίου και τέλος     

γ) η σύµβαση οµολογιακού δανείου µε την Alpha Bank A.E. προβλέπει ότι ο βασικός µέτοχος 

της Εταιρείας δεσµεύεται να διατηρήσει καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης ποσοστό 

τουλάχιστον 34% του µετοχικού κεφαλαίου.  

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. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ 

Πληροφορίες για Εργασιακά και Περιβαλλοντικά Θέµατα  

 

1. Ο Όµιλος κατά την 31.12.2010 απασχολούσε 1.223 άτοµα και η Εταιρεία 1.173 άτοµα 

αντίστοιχα, έναντι 1.281 και 1.223 την 31.12.2009. 

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. 



 23

 

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 προηγούµενες τέσσερις χρήσεις καθώς και στην 

χρήση 2010 απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  

Σε χιλ. Ευρώ  01.01.2006-

31.12.2006 

01.01.2007-

31.12.2007 

01.01.2008- 

31.12.2008 

01.01.2009- 

31.212.2009 

01.01.2010-

31.12.2010 

Κύκλος  

Εργασιών  
311.075 385.023 411.901 389.670 358.183 

Μικτά κέρδη  58.541 71.581 74.935 69.141 62.828 

Κέρδη προ 

φόρων  
10.051 13.684 5.987 7.645 5.094 

Κέρδη µετά από 

φόρους  
6.334 9.855 4.257 4.731 2.585 

 

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

απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Ο ΟΜΙΛΟΣ  

 2007 vs 2006 2008 vs 2007 2009 vs 2008 2010 vs 2009 

Κύκλος  

Εργασιών  
24% 7% -5% -8,1% 

Μικτά κέρδη  
22% 5% -8% -9,1% 

Κέρδη προ 

φόρων  
36% -56% 28% -33,4% 

Κέρδη µετά από 

φόρους  
56% -57% 11% -45,4% 

 

Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Οµίλου   

Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 

           Ο ΟΜΙΛΟΣ 

                                                                       31.12.2010     31.12.2009 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 

Σύνολο Ενεργητικού  

Πάγιο Ενεργητικό/ 

Σύνολο Ενεργητικού  

 

69,5% 

30,5% 

 

72,2% 

27,8% 

 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία 

κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και 

πάγιο ενεργητικό  
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Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 

           Ο ΟΜΙΛΟΣ 

                                                                       31.12.2010     31.12.2009 

Ίδια Κεφάλαια/ 
Σύνολο Υποχρεώσεων  58,2% 

 
 
 

 
46,4% 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική 

αυτάρκεια της Εταιρείας  

Σύνολο Υποχρεώσεων/ 

Σύνολο Παθητικού  

Ίδια Κεφάλαια/ 

Σύνολο Παθητικού   

63,2% 

36,8% 

68,3% 

31,7% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν  την δανειακή 

εξάρτηση της Εταιρείας   

Ίδια Κεφάλαια/  

Πάγιο Ενεργητικό 

 

120,5% 
 
 
 
 

 
 

114,1% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως 

των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας  

από τα Ίδια Κεφάλαια  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

155,5% 
 
 
 
 
 

 
136,4% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας 
να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 
µε στοιχεία του κυκλοφορούντος Ενεργητικού    

Κεφάλαιο κίνησης/ 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  35,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26,7% 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το 

τµήµα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 

χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών 

κεφαλαίων (ιδίων και µακροπρόθεσµων 

κεφαλαίων πλέον των προβλέψεων για έκτακτους 

κινδύνους)      

Αριθµοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας  

Καθαρά Αποτελέσµατα  

Προ φόρων/ 

Σύνολο Εσόδων  

 
 
 
 

1,4% 
 

2,0% 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική 

απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά 

έσοδα    

Καθαρά Αποτελέσµατα  

Προ φόρων/ 

Ίδια Κεφάλαια 9,9% 14,9% 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας  

Μικτά Αποτελέσµατα/ 

Σύνολο Εσόδων  17,5% 17,7% 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο 

µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 

Εταιρείας 

 

Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου το 2010 ανήλθε σε 358.183 χιλ. ευρώ έναντι 389.670 χιλ. 

ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας µείωση 8,1%. Συγκεκριµένα, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ψηφιακών εφαρµογών ανήλθαν σε 222.176 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας 

µείωση 7,5% από το 2009, οι πωλήσεις από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 32.869 χιλ 

ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 18,8% σε σχέση µε το 2009, ενώ οι πωλήσεις από είδη 
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γραφείου ανήλθαν σε 100.620 χιλ ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 6,0% από το 2009. Τέλος, 

οι πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθαν σε 2.518 χιλ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 28,8% σε 

σχέση µε το 2009. Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 318 χιλ ευρώ έναντι 2.480 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 € 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 χρήσης 

του 2009. 

Η επίδραση του δυσχερούς οικονοµικού περιβάλλοντος αποτυπώνεται στη πτώση των 

πωλήσεων κυρίως κατά το 3
ο
 και 4

ο
 τρίµηνο της εξεταζόµενης χρήσης.  Πιο συγκεκριµένα, οι 

πωλήσεις του 3
ου

 τριµήνου διαµορφώθηκαν στις 75.724 χιλ. ευρώ µειωµένες κατά 16,4% σε 

σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, ενώ οι πωλήσεις του 4
ου

 τριµήνου διαµορφώθηκαν 

στις 98.176 χιλ. ευρώ µειωµένες κατά 20,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα.  

Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν οι πωλήσεις από 10,9% αύξηση που παρουσίασαν το 1
ο
 

τρίµηνο και µια µικρή πτώση της τάξης του 1,6% κατά το 2
ο
 τρίµηνο να διαµορφωθούν τελικά 

στις 358.183 χιλ. ευρώ, µειωµένες κατά 8,1% από το 2009. Η πορεία αυτή των πωλήσεων 

θεωρείται από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου ως επιτυχία, καθώς οδήγησε στην αύξηση του 

µεριδίου αγοράς του Οµίλου σε µία εποχή που ο ανταγωνισµός αντιµετωπίζει µεγάλα 

προβλήµατα. 

 

Λειτουργικά Έξοδα - Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα, Έξοδα και Κέρδη από Συγγενείς 

Τα έξοδα του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένου των χρηµατοοικονοµικών, το 2010 ανήλθαν σε 

58.052 χιλ ευρώ περίπου, έναντι 63.976 χιλ ευρώ πέρσι, παρουσιάζοντας µείωση 9,2% και 

αναλύονται ως εξής: 

 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.179 χιλ ευρώ 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 50.220 χιλ ευρώ και  

Λοιπά Έξοδα 261 χιλ ευρώ 

 

Εµφανή συνεχίζουν να είναι τα αποτελέσµατα του επιτυχηµένου προγράµµατος περιορισµού 

των εξόδων. Η µείωση των εξόδων οφείλεται στην ορθολογική αξιολόγηση κάθε εξόδου µε 

βάση την σκοπιµότητα του και την ευρύτερη προσπάθεια εκλογίκευσης και 

επαναδιαπραγµάτευσης των σηµαντικότερων δαπανών. Ο Όµιλος προέβη σε αλλαγή της 

ωφέλιµης ζωής, όσον αφορά την επένδυση στο Κέντρο ∆ιοίκησης και ∆ιανοµής στη Μαγούλα 

Αττικής σε κάποιες κατηγορίες των ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων. Αν η 
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∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν είχε προβεί στη µεταβολή της λογιστικής εκτίµησης αναφορικά µε 

την ωφέλιµη ζωή συγκειµένων κατηγοριών των ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 

οι αποσβέσεις του 2010 θα ήταν αυξηµένες κατά ποσό 840 χιλ. ευρώ και κατά επέκταση τα 

αποτελέσµατα προ φόρων του 2010 θα ήταν µειωµένα κατά ποσό 840 χιλ. ευρώ.  

 

Το µειωµένο κατά 19,4% ποσό των χρηµατοοικονοµικών εξόδων (σε σχέση µε το αντίστοιχο 

περσινό διάστηµα) οφείλεται, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

«Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες» και στην υποενότητα «Κίνδυνος Επιτοκίου» στη 

µείωση του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού κατά το 2
ο
 εξάµηνο της  εξεταζόµενης 

χρήσης. 

 

Κέρδη 

Συνεπεία των ανωτέρω µεταβολών τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανέρχονται σε 5.093 χιλ 

ευρώ, µειωµένα κατά 33,4% από το 2009. Η διατήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

(17,5% vs 17,7%), αντικατοπτρίζει την εξασφάλιση καλύτερων όρων αγοράς σε συνδυασµό 

µε την προσπάθεια για εξυγίανση του αποθέµατος και τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιµών. 

Επιπρόσθετα τα κέρδη µετά φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν στις 2.585 χιλ. € µειωµένα 

κατά 45,4%. Η µείωση αυτή οφείλεται και στην επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 

του ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/06.05.2010) που για τον Όµιλο ανήλθε σε 761 χιλ. €. Μη 

λαµβάνοντας υπόψη τα ποσά των έκτακτων εισφορών που λογιστικοποιήθηκαν τόσο κατά 

την τρέχουσα χρήση όσο και κατά την προηγούµενη χρήση, τα Κέρδη Μετά Φόρων του 

Οµίλου θα διαµορφώνονταν σε 3,3 εκ. €, µειωµένα κατά 35,1% από το 2009 (Σηµείωση 23 

των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ 

Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη Οµίλου για την χρήση 2011 

Το 2011 θα είναι για όλους µία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, καθόσον η κρίση που έχει πλήξει 

την ελληνική αγορά, δηµιουργώντας συνθήκες ύφεσης, δεν αναµένεται ν΄ αποκλιµακωθεί, µε 

βάση τα µέχρι σήµερα υφιστάµενα δεδοµένα. Στην πραγµατικότητα, οι εξελίξεις είναι 

αδύνατον να προβλεφθούν και η ∆ιοίκηση του Οµίλου δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει την 

πορεία της αγοράς, δεδοµένων των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών.  

Ο Όµιλος µε την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά προχωρά στη συνεχή βελτίωση των 

υφιστάµενων καταστηµάτων και στην επαναλειτουργία του ιστορικού καταστήµατος της 

Στουρνάρη. Επιπλέον, στόχος του Οµίλου παραµένει η ενίσχυση του µεριδίου του στην 

αγορά του Internet, των άµεσων πωλήσεων και των καταστηµάτων µε ταυτόχρονη 

εξασφάλιση άριστου επιπέδου εξυπηρέτησης προς τους πελάτες.  

Με όπλο του, εκτός από την ηγετική του θέση, την υγιή χρηµατοοικονοµική του διάρθρωση ο 

Όµιλος διαπραγµατεύεται µε τους προµηθευτές για καλύτερους όρους αγοράς στην 

προσπάθεια να διασφαλίσει τη Μικτή του Κερδοφορία. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε 

τη συνεχή προσπάθεια για αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία µπορεί να επιτευχθεί 

κυρίως µε την πληρέστερη αξιοποίηση του πρότυπου κέντρου διανοµής και αποθήκευσης  

που η Εταιρεία δηµιούργησε στη Μαγούλα Αττικής, καθώς και τη συγκράτηση των εξόδων 

προϋποτίθενται για τη συνέχιση της κερδοφόρας πορείας του Οµίλου. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η 

Σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της περιόδου αναφοράς-Ίδιες µετοχές  

1.1 Η εδρεύουσα στην Σόφια της Βουλγαρίας εταιρεία Plaisio Computers JSC, αποφάσισε 

τον Φεβρουάριο του 2011 την αύξηση του κεφαλαίου της κατά το ποσό των 1.662.455,50 

Λέβα (850.000,00 Ευρώ περίπου) µε καταβολή µετρητών και µε την έκδοση νέων µετοχών.  

Η ως άνω αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την µητρική  εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS A.E.B.E. 

∆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.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Θ 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

(η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 

2190/1920 και αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης του ∆Σ της Εταιρείας)  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

* ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

* 1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης    

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  

1.2  Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 

διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη 

εφαρµογής  

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων 

του νόµου  

 

* 2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2.3 Επιτροπή Ελέγχου   

 

* 3. Γενική Συνέλευση των µετόχων  

3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής  

3.2  ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους  

 

*4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων  

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε την διαδικασία 

σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων)        

 

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας  

 

* 6. Πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία  
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* ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται 

και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα στη 

∆ιοίκηση της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους και άλλα ενδιαφερόµενα 

µέρη, συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, 

προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η 

παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης κατά την διαδικασία εφαρµογής των ανωτέρω. 

Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση διαδραµατίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο 

στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ η αυξηµένη διαφάνεια που 

προάγει έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονοµικής 

δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των δηµοσίων οργανισµών και 

θεσµών.  

 

* 1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης    

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  

Στη χώρα µας και κατά την ηµεροµηνία καταρτίσεως της παρούσας δήλωσης δεν υφίσταται 

πλείονες  του ενός ευρέως  αποδεκτοί Κώδικες Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) που να 

θεσπίζουν  πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρείες, έλλειψη 

η οποία διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις άλλες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

καθιστά πιο δύσκολη την συµµόρφωση των ελληνικών εταιρειών µε τις επιταγές της 

ευρωπαϊκής νοµοθεσίας όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση.  

Ειδικότερα στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως 

µέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002 που επιβάλλει την 

συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων εκτελεστικών µελών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια 

ελληνικών εταιρειών των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά, την θέσπιση και την λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και την 

υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Επιπλέον και άλλα πιο πρόσφατα 

νοµοθετήµατα ενσωµάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, 

δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει 

την σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον 

αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µίας εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που 

αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων 

προς τους µετόχους κατά το στάδιο προετοιµασίας µίας γενικής συνέλευσης. Τέλος ο πλέον 

πρόσφατος νόµος 3873/2010 ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την υπ’ αριθ. 

2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας µε τον τρόπο αυτό ως 

υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αποτελώντας 

ταυτόχρονα τον θεµέλιο λίθο του. 
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Η Εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα 

ανωτέρω αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων (ιδίως κ.ν. 2190/1920, 3016/2002 και 

3693/2008), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα  

Κατά το παρόν χρονικό στάδιο η Εταιρεία µας βρίσκεται σε φάση ουσιαστικής και ενδελεχούς 

επεξεργασίας, ανάπτυξης και διαµόρφωσης ενός Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος  

θεσπίζει και υιοθετεί πρότυπα και κανόνες βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης στις οποίες 

θα υπάγεται και θα ακολουθεί πιστά εφεξής η Εταιρεία.  

H διαµόρφωση του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος αφενός µεν θα 

συµπεριλαµβάνει και ενσωµατώνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ως 

άνω νοµοθετικές διατάξεις και αφετέρου θα υιοθετεί πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης  που 

συνάδουν µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας και εξυπηρετούν τις ανάγκες της µε στόχο την 

προαγωγή της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της Εταιρείας, 

απαιτεί µια εξειδικευµένη, µεθοδική και συστηµατική εργασία, µε σκοπό την παρουσίαση και 

υιοθέτηση ενός άρτιου, µε βάση τις ως άνω παραµέτρους κειµένου.  Η εν λόγω εργασία-

διαδικασία έχει ξεκινήσει από την Εταιρεία, πλην όµως δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί .   

Ενόψει των ανωτέρω και επί σκοπώ πλήρους συµµόρφωσης της Εταιρείας µας µε τις 

επιταγές του ν. 3873/2010,  η Εταιρεία µας δηλώνει αφενός  µεν ότι κατά το παρόν χρονικό 

στάδιο υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) τον γενικά  (και µοναδικό µέχρι 

τώρα) ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που διαµορφώθηκε από τον 

Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) (διαθέσιµο στο 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf) στον οποίο Κώδικα δηλώνει 

ότι υπάγεται, αφετέρου δε ότι εντός της τρέχουσας χρήσεως 2011 θα προβεί αυτοβούλως 

στην διαµόρφωση, υιοθέτηση και αποδοχή του δικού της Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,  

µε βάση τις ως άνω διαπιστώσεις , παραδοχές και απαιτήσεις και µε γνώµονα την προώθηση 

του εταιρικού σκοπού και την επίτευξη των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων 

της.            

Το σχετικό τυπικό κείµενο του Κώδικα, όπως αυτό οριστικοποιηθεί θ’ αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.plaisio.gr) και προς τούτο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της 

Εταιρείας, ενώ µέχρι το συγκεκριµένο χρονικό σηµείο η παραποµπή θα λαµβάνει χώρα στον 

Κώδικα του ΣΕΒ.        

 

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 

διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη 

εφαρµογής  

Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχάς µε την παρούσα δήλωση ότι εφαρµόζει πιστά και 

απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 

3693/2008) οι οποίες διαµορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί 
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οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµοζόµενος από Εταιρεία, οι µετοχές της 

οποίας διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. 

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωµατώνονται  στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  (ΣΕΒ) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται , πλην όµως ο εν λόγω Κώδικας 

περιέχει και µια σειρά από επιπλέον (των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές    

Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται  κατά την παρούσα 

χρονική στιγµή ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως της µη 

εφαρµογής)  , για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και επεξήγηση 

των λόγων που δικαιολογούν αυτές .  

 

•Μέρος Α΄- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του  

Ι. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου    

- το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία 

προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ και προετοιµάζει 

προτάσεις προς το ∆Σ όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών 

ανώτατων στελεχών, δεδοµένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις αµοιβές αυτές 

είναι σταθερή και διαµορφωµένη    

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- το ∆.Σ. δεν αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) µέλη, καθώς το µέγεθος και η 

οργάνωση της Εταιρείας δεν δικαιολογούν την ύπαρξη ενός τέτοιου πολυπληθούς 

συµβουλίου  . 

- το ∆.Σ. δεν αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη, αλλά από τρία (3) 

εκτελεστικά και τρία (3) µη εκτελεστικά µέλη, και µε την συγκεκριµένη ισορροπία έχει 

διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων ετών  η αποτελεσµατική και παραγωγική 

λειτουργία του .    

ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και τα του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιµη ενόψει της  οργανωτικής δοµής και 

λειτουργίας της Εταιρείας η δηµιουργία της διάκρισης αυτής .  

 - το ∆Σ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του,  

αλλά εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σηµασίας η συνδροµή εκ 

µέρους του Αντιπροέδρου, του Προέδρου του ∆Σ στην άσκηση των εκτελεστικών του 

καθηκόντων.   

IV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου    

- το ∆Σ δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας,  πολιτικές 

διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι 

εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόµη διαµορφωθεί     
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- δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων 

των µελών του ∆Σ (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε 

εταιρείες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο ∆Σ  

V. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- η µέγιστη θητεία των µελών του ∆Σ δεν είναι τετραετής, αλλά µεγαλύτερη (τουλάχιστον 

πενταετής) ώστε να µην υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ∆Σ σε συντοµότερο χρονικά 

διαστήµατα , γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση µε επιπλέον διατυπώσεις 

(νοµιµοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ)  

- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆Σ , καθώς λόγω της δοµής και 

λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριµένη  επιτροπή δεν αξιολογείται ως  απαραίτητη κατά την 

παρούσα χρονική στιγµή . 

VI. Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ, καθώς οι διατάξεις του 

Καταστατικού της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του 

∆Σ    

- το ∆Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 

12µηνο πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της 

Εταιρείας, καθώς αφενός µεν ενόψει του γεγονότος ότι όλα τα µέλη αυτού είναι κάτοικοι 

νοµού Αττικής, είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του ∆Σ , όταν το επιβάλλουν οι 

ανάγκες  της εταιρείας ή ο νόµος  , χωρίς την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος 

δράσεως    

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆Σ κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, 

εξειδικευµένο και έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, καθώς υφίσταται η τεχνολογική υποδοµή για 

την πιστή καταγραφή και αποτύπωση  των συνεδριάσεων του ∆Σ  

- δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του 

Προέδρου του ∆Σ και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών 

µελών προκειµένου να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα 

σχετικά θέµατα συζητούνται παρουσία όλων των µελών του ∆Σ , χωρίς την ύπαρξη «σινικών 

τειχών» µεταξύ των  

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα 

µέλη του ∆Σ αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα 

µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆Σ πρόσωπα που διαθέτουν  

ικανή και αποδειδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες .   

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο βαθµό 

που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της 

εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες      

VII. Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
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- δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας του ∆Σ και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του 

Προέδρου του ∆Σ κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος 

Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου.  Η 

διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δοµής της εταιρείας    
 

•Μέρος Β΄- Εσωτερικός έλεγχος  

Ι. Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου   

- η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως  

-δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος  κανονισµός  λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου , καθώς 

τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω  επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς 

από τις κείµενες διατάξεις. 

-δεν διατίθενται ιδιαίτερα  κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση  υπηρεσιών 

εξωτερικών συµβούλων, καθώς η  σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και 

εµπειρία των µελών αυτής  διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της      

 

•Μέρος Γ΄- Αµοιβές  

Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών  

- δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, 

ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών 

των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆Σ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν 

ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για 

άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής , ενόψει της 

δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας  δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα        

- στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ δεν προβλέπεται ότι το ∆Σ  µπορεί να 

απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί λόγω 

αναθεωρηµένων οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει 

εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του 

bonus αυτού, καθώς τα τυχόν  δικαιώµατα bonus ωριµάζουν µόνο µετά την οριστική έγκριση 

και έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων .  

- η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆Σ δεν εγκρίνεται από το ∆Σ µετά από πρόταση της 

επιτροπής αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού, δεδοµένου ότι δεν 

υφίσταται επιτροπή αµοιβών . 

     

 

•Μέρος ∆΄ - Σχέσεις µε τους µετόχους  

Ι. Επικοινωνία µε τους µετόχους  

- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση  
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ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων  

- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση  
 

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων 

του νόµου 

Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά τις προβλέψεις του κειµένου ως άνω νοµοθετικού πλαισίου 

σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση. ∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή 

εφαρµοζόµενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων.  

 

* 2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2.1.1  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού 

αυτής, αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη 

Συνέλευση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι µέτοχοι της Εταιρείας ή άλλα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (µη µέτοχοι). Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 

απεριορίστως επανεκλέξιµα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα 

από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.  

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχεται σε πέντε (5) έτη, αρχόµενη από 

την εποµένη της ηµέρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγουσα την 

αντίστοιχη ηµεροµηνία του πέµπτου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της θητείας του 

δεν έχει εκλεγεί νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, παρατείνεται η θητεία του αυτόµατα µέχρι την 

πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας του, η οποία όµως δεν µπορεί να 

υπερβεί την εξαετία. Κάθε σύµβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συµµετέχει ανελλιπώς 

στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Κάθε σύµβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα 

οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του. 

2.1.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόµος, το Καταστατικό 

ή οι ανάγκες της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή 

του είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της 

έδρας αυτής. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα 

θέµατα της ηµερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν 

αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί εγκύρως να συνεδριάσει 

εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη 

συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει 

στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συµµετοχή 
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αυτών στην τηλεδιάσκεψη. Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει ο 

Πρόεδρός του ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. 

2.1.3 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται 

ή αντιπροσωπεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) των συµβούλων. Σε καµία 

όµως περίπτωση ο αριθµός των συµβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν µπορεί 

να είναι µικρότερος των τριών (3).  

2.1.4 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, που είναι 

παρόντα ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου 

αυτού. Κάθε Σύµβουλος έχει µία (1) ψήφο. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να έχει δύο (2) ψήφους όταν 

αντιπροσωπεύει άλλο Σύµβουλο. Η ψηφοφορία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι φανερή, εκτός 

αν µε απόφασή του ορισθεί ότι για συγκεκριµένο θέµα θα γίνει µυστική ψηφοφορία, οπότε 

στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία διεξάγεται µε ψηφοδέλτιο. 

2.1.5 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά 

σε ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα και το οποίο 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον Αναπληρωτή του και από τους παρισταµένους 

στην συνεδρίαση συµβούλους. Ύστερα από αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο 

Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο 

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά 

την συνεδρίαση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού 

απ’ όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.  

2.1.6 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών από τις 

εξουσίες και αρµοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και 

τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας, και την εκπροσώπηση της, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, µέλη του ή µη  καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.  

2.1.7 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή 

απώλειας της ιδιότητας του µέλους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους 

Συµβούλους που αποµένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά 

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συµβούλου που αναπληρώνεται υπό την 

προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωµατικά µέλη, που 

έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών , εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και 

ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται.  Η απόφαση της εκλογής 

υποβάλλεται στην δηµοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία µπορεί να 

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια 

διάταξη. 

2.1.8  Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της 

ιδιότητας µέλους ή µελών του διοικητικού συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να 
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συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση 

των ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι 

ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των 

ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των 

τριών (3). 

 

2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.2.1  Το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι εξαµελές και αποτελείται από τα 

ακόλουθα µέλη:  

i) Γεώργιο Γεράρδο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της Εταιρείας (εκτελεστικό µέλος)   

ii) Κωνσταντίνο Γεράρδο του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(εκτελεστικό µέλος)    

iii) Γεώργιο Λιάσκα του Χαριλάου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εκτελεστικό)  

iv) Νικόλαο Τσίρο του Κωνσταντίνου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό)  

v) Αντιόπη – Άννα Μαύρου του Ιωάννη, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (µη εκτελεστικό) 

και    

vi) Ηλία Κλη του Γεωργίου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό)  

Το ως άνω ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 17
η
 Μαΐου 2010 και η θητεία του είναι 

πενταετής, ισχύουσα µέχρι την 30
η
 Ιουνίου 2015.    

2.2.2  Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  έχουν ως 

ακολούθως :  

i) Γεώργιος Γεράρδος: γεννήθηκε το 1946 στο Παλαιό Φάληρο. Είναι πτυχιούχος Πολιτικός 

Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο κ. Γεράρδος είναι ο ιδρυτής της 

Εταιρείας.  

ii) Κωνσταντίνος Γεράρδος: γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Κολεγίου 

Αθηνών. Έχει Bachelor σε International Business από το Eckerd College των Η.Π.Α. 

Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1995. 

iii) Γεώργιος Λιάσκας: γεννήθηκε το 1949 στην Άρτα. Είναι πτυχιούχος Εργοδηγός ∆οµικών 

Έργων και εργαζόταν στην Εταιρεία ως ∆ιευθυντής Ανάπτυξης Καταστηµάτων από το 1989 

έως το 2007, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.        
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iv) Νικόλαος Τσίρος: γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος ΒΑ και MSc στη ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων από πανεπιστήµια των Η.Π.Α. Από το 1989 υπήρξε µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Alpha ΑΕ∆ΑΚ και συµµετείχε στην επενδυτική επιτροπή των Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων της Alpha. 

v) Αντιόπη – Άννα Μαύρου: γεννήθηκε το 1946 και είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών το έτος 1969 µε µεταπτυχιακές σπουδές (D.E.S.) στη Νοµική Σχολή 

του Πανεπιστηµίου Παρισίων (Σορβόννης ΙΙ) το έτος 1972. Είναι µέλος του ∆ικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών. 

vi) Ηλίας Κλης: γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Το 1965 αποφοίτησε από το Κολλέγιο 

Αθηνών και συνέχισε σπουδές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών αποκτώντας Πτυχίο Νοµικής. 

Έπειτα από µια λαµπρή σταδιοδροµία στις διπλωµατικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εξωτερικών, απεχώρησε της ∆ιπλωµατικής Υπηρεσίας τον Οκτώβριο του 2008 ως έχων 

συµπληρώσει τριακονταπενταετή δηµόσια σταδιοδροµία, διατηρώντας επί τιµή τον βαθµό του 

Πρέσβεως. Είναι Α΄ Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Μείζονος 

Ελληνισµού.  

 

2.3  Επιτροπή Ελέγχου  

2.3.1  Η Εταιρεία συµµορφούµενη πλήρως µε τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 

3693/2008 εξέλεξε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα 

την 17
η
 Μαΐου 2010 Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) αποτελούµενη από τα ακόλουθα 

µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας:   

1) κα. Αντιόπη-Άννα Μαύρου,     

2) κ. Νικόλαο Τσίρο και         

3) Ηλία Κλή.   

Σηµειώνεται ότι εκ των ανωτέρω µελών, τα δύο (2) τελευταία είναι και ανεξάρτητα µη 

εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

2.3.2 Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:  

α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

β) στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής 

λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας,      

γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας,  

δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση 

της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, 
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ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή 

το ελεγκτικό γραφείο.      

2.3.3 Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόµενης προς το 

επενδυτικό κοινό και τους µετόχους της Εταιρείας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η 

συµµόρφωση της Εταιρείας µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η 

περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο 

εντοπισµός και η αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων.     

2.3.4 Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2010 (01/01/2010-31/12/2010) 

συνεδρίασε δύο φορές.  

2.3.5 ∆ιευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των 

ετησίων και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους µη 

ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλη σχέση µε την 

Εταιρεία  προκειµένου να διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η αντικειµενικότητα, η αµεροληψία 

και η ανεξαρτησία του.      

 

* 3. Γενική Συνέλευση των µετόχων   

3.1  Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής  

3.1.1 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται 

να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ν’ αποφαίνεται για όλα τα ζητήµατα, που 

υποβάλλονται σ’ αυτήν.  

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρµόδια να αποφασίζει για:  

α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή µειώσεις 

του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο έξι (6) 

παράγραφος 1 και 2 του Καταστατικού καθώς και τις επιβαλλόµενες από τις διατάξεις άλλων 

νόµων,  

β) την εκλογή των Ελεγκτών,  

γ) την έγκριση ή µεταρρύθµιση του ισολογισµού και των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων 

της Εταιρείας,  

δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών,  

ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας,  

στ) τη µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές,  

ζ) την παράταση ή συντόµευση της διάρκειας της Εταιρείας,  

η) τη λύση της Εταιρείας και το διορισµό εκκαθαριστών,  

θ) την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 

του παρόντος και  

ι) την έγκριση της εκλογής σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού, των προσωρινών 

συµβούλων σε αντικατάσταση συµβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ’ άλλο 

τρόπο από το αξίωµά τους. 
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3.1.2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους µετόχους που 

είναι απόντες ή διαφωνούν. 

3.1.3 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού 

της έδρας, τουλάχιστον µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε µέσα στο πρώτο 

εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και 

στην περιφέρεια του ∆ήµου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση 

των µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο ή αν το ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά 

νόµο και το Καταστατικό απαιτούµενο ποσοστό.  

3.1.4 Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που 

εξοµοιώνονται µε αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

που ορίζεται για την συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες 

ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν 

υπολογίζονται. 

Στην πρόσκληση των µετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η 

χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, οι µέτοχοι  που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και 

ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στην 

συνέλευση και ν’ ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή 

ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν 

απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. 

3.1.5 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της 

ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που 

εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ηµέρες 

από την ηµέρα της συνεδριάσεως που µαταιώθηκε αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν 

από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για 

τα θέµατα της αρχικής ηµερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το τµήµα το 

καταβεβληµένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 

3.1.6 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

ψήφων, που εκπροσωπούνται σ’ αυτή. 

Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) τη µεταβολή της εθνικότητας της 

Εταιρείας, β) τη µεταβολή της έδρας της Εταιρείας, γ) τη µεταβολή του σκοπού ή του 

αντικειµένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, δ) τη µετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε 

ονοµαστικές, ε) την επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, στ) την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού ή επιβαλλόµενη 
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από διατάξεις νόµων, ή γενοµένη µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών  ή µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, ζ) την 

έκδοση οµολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις  των άρθρων 3
α
 και 3β κ.ν. 2190/1920 όπως 

ισχύει σήµερα, η) τη µεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, θ) τη συγχώνευση, 

διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, ι) την παράταση ή µείωση της διαρκείας της 

Εταιρείας, ια) τη διάλυση της Εταιρείας, ιβ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 6 

του Καταστατικού, και ιγ) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόµος ορίζει ότι για την 

λήψη ορισµένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της 

παραγράφου αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα 

θέµατα της ηµερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι 

που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

3.1.7 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

ή, όταν αυτός κωλύεται ο νόµιµος αναπληρωτής του, και ορίζει ως Γραµµατέα ένα από τους 

µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, µέχρι να επικυρωθεί από τη 

Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των µετόχων, που δικαιούνται να µετάσχουν σ’ αυτή και 

εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα ο 

οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

3.1.8 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέµατα της 

ηµερησίας διατάξεως. Η ηµερησία διάταξη καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

περιλαµβάνει τις προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Συνέλευση καθώς και τις 

τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) και τα σχετικά πρακτικά 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της Συνελεύσεως. Στην αρχή των 

πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των µετόχων, που είναι παρόντες ή 

αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 22 

παρ. 8 του Καταστατικού.  

Μετά από αίτηση µετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα 

πρακτικά τη γνώµη του µετόχου που το ζήτησε. 

Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) µόνον µέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία 

Συµβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως. 

 

3.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους  

3.2.1 ∆ικαιώµατα συµµετοχής και ψήφου  

3.2.1.1  Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, εν σχέση προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, 

µόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο και το Καταστατικό. 

Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µε την επιφύλαξη των 

οριζοµένων στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 
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3.2.1.2 Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα 

αρχεία του Συστήµατος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» 

(Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της 

µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω 

φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του εν 

λόγω φορέα. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία καταγραφής 

(record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέµπτης (5
ης

) ηµέρας πριν από την ηµέρα 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση 

σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3
η
) 

ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  

3.2.1.3 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη ηµεροµηνία 

καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 

2190/1920, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.  

3.2.1.4 Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν 

προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης 

διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το 

χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην 

ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

 

3.2.1.5 Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε 

µέσω αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. 

Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι 

τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες 

εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν 

εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που 

εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος 

που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο 

αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι 

χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος 

άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του αντιπροσωπευοµένου µετόχου. Κατά την 

έννοια της παρούσας παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως 

όταν ο αντιπρόσωπος: 

α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα 

η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,  

β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου 

που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται 

από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  
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γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 

Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος 

ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 

αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).  

Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται 

στην Εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.  

 

3.2.2 Λοιπά δικαιώµατα µετόχων   

3.2.2.1 ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να 

πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονοµικών καταστάσεών της και των 

εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν 

κατατεθεί έγκαιρα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας. 

3.2.2.2 Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει 

περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας 

διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) 

ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες 

µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας 

της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση 

αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

3.2.2.3 Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια 

διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική 

συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη 

του διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες 

µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, 

κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας.  

3.2.2.4 Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 

ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί 

στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής 

Συνέλευσης.         

3.2.2.5 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες 

για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 

εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.      

3.2.2.6 Σε περίπτωση αίτησης µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) 

του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος 

να αναβάλλει για µια µόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισµένα θέµατα από την 

Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την 

λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει 

περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή 

Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται επανάληψη των 

διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτή δε µπορούν να 

µετάσχουν και νέοι µέτοχοι τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 

2190/1920. 

3.2.2.7 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) 

ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 

υποχρεωµένο ν’ ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία 

καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρείας 

που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. Επίσης µε αίτηση οιουδήποτε 

µετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει 

τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της Εταιρείας στο 

µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας 

διατάξεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του 

ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος 

λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920. 

3.2.2.8 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην 

προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να 

παρέχει στην  Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί 

να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο 

αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις 

περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε 



 44

τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

3.2.2.9 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της 

ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

3.2.2.10 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το 

Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις 

που παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης.  

3.2.2.11 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την 

προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 

επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες φορές η 

µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

 

* 4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

 

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

4.1.1. Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου και πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχου που περιέχεται στον 

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας.  

Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση 

διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και 

ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τα 

οριζόµενα στην Απόφαση 5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει  

µετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε 

αριθµό  3/348/19.7.2005.  

4.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων 

των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων 

της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της ∆ιοικήσεως προκειµένου να 

της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό την απόκτηση εκ 

µέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση µίας Έκθεσης η οποία θα είναι 

απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα συµπεράσµατα 

που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και  του 
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εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του 

ελέγχου εκ µέρους του νοµίµου ελεγκτή της Εταιρείας.  

4.1.3 Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των 

διαδικασιών λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο 

επιλέγονται ορισµένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται 

και εξετάζονται αφενός µεν η λειτουργία και οργάνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν µε βάση τις 

διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία 

Εταιρικών Ανακοινώσεων.  

 

4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Οµίλου  σε σχέση µε την διαδικασία 

σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων). 

 
Ο Όµιλος έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγµένων µηχανογραφικών 

υποδοµών που εξασφαλίζουν µέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των 

οικονοµικών µεγεθών.  Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται σε 

ηµερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σηµαντικά πεδία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Αντιπαραβολές πραγµατοποιούνται µεταξύ πραγµατικών, ιστορικών και προϋπολογισµένων 

λογαριασµών εσόδων και εξόδων µε επαρκή λεπτοµερή εξήγηση όλων των σηµαντικών 

αποκλίσεων. 

 

*5. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας  

 

∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή 

επιτροπές της Εταιρείας   

 

* 6. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία  

6.1 Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 21
ης

 Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, 

προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά µε τις εταιρείες των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι 

εισηγµένο για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά:  

«1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

δηµοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 

α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων που δεν είναι 

εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους και, κατά 

περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών µετοχών µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

που συνδέονται µε κάθε κατηγορία µετοχών και το ποσοστό του συνολικού µετοχικού 

κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, 
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β) όλους τους περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισµούς στην κατοχή 

τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, µε 

την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 

γ) τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (συµπεριλαµβανοµένων εµµέσων συµµετοχών 

µέσω πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της 

οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 

δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου  

και περιγραφή των εν λόγω δικαιωµάτων, 

ε) τον µηχανισµό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστηµα συµµετοχής των 

εργαζοµένων, εφόσον τα δικαιώµατα ελέγχου δεν ασκούνται άµεσα από τους εργαζόµενους,  

στ) τους κάθε είδους περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, όπως τους περιορισµούς των 

δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, τις προθεσµίες 

άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, τα 

χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των 

τίτλων, 

ζ) τις συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται να 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώµατα ψήφου, κατά την 

έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,  

η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του συµβουλίου 

καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού,  

θ) τις εξουσίες των µελών του συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή 

επαναγοράς µετοχών,  

ι) κάθε σηµαντική συµφωνία στην οποία συµµετέχει η εταιρεία και η οποία  αρχίζει να ισχύει, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας 

προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της 

φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην εταιρεία. Η  εξαίρεση αυτή 

δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωµένη να κοινολογεί παρόµοιες πληροφορίες 

βάσει άλλων νοµικών απαιτήσεων,  

ια) κάθε συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία µε τα µέλη του συµβουλίου της ή του 

προσωπικού της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης 

χωρίς βάσιµο λόγο ή εάν τερµατισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δηµόσιας προσφοράς 

εξαγοράς.» 

 

6.2 Σχετικά µε τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10 η Εταιρεία δηλώνει τα 

ακόλουθα:  
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• ως προς το σηµείο γ΄: οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι 

ακόλουθες: 

α) PLAISIO COMPUTERS JSC Βουλγαρίας (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε 

ποσοστό 100% των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου, 

β) ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (συνδεδεµένη), στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 

20% των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου, 

γ) PLAISIO ESTATE JSC Βουλγαρίας (συνδεδεµένη), στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε 

ποσοστό 20% των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου, 

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: 2.209.542 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου – ποσοστό 10,01% 

(άµεση συµµετοχή). 

• ως προς το σηµείο δ΄: δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι , οι οποίοι παρέχουν ειδικά 

δικαιώµατα ελέγχου. 

• ως προς το σηµείο στ΄: δεν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως 

περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, 

προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία 

της εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται 

από την κατοχή των τίτλων) Αναφορικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου  κατά την 

Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  .  

• ως προς το σηµείο η΄: αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του 

Καταστατικού της Εταιρείας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται 

αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  

• ως προς το σηµείο θ΄: δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αναφορικά µε έκδοση  ή την επαναγορά µετοχών. 

 

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της 

ετήσιας Έκθεσης (∆ιαχείρισης) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας  
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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 Α.Ε.Β.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. και της θυγατρικής της, που αποτελούνται από 

την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις 

εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών 

και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 

τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες 

που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
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αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν 

και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. και της θυγατρικής αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 

τη 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 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην 

παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2011 

 

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 Χρήσης 01/01/2010–31/12/2010 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2010 

 

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

∆εκεµβρίου 2010 

 

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

2010 

 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 01/01 – 31/12/2010 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
01/01 – 
31/12/10 

01/01 – 
31/12/09 

01/01 – 
31/12/10 

01/01 – 
31/12/09 

 Σηµείωση     
Πωλήσεις 5 358.183 389.670 354.231 386.559 
Κόστος Πωληθέντων  (295.355) (320.529) (292.673) (318.626) 

Μικτό Κέρδος  62.828 69.141 61.559 67.933 

      
Λοιπά έσοδα  22 318 2.480 312 2.476 
Έξοδα διάθεσης  (50.220) (53.185) (49.198) (52.045) 
Έξοδα διοίκησης  (6.179) (8.242) (5.751) (7.764) 
Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  (261) (801) (261) (801) 
      

Κέρδη προ φόρων,  
χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων   6.485 9.392 6.660 9.800 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα  728 859 783 930 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  (2.221) (2.711) (2.200) (2.675) 
Αναλογία Αποτελεσµάτων από 
Συµµετοχές Αποτιµηµένες µε τη 
Μέθοδο τη Καθαρής Θέσης.  101 106 - - 

Κέρδη προ Φόρων  5.094 7.645 5.244 8.055 

Φόρος Εισοδήµατος 23 (2.509) (2.914) (2.506) (2.918) 

Κέρδη µετά από φόρους  2.585 4.731 2.738 5.136 

Ιδιοκτήτες Μητρικής  2.585 4.731 2.738 5.136 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 - - 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά 
από Φόρους: 

     

Αντισταθµίσεις Ταµειακών Ροών  62 (74) 62 (74) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά 
΄Εσοδα µετά από Φόρους 

 
2.647 4.657 2.800 5.062 

Κέρδη περιόδου αποδιδόµενα 
σε: 

     

Ιδιοκτήτες Μητρικής  2.647 4.657 2.800 5.062 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 - - 

Κέρδη ανά µετοχή από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
που αναλογούν σε µετόχους 
της µητρικής (εκφρασµένα σε € 
ανα µετοχή):      
Βασικά κέρδη ανά Μετοχή 27 0,1171 0,2143 0,1240 0,2326 
Αποµειωµένα κέρδη ανα 
µετοχή 27 0,1171 0,2143 0,1240 0,2326 

Μέρισµα ανά Μετοχή        28 - - 0,0500 0,1200 

EBITDA  10.876 14.766 11.016 15.118 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών 

καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενεργητικό 
Σηµ. 31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09 

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 
     

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6 37.307 38.936 37.287 38.889 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 1.259 1.463 1.249 1.455 

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7 0 0 3.222 3.222 

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 7 1.706 1.678 1.298 1.298 

Λοιπές επενδύσεις 8 480 442 480 442 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17 1.073 1.743 998 1.664 

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 9 833 779 833 779 

  42.659 45.041 45.367 47.750 

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού       

Αποθέµατα 10 34.781 59.504 34.053 58.383 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 11 33.719 45.111 33.926 45.787 

Λοιπές απαιτήσεις 12 3.721 2.417 3.642 2.372 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 24.801 9.956 24.533 9.452 

  97.023 116.989 96.154 115.993 

Σύνολο Ενεργητικού  139.682 162.030 141.522 163.743 

Ίδια Κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο  14 7.066 7.066 7.066 7.066 

Υπέρ το άρτιο 14 11.961 11.961 11.961 11.961 

Λοιπά Αποθεµατικά 15 24.025 23.707 24.025 23.707 

Κέρδη εις νέον  7.227 6.002 9.481 8.103 

Προτεινόµενο Μέρισµα 28 1.104 2.650 1.104 2.650 

  51.383 51.386 53.637 53.487 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 16 21.898 23.141 21.898 23.141 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 18 549 477 549 477 

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 19 1.528 1.268 1.528 1.266 

Έσοδα Εποµένων Χρήσεων 20 1.939 0 1.939 0 

 
 

25.914 24.886 25.914 24.883 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 47.234 67.576 46.958 67.430 

Υποχρεώσεις από φόρους  4.843 4.311 4.724 4.153 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 16 1.349 3.760 1.349 3.760 

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 19 608 519 608 519 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 21 8.351 9.592 8.331 9.512 

 
 

62.385 85.758 61.971 85.373 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 
 

139.682 162.030 141.522 163.743 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο  

∆ιαφορά Από 

Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το 'Άρτιο  

Σύνολο 

Αποθεµατικών & 

Κέρδη Εις Νέο  Σύνολο 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 

Περιόδου (την 1
η
 Ιανουαρίου 2009) 7.066  11.961  30.351  49.378 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από 

Φόρους -  -  4.657  4.657 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα -  -  (2.650)  (2.650) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

Περιόδου (την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2009) 7.066  11.961  32.358  51.386 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 

Περιόδου (την 1
η
 Ιανουαρίου 2010) 7.066  11.961  32.358  51.386 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από 

Φόρους -  -  2.647  2.647 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα -  -  (2.650)  (2.650) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

Περιόδου (την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010) 7.066  11.961  32.355  51.383 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο  

∆ιαφορά Από 

Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το 'Άρτιο  

Σύνολο 

Αποθεµατικών & 

Κέρδη Εις Νέο  Σύνολο 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 

Περιόδου (την 1
η
 Ιανουαρίου 2009) 7.066  11.961  32.047  51.074 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από 

Φόρους -  -  5.062  5.062 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα -  -  (2.650)  (2.650) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

Περιόδου (την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2009) 7.066  11.961  34.459  53.487 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 

Περιόδου (την 1
η
 Ιανουαρίου 2010) 7.066  11.961  34.459  53.487 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από 

Φόρους -  -  2.800  2.800 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα -  -  (2.650)  (2.650) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

Περιόδου (την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010) 7.066  11.961  34.609  53.637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών 

καταστάσεων.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 
01/01-

31/12/10 
01/01-

31/12/09 
01/01-

31/12/10 
01/01-

31/12/09 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων 5.094 7.645 5.244 8.055 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 4.454 5.374 4.418 5.318 

Αποσβέσεις Επιδοτήσεων Παγίου Ενεργητικού (63) 0 (63) 0 

Αποµείωση Αξίας Συµµετοχών 0 0 0 0 

Προβλέψεις 139 46 141 44 

Συναλλαγµατικές διαφορές (55) (98) (55) (98) 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 3 44 82 92 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.493 1.853 1.416 1.745 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 24.723 (3.934) 24.329 (4.283) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 11.115 (749) 11.618 1.337 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (21.559) 3.934 (21.628) 3.931 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.246) (2.839) (2.224) (2.803) 

Καταβεβληµένοι φόροι (2.141) (975) (2.101) (1.010) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 20.957 10.299 21.179 12.328 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 

(38) 0 (38) (2.165) 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.704) (4.287) (2.693) (4.271) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άυλων παγίων & λοιπών 
επενδύσεων 0 0 0 0 

Εισπραχθείσες Επιδοτήσεις 2.153 0 2.153 0 

Τόκοι εισπραχθέντες 728 783 732 854 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  51 76 51 76 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) 190 (3.428) 205 (5.506) 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 14.294 12.000 14.294 12.000 

Εξοφλήσεις δανείων (17.947) (14.872) (17.947) (14.872) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) 0 0 0 0 

Μερίσµατα πληρωθέντα (2.650) (2.650) (2.650) (2.650) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (6.303) (5.521) (6.303) (5.521) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

14.845 1.350 15.082 1.300 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 9.956 8.606 9.452 8.151 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 24.801 9.956 24.533 9.452 

 

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»). Τα ονόµατα της 

θυγατρικής και των συνδεδεµένων εταιρειών παρουσιάζονται στη σηµείωση 7. 

 

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 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16601/06/Β/88/13) 

 

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

Υπολογιστών, η εµπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, καθώς και η εµπορία ειδών 

βιβλιοχαρτοπωλείου και ειδών εξοπλισµού γραφείου.  

 

Οι παρούσες ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις  01 Μαρτίου 2011 

 

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 2009 πως 

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.  
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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. 

 

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 και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) 

«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

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.  Το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το 

λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της 

απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση 

επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην 

εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της µη ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών 

αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. Ο Όµιλος εφαρµόζει αυτές τις αλλαγές 

από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

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 

επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»  

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.   
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Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται 

για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 30 Μαρτίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η 

διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύµφωνα µε την 

υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2010) 

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 

(σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου 

νοµίσµατος που προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί 

τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆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.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (σύµφωνα 

µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1 Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-

reciprocal) 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. Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του 

Οµίλου.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύµφωνα µε την 

υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Νοεµβρίου 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 
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που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου 

περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 

για το 2009 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 

που δηµοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα 

οικονοµική χρήση.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.   

 

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας 

και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

 

∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις 

διακοπείσες δραστηριότητες.  

 

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα 

περιουσιακά στοιχεία του τοµέα.  

 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την 

έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη 

κυκλοφορούν στοιχείο.  

 

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό 

στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές 

δραστηριότητες.  

 

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων 

ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

 

∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η 

οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  
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∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία 

πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας 

λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη 

συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).   

 

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον 

αφορά το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία 

συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται 

ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν 

διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.  

 

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των 

κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο 

συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) 

διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης 

συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο 

κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την 

ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν 

σε µία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.   

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό»  

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική 

οντότητα εντός του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον 

πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 

Ιανουαρίου 2011  ∆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. Το ∆ΠΧΑ 9 

ορίζει ότι όλα 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 
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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 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.  

 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών 

στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 

40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης 

φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το 

περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της πώλησης.  Λόγω της δυσκολίας και 

υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο 

επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση 

ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου µέσω της πώλησης.  Αυτή η υπόθεση 

καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού 

µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο 

επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι µέσω της πώλησης.  Η υπόθεση αυτή δεν 

καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να 

ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης.   Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  
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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.   

 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 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. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα 

οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη.  Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των 

απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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.   

 

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) 

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 
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τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως 

περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.   

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων για το 2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 

που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, 

ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.  

Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου 

τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που 

προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας 

συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες 

µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των 

επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια 

αντικαταστάθηκαν.  

 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση 

των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  

 

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που 

απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  

 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται 

σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών 

αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των 

σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της 

επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

 

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. 
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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 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 - 50 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.   
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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 

 

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.   
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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 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 
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ταµειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει 

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

 

Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 

της Κατάστασης Αποτελεσµάτων µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. Τα 

πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 

µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία 

µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων την 

χρήση που προκύπτουν. 

 

Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται 

στα αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των 

διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές 

εύλογης αξίας µεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα 

σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά 

για ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα 

στοιχεία, ο Όµιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι 

αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία 

και µεθόδους προεξόφλησης ταµειακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 

συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη. 

 

Ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι 

ένα  χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στην αξία.  Για µετοχές 

εταιριών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, 

σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος 

κτήσης συνιστά ένδειξη αποµείωσης της αξίας.  Αν στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η 

συσσωρευµένη ζηµιά που υπολογίζεται σαν η 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 
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(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 στην περίπτωση µίας πιθανής 

προβλέψιµης 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 

 

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 
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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.  

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 
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(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 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 
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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 Επιχορηγήσεις 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα 

ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους 

όρους. 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται 

στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται 

ως έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο, κατά την διάρκεια της 

αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

2.20 Προβλέψεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

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

γεγονότων. 
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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. 

 

2.21 Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα ενδοεταιρικά έσοδα του 

Οµίλου απαλείφονται πλήρως. 

 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει το έσοδο όταν το ποσό µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, όταν αναµένονται 

για τον Όµιλο µελλοντικές ταµειακές εισροές και όταν έχουν επιτευχθεί τα κριτήρια που 

αναφέρονται παρακάτω για κάθε ξεχωριστή κατηγορία. Το ποσό της πώλησης δεν θεωρείται ότι 

έχει επιµετρηθεί αξιόπιστα εάν δεν έχουν επιλυθεί οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που σχετίζονται µε 

το έσοδο. Ο Όµιλος βασίζει τις εκτιµήσεις του µε βάση ιστορικά στοιχεία, λαµβάνοντας υπόψη την 

κατηγορία του πελάτη, τον τύπο της συναλλαγής και τους συγκεκριµένους όρους σύµβασης.  

 

Τα έσοδα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

 

β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση 

το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

 

γ) Έσοδα από τόκους 

 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 

µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων 



 76

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.  

 

2.22 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. 

 

2.23 ∆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 επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη 

αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.   

 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

 

(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. Η δραστηριοποίηση του Οµίλου 

στην Βουλγαρία δε θεωρείται ότι εντείνει τον συγκεκριµένο κίνδυνο, καθώς η ισοτιµία του 

βουλγάρικου νοµίσµατος µε το Ευρώ είναι σταθερή. 

 

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

των επιτοκίων 

 

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

Ποικίλα σενάρια καταρτίζονται λαµβάνοντας υπόψη τις προοπτικές αναχρηµατοδότησης, 

ανανέωσης της υφιστάµενης θέσης, εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης και αντιστάθµισης 

επιτοκιακού κινδύνου. Με βάση αυτά τα σενάρια, ο Όµιλος υπολογίζει την επίπτωση των 

µεταβολών των επιτοκίων στα αποτελέσµατα.  Σε κάθε σενάριο χρησιµοποιούνται οι ίδιες 

υποθέσεις για τις µεταβολές των επιτοκίων για όλα τα νοµίσµατα. 

Η 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.  

 

Ο µακροπρόθεσµος δανεισµός τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου την 31.12.2010 ανερχόταν 

σε 21.898 χιλιάδες €, ο βραχυπρόθεσµος οµολογιακός δανεισµός ήταν 1.243 χιλ. € (643 χιλ. € την 

31/12/2009). Από το σύνολο του οµολογιακού δανεισµού (23.141 χιλ €) τα 5.141 χιλιάδες € 

αφορούν  κοινό οµολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα µε σταθερό 

επιτόκιο, τα 6.000 χιλιάδες € κοινό οµολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Alpha Bank µε 
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κυµαινόµενο επιτόκιο που καλύπτεται από παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν ενώ τα 

υπόλοιπα € 12.000 χιλιάδες αφορούν κοινό οµολογιακό δάνειο µε 2 χρόνια περίοδο χάριτος και 

κυµαινόµενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank. 

Παράλληλα, ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός της εταιρείας, ύψους 107 χιλιάδων € την 

31/12/2010 (3.117 χιλιάδες € την 31/12/2009), έχει συναφθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και 

των ιδίων κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές 

επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

Α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%:  

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

περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά 121 χιλιάδες Ευρώ  την 31.12.2010 και κατά  151 χιλιάδες 

Ευρώ την 31.12.2009 αντιστοίχως.  

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 121 χιλιάδες Ευρώ την 31.12.2010 και κατά 151 χιλιάδες Ευρώ 

την 31.12.2009 αντιστοίχως. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται σε επίπεδο οµίλου. Πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει 

από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα καθώς επίσης 

από ανοιχτές πιστώσεις πελατών, συµπεριλαµβανόµενων εκκρεµών απαιτήσεων και 

προκαθορισµένων συναλλαγών.  

 

Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και πιστωτικά όρια. 

Επίσης εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν 

ζητούνται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις. 

 

Κατά την 31/12/2010 και 31/12/2009 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 13 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. 
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(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 31.12.2010 
έως 12 µήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 60.428 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων και Τόκων 2.245 8.507 8.880 5.845 

Σύνολο 62.673 8.507 8.880 5.845 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2009 έως 12 µήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 81.479 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων και Τόκων 
5.432 

2.172 19.034 7.138 

Σύνολο 86.911 2.172 19.034 7.138 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2010 
έως 12 µήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 60.014 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων και Τόκων 2.245 8.507 8.880 5.845 

Σύνολο 62.259 8.507 8.880 5.845 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2009 έως 12 µήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 81.095 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων και Τόκων 5.432 2.172 19.034 7.138 

Σύνολο 86.527 2.172 19.034 7.138 
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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 2010, η στρατηγική της Εταιρίας και του Οµίλου ήταν να µειώσει το συντελεστή µόχλευσης. Οι 

συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 

 

Ενοποιηµένα Στοιχεία 31.12.2010 31.12.2009 

Σύνολο ∆ανείων 23.247 26.900 

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα (24.801) (9.956) 

Καθαρός ∆ανεισµός (1.554) 16.944 

Ίδια κεφάλαια 51.383 51.386 

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 49.829 68.330 

Συντελεστής Μόχλευσης -3% 25% 

 

Εταιρικά Στοιχεία 31.12.2010 31.12.2009 

Σύνολο ∆ανείων 23.247 26.900 

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα (24.533) (9.452) 

Καθαρός ∆ανεισµός (1.286) 17.448 

Ίδια κεφάλαια 53.637 53.487 

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 52.351 70.935 

Συντελεστής Μόχλευσης -2% 25% 

 

Η µείωση του συντελεστή µόχλευσης είναι αποτέλεσµα τόσο της µείωσης του συνολικού 

δανεισµού της εταιρείας όσο και των αυξηµένων ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων και της  

καλύτερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης 
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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 την αλλαγή της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής κάποιων 

κατηγοριών των ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων.  

 

Πιο συγκεκριµένα, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έλαβε χώρα στις 25.01.2010, 

αποφασίστηκε η 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 γνωστοποιεί τη φύση και το ποσό των µεταβολών στη σηµείωση 6 των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 έχουν τηρηθεί οι βασικές 

λογιστικές αρχές και εκτιµήσεις του ισολογισµού της 31η ∆εκεµβρίου 2009.   
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5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

 

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 2010 αναλύονται 

ως εξής:  

 

Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας  

Περίοδος 01.01.2010 - 

31.12.2010 

Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 

εφαρµογές 

Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

 

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / 

τοµέα 102.036 224.330 32.982 2.518 361.867 

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (1.416) (2.155) (113) 0 (3.684) 

Καθαρές Πωλήσεις 100.620 222.176 32.869 2.518 358.183 

EBITDA 4.011 5.196 1.300 369 10.876 

Κέρδη / (ζηµιά) από 

εργασίες (EBIT) 2.391 3.098 775 220 6.485 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα     (1.392) 

Φορολογία Χρήσεως     (2.509) 

Κέρδη / (ζηµιά) µετά από 

φόρους     2.585 
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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 Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 

εφαρµογές 

Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

 

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / 

τοµέα 108.307 243.072 40.533 1.955 393.867 

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (1.236) (2.911) (50) - (4.197) 

Καθαρές Πωλήσεις 107.071 240.161 40.483 1.955 389.670 

EBITDA 5.777 7.134 1.476 379 14.766 

Κέρδη / (ζηµιά) από 

εργασίες (EBIT) 3.675 4.538 939 240 9.392 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα     (1.746) 

Φορολογία Χρήσεως     (2.914) 

Κέρδη / (ζηµιά) µετά από 

φόρους     4.731 

 

Για τη περίοδο που εξετάζεται (01/01/2010 – 31/12/2010), δεν τίθεται θέµα κυκλικότητας των 

πωλήσεων ανά τοµέα δραστηριότητας. 

Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του Ενεργητικού και του υποχρεώσεων στους 

επιχειρηµατικούς τοµείς για τις  περιόδους 01/01/2010 – 31/12/2010 και 01/01/2009 – 31/12/2009, 

αναλύεται ως εξής: 

 

01/01/2010 - 31/12/2010 

Είδη 

Γραφείου 

Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρµογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Ενεργητικό Τοµέα 
19.243 42.971 6.286 68.500 

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού 
- - - 71.182 

Ενοποιηµένο Ενεργητικό 
19.243 42.971 6.286 139.682 

          

01/01/2010 - 31/12/2010 

Είδη 

Γραφείου 

Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρµογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τοµέα 
13.269 29.631 4.334 47.234 

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Υποχρεώσεων 
- - - 92.448 

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις 
13.269 29.631 4.334 139.682 
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01/01/2009 - 31/12/2009 

Είδη 

Γραφείου 

Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρµογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Ενεργητικό Τοµέα 
28.746 65.001 10.869 104.615 

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού 
- - - 57.415 

Ενοποιηµένο Ενεργητικό 
 28.746  65.001 10.869 162.030 

          

01/01/2009 - 31/12/2009 

Είδη 

Γραφείου 

Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρµογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τοµέα 
19.693 40.080 7.803 67.576 

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Υποχρεώσεων 
- - - 94.454 

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις 
19.693 40.080 7.803 162.030 

 

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 

  01.01.2010 έως 31.12.2010 31.12.2010 

Ελλάδα 354.231 141.522 

Βουλγαρία 7.635 1.629 

 Ενοποιηµένος Κύκλος 

Εργασιών / Ενεργητικό (µετά 

τις απαραίτητες απαλοιφές) 358.183 139.682 

 

  Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού 

  01.01.2009 έως 31.12.2009 31.12.2009 

Ελλάδα 386.559 163.743 

Βουλγαρία 7.308 2.137 

 Ενοποιηµένος Κύκλος 

Εργασιών / Ενεργητικό (µετά 

τις απαραίτητες απαλοιφές) 

 389.670 162.030 

 

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

αναφέρεται στην γεωγραφική τοποθεσία τους. 
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6. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις και Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

 

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

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά 

στοιχεία  

Οικόπεδα 

και  

Κτίρια  

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισµός  

Πάγια υπό 

Εκτέλεση   

Ασώµατα 

Περιουσιακά  

Στοιχεία Σύνολο 

Αξία Κτήσης           

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010  40.310  19.497  132  5.841 65.780 

Προσθήκες  17.847  4.141  1.023  1.028 24.040 

Μειώσεις  (17.491)  (5.119)  0  (1.282) (23.892) 

Μεταφορές  369  62  (430)  0 0 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010  41.035  18.581  726  5.587 65.929 

           

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010  (8.734)  (12.270)  0  (4.378) (25.381) 

Προσθήκες  (2.084)  (2.065)  0  (305) (4.454) 

Μειώσεις  658  1.460    355 2.473 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010  (10.159)  (12.875)  0  (4.328) (27.362) 

           

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 

2010 30.875  5.706  726  1.259 38.566 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 

2009   31.576  7.228  132  1.463 40.399 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά 

στοιχεία  

Οικόπεδα 

και  

Κτίρια  

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισµός  

Πάγια υπό 

Εκτέλεση   

Ασώµατα 

Περιουσιακά  

Στοιχεία Σύνολο 

Αξία Κτήσης           

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009  38.524  18.506  108  4.539 61.677 

Προσθήκες  2.847  981  178  281 4.287 

Μειώσεις  (77)  (106)  0  0 (183) 

Μεταφορές  (984)  116  (154)  1.022 0 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009  40.310  19.497  132  5.841 65.780 

           

Αποσβέσεις          

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 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009  (8.734)  (12.270)  0  (4.378) (25.381) 

           

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 

2009 31.576  7.228  132  1.463 40.399 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 

2008   32.102  8.641  108  726 41.577 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά 

στοιχεία  

Οικόπεδα 

και  

Κτίρια  

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισµός  

Πάγια υπό 

Εκτέλεση   

Ασώµατα 

Περιουσιακά  

Στοιχεία Σύνολο 

 

Αξία Κτήσης      

 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010  40.310
        19.175 

132          5.796 65.413
 

Προσθήκες  17.847           4.136 1.023          1.023 24.030 

Μειώσεις  (17.491)         (5.118) 0         (1.282) (23.891) 

Μεταφορές  369               62 (430)                 0 0 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010  41.035         18.254 726          5.537 65.552 

       

Αποσβέσεις     

 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010  (8.734)      (11.994) 0       (4.342) (25.070) 

Προσθήκες  (2.084)        (2.033) 0          (301) (4.418) 

Μειώσεις  658          1.459 0            355 2.472 

Μεταφορές  0                  0 0                 0 0 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010  (10.159)       (12.568) 0        (4.288) (27.016) 

       

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 

2010 30.875 5.686 726 1.249 38.536

 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 

2009   31.576 7.181 132 1.455 40.344
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά 

στοιχεία  

Οικόπεδα 

και  

Κτίρια  

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισµός  

Πάγια υπό 

Εκτέλεση   

Ασώµατα 

Περιουσιακά  

Στοιχεία Σύνολο 

 

Αξία Κτήσης     

 

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009  38.524 18.189 108 4.499 61.320
 

Προσθήκες  2.847 971 178 276 4.271 

Μειώσεις  (77) (101) 0 0 (178) 

Μεταφορές  (984) 116 (154) 1.022 0 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009  40.310 19.175 132 5.796 65.413 

      

Αποσβέσεις    

 

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 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009  (8.734) (11.994) 0 (4.342) (25.070) 

      

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 

2009 31.576 7.181 132 1.455 40.344

 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 

2008   32.102 8.550 108 721 41.481

 

 

∆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.)  

Λόγω της αλλαγής της ωφέλιµης ζωής σε κάποιες κατηγορίες των ενσώµατων και ασώµατων 

ακινητοποιήσεων, οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν στην αναπόσβεστη αξία των συγκεκριµένων 

κατηγοριών των ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων όπως αυτή απεικονιζόταν την 1
η
 

Ιανουαρίου 2010, γεγονός που επέφερε αλλαγές στον πίνακα µεταβολής των παγίων λόγω 

µεταφοράς τόσο της αξίας κτήσης αυτών όσο και των συσσωρευµένων αποσβέσεων. Έτσι, η 

γραµµή «Προσθήκες» παρουσιάζεται αυξηµένη κατά την αναπόσβεστη αξία των παγίων µε τη νέα 

ωφέλιµη ζωή, ενώ αντίθετα η γραµµή «Μειώσεις» είναι επηρεασµένη µε την αναπόσβεστη αξία 

των παγίων µε την παλιά ωφέλιµη ζωή. Οι συνολικές αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων του 

Οµίλου και της Εταιρείας για το 2010 ανέρχονται σε 2.704 χιλ. € και 2.693 χιλ. € αντίστοιχα. 

 

Αν η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν είχε προβεί στη µεταβολή της λογιστικής εκτίµησης αναφορικά µε 

την ωφέλιµη ζωή συγκειµένων κατηγοριών των ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων, οι 
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αποσβέσεις της χρήσης 01/01-31/12/2010 θα ήταν αυξηµένες κατά ποσό 840 χιλιάδες περίπου και 

τα αποτελέσµατα προ φόρων του 2010 θα ήταν µειωµένα κατά το αντίστοιχο ποσό. 

 

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). 
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7.  ∆οµή του οµίλου και  Μέθοδος Ενοποίησης Εταιρειών 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

 

Οι εταιρείες του Οµίλου, οι οποίες περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις είναι οι κάτωθι: 

 

Επωνυµία ∆ραστηριότητα Έδρα - 

Χώρα 

% Συµµετοχής Σχέση Μέθοδος 

Ενοποίησης 

Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. 

Εµπόριο Η/Υ και 

Ειδών 

Βιβλιοχαρτοπωλείου 

Ελλάδα Μητρική Μητρική - 

Plaisio Computers 

JSC 

Εµπόριο Η/Υ και 

Ειδών 

Βιβλιοχαρτοπωλείου 

Βουλγαρία 100% Άµεση Ολική Ενοποίηση 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 
Ανάπτυξη και 

∆ιαχείριση Ακινήτων 
Ελλάδα 20% Άµεση Καθαρή Θέση 

Plaisio Estate JSC 
Ανάπτυξη και 

∆ιαχείριση Ακινήτων 
Βουλγαρία 20% Άµεση Καθαρή Θέση 

Έλνους Α.Ε. 

Οργάνωση – 

Επιστηµονικών 

Σεµιναρίων 

Ελλάδα 24% Άµεση Καθαρή Θέση 

 

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.  

Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΝΟΥΣ Ανώνυµη Εταιρεία Μελετών και Ερευνών», στην οποία η 

εταιρεία συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό 24%, δυνάµει της από 25/06/2008 απόφαση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, αποφάσισε τη λύση της εταιρείας και τη θέση της σε 

εκκαθάριση. Στις 15/03/2010 ολοκληρώθηκε η διανοµή του προϊόντος εκκαθάρισης της 

προαναφερθείσας Εταιρείας, εν συνεχεία της διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών.  Κατά συνέπεια ήδη από το 2ο τρίµηνο της χρήσης, η Εταιρεία είχε εκκαθαριστεί. 

Στις απλές οικονοµικές καταστάσεις η συµµετοχή σε θυγατρικές αποτιµάται και εµφανίζεται στο 

κόστος κτήσεως. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις η αξία της συµµετοχής στη θυγατρική 

Plaisio Computers JSC απαλείφεται πλήρως. Η συµµετοχή της Εταιρείας σε θυγατρικές κατά την 

31η ∆εκεµβρίου 2010 είχε ως εξής: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  

 31/12/2010 31/12/2009 

Plaisio Computers JSC 3.222 3.222 
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Η εδρεύουσα στην Σόφια της Βουλγαρίας εταιρεία Plaisio Computers JSC, αποφάσισε την αύξηση 

του κεφαλαίου της κατά το ποσό των 1.662.455,50 Λέβα (850.000,00 Ευρώ περίπου) µε καταβολή 

µετρητών και µε την έκδοση νέων µετοχών.  Η ως άνω αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την 

µητρική  εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 

Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.  1.467 1.430 1.087 1.087 

Έλνους Α.Ε. 0 10 0 282 

Plaisio Estate JSC 
239 238 212 212 

 
1.706 1.678 1.298 1.581 

Μείον: Αποµείωση Ελνούς Α.Ε. 0 0 0 (282) 

Σύνολο Συµµετοχών σε συγγενείς 

επιχειρήσεις 1.706 1.678 1.298 1.298 

 

Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιµώνται 

και παρουσιάζονται µε τη µέθοδο του κόστους κτήσεως 

 

8. Λοιπές επενδύσεις  

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

 

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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Συγκεκριµένα οι λοιπές επενδύσεις κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 είχαν ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & 

Έρευνας «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 449 411 449 411 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 

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

Interaction Connect S.A. 12 12 12 12 

 
480 442 480 442 

 

Η συµµετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 είχε ως 

κάτωθι:  

 

 Ποσοστό 

Συµµετοχής 

Χώρα 

Εγκατάστασης 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη – 

Ακρόπολη» Α.Ε. 
3,46% Ελλάδα 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» Α.Ε.  2,24% Ελλάδα 

Interaction Connect S.A. 14,3% Λουξεµβούργο 

 

Κατά τη χρήση του 2010 η εταιρεία συµµετείχε στις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

“Ακρόπολις Α.Ε.- Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας” µε το συνολικό ποσό των 38 χιλ. 

ευρώ. 
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 9. Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

(ποσά σε χιλιάδες €)  

 

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. Συγκεκριµένα τα λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 31
η
 

∆εκεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

∆οσµένες Εγγυήσεις 833 779 833 779 

 
833 779 833 779 

 

10. Αποθέµατα 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Αποθέµατα εµπορευµάτων 37.128 62.184 36.356 61.004 

Αποθέµατα προϊόντων 6 9 6 9 

Αποθέµατα Α΄ και βοηθητικών υλών 13 14 13 14 

Αποθέµατα αναλωσίµων 329 514 329 514 

Προκαταβολές για αγορά εµπορευµάτων 2.000 1.707 2.000 1.707 

 39.476 64.428 38.704 63.248 

Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων (4.695) (4.923) (4.651) (4.865) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 34.781 59.504 34.053 58.383 

 

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 συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων και 

σχηµατίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονοµικές καταστάσεις να ταυτίζεται µε 

την πραγµατική. Στην εξεταζόµενη χρήση, ο όµιλος και η εταιρεία προέβη σε αντιστροφή µέρους 

της πρόβλεψης αποµείωσης αποθεµάτων κατά 0,2 εκ. €. 
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Την 31/12/2010 το σύνολο αποθεµάτων ήταν 39.476 χιλιάδες € και 38.704 χιλιάδες €, ενώ η 

πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 4.695 χιλιάδες € και 4.651 χιλιάδες € για τον Όµιλο και την Εταιρεία 

αντίστοιχα.  

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, η Εταιρία εκτιµά ότι ο περιορισµός του ύψους των αποθεµάτων , 

συνιστά βέλτιστη τακτική. Πράγµατι στην εξεταζόµενη περίοδο, ο Όµιλος πέτυχε περεταίρω 

µείωση του αποθέµατος του. Επιπλέον, ο Όµιλος προέβη σε µείωση των αποθεµάτων στην 

ρευστοποιήσιµη αξία τους κατά ποσό 2,0 εκ. € κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, λόγω 

τεχνολογικής απαξίωσης.  

 

11. Πελάτες και  λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

 

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

κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Πελάτες 30.335 42.036 29.823 41.655 

Επιταγές Εισπρακτέες 4.961 5.058 4.961 5.058 

Μείον: Πρόβλεψη Αποµείωσης (1.584) (1.990) (1.519) (1.930) 

Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών 33.712 45.104 33.265 44.783 

Απαιτήσεις από Θυγατρικές Εταιρείες 0 0 653 997 

Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες 7 7 7 7 

Σύνολο 33.719 45.111 33.926 45.787 

 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, 

καθώς αυτές διαιρούνται σε µεγάλο πλήθος πελατών. 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά 

την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
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Η µεταβολή στην πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  2010 2009 2010 2009 

Πρόβλεψη Αποµείωσης Απαιτήσεων 01/01 1.990 1.927 1.930 1.908 

Πρόσθετη Πρόβλεψη Χρήσης (406) 63 (411) 22 

Πρόβλεψη Αποµείωσης Απαιτήσεων 31/12 1.584 1.990 1.519 1.930 

 

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 2010 τα αποτελέσµατα του Οµίλου και 

της Εταιρείας έχουν βελτιωθεί από αντιλογισµό αποµείωσης πελατών – χρεωστών ποσού 406 χιλ. 

€ και 411 χιλ. € αντίστοιχα.   

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ανάλογα µε τις κατηγορίες ηµερών κατά τις οποίες θα 

καταστούν απαιτητές ως εξής: 

 

    2010     2009   

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Απαιτήσεις 
προ 

Αποµειώσεων 
Αποµείωση 

Απαιτήσεις 
µετά 

αποµειώσεων 

Απαιτήσεις 
προ 

Αποµειώσεων 
Αποµείωση 

Απαιτήσεις 
µετά 

αποµειώσεων 

Απαιτήσεις από 
Θυγατρικές 653 0 653 997 0 997 
Απαιτήσεις από 
Συγγενείς 7 0 7 7 0 7 
Μη 
Καθυστερούµενες 24.811 0 24.811 35.027 0 35.027 
Καθυστερούµενες 
1 -90 ηµέρες 5.267 (351) 4.916 6.528 (180) 6.348 
Καθυστερούµενες 
91 - 180 ηµέρες 654 (209) 445 1.321 (500) 821 
Καθυστερούµενες 
181 + ηµέρες 4.052 (959) 3.093 3.837 (1.250) 2.587 

Σύνολα 35.445 (1.519) 33.926 47.717 (1.930) 45.787 
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    2010     2009   

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Απαιτήσεις 
προ 

Αποµειώσεων 
Αποµείωση 

Απαιτήσεις 
µετά 

αποµειώσεων 

Απαιτήσεις 
προ 

Αποµειώσεων 
Αποµείωση 

Απαιτήσεις 
µετά 

αποµειώσεων 

Απαιτήσεις από 
Συγγενείς 7 0 7 7 0 7 
Μη 
Καθυστερούµενες 25.254 0 25.254 35.339 0 35.339 
Καθυστερούµενες 
1 -90 ηµέρες 5.272 (353) 4.919 6.538 (182) 6.356 
Καθυστερούµενες 
91 - 180 ηµέρες 667 (217) 450 1.327 (503) 824 
Καθυστερούµενες 
181 + ηµέρες 4.103 (1.014) 3.089 3.890 (1.305) 2.585 

Σύνολα 35.303 (1.584) 33.719 47.101 (1.990) 45.111 

 

12. Λοιπές απαιτήσεις 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 αναλύονται ως 

εξής: 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο 1.081 0 1.081 0 
Έξοδα επόµενης χρήσης 299 226 288 214 
Λοιπές απαιτήσεις 2.342 2.191 2.273 2.158 
 

3.721 2.417 3.642 2.372 

 

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.  



 97

 

13.Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  
 

 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ταµειακά Ισοδύναµα ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

∆ιαθέσιµα στο Ταµείο 2.283 1.959 2.246 1.899 

∆ιαθέσιµα σε τράπεζες 11.018 7.997 10.788 7.553 

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές καταθέσεις 11.500 0 11.500 0 

Σύνολο 24.801 9.956 24.533 9.452 

 

Η εταιρεία στις 31.12.2010 είχε καταθέσεις προθεσµίας στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias 

ύψους 11,5 εκ. €. Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που 

παρουσιάζονται στην Κατάσταση των Ταµειακών Ροών. 

 

Ο Όµιλος εµφανίζει αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τα τραπεζικά υπόλοιπα διότι 

τα συγκεκριµένα υπόλοιπα είναι κατατεθειµένα σε ποσοστό που ξεπερνούν το 50% σε 1 τράπεζα. 

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 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τραπεζικός 
Οργανισµός 

Πιστοληπτική 
Ικανότητα Τράπεζας 
(S&P Rating) 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Eθνική Τράπεζα B 1.375 1.373 1.199 1.373 

EFG Eurobank Ergasias B 7.378 2.444 7.350 2.444 

Alpha Bank B 1.260 783 1.256 783 

Marfin Egnatia Bank B 25 94 25 94 

Τράπεζα Πειραιώς B 88 748 69 748 

Citibank A-2 537 360 537 360 

Μη διαθέσιµα  355 2.195 352 1.751 

    11.018 7.997 10.788 7.553 
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14. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο 

(ποσά σε €) 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 

 
Αριθµός Μετοχών 

(τεµάχια) 

Ονοµαστική 
αξία 

µετοχής 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο  Σύνολο 

1
η
 Ιανουαρίου 2010 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφληµένο και διαιρείται σε είκοσι δύο 

εκατοµµύρια ογδόντα χιλιάδες (22.080.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας τριάντα δύο λεπτών 

(0,32 €). Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών (κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης»). 

 

15. Λοιπά Αποθεµατικά  

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  
 

  
Τακτικό 

Αποθεµατικό 
Έκτακτα 

Αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
Αντιστάθµισης 

Ταµειακών Ροών Σύνολο 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

1 Ιανουαρίου 2009 3.220 20.159 406 -213 23.572 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 210 - - - 210 

Λοιπά - - - (74) (74) 

31 ∆εκεµβρίου 2009 3.430 20.159 406 (287) 23.707 

        

1 Ιανουαρίου 2010 3.430 20.159 406 (287) 23.707 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 257 - - - 257 

Λοιπά - - - 62 62 

31 ∆εκεµβρίου 2010 3.687 20.159 406 (225) 24.025 
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Τακτικό 

Αποθεµατικό 
Έκτακτα 

Αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
Αντιστάθµισης 

Ταµειακών Ροών Σύνολο 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

1 Ιανουαρίου 2009 3.220 20.159 406 -213 23.572 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 210 - - - 210 

Λοιπά - - - (74) (74) 

31 ∆εκεµβρίου 2009 3.430 20.159 406 (287) 23.707 

        

1 Ιανουαρίου 2010 3.430 20.159 406 (287) 23.707 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 257 - - - 257 

Λοιπά - - - 62 62 

31 ∆εκεµβρίου 2010 3.687 20.159 406 (225) 24.025 

 

 (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. Στα έκτακτα αποθεµατικά περιλαµβάνεται ποσό 4.894.323,92 ευρώ το 

οποίο αφορά Αποθεµατικά που διαµορφώθηκαν κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ η οποία 

πραγµατοποιήθηκε 01.01.2005. 

 

(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.  
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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 € 225 χιλ. µετά από αναβαλλόµενη 

φορολογία € 56 χιλ. 

 

16. ∆ανειακές υποχρεώσεις 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

 
Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 31

η
 ∆εκεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής: 

 

∆ανεισµός ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια     

Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 0 0 0 

Οµολογιακός ∆ανεισµός 21.898 23.141 21.898 23.141 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 21.898 23.141 21.898 23.141 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια     

Τραπεζικός ∆ανεισµός 107 3.117 107 3.117 

Οµολογιακός ∆ανεισµός 1.242 643 1.242 643 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.349 3.760 1.349 3.760 

      

Συνολικός ∆ανεισµός 23.247 26.901 23.247 26.901 

 
Οι µεταβολές του ∆ανεισµού αναλύονται ως κάτωθι: 

Μεταβολές ∆ανεισµού ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπόλοιπο 01/01/2009 29.772 29.772 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 0 

Οµολογιακός ∆ανεισµός 12.000 12.000 

Αποπληρωµή ∆ανεισµού (14.872) (14.872) 

Υπόλοιπο 31/12/2009 26.901 26.901 

      

Υπόλοιπο 01/01/2010 26.901 26.901 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 14.294 14.294 

Οµολογιακός ∆ανεισµός 0 0 

Αποπληρωµή ∆ανεισµού (17.947) (17.947) 

Υπόλοιπο 31/12/2010 23.247 23.247 
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Η εταιρεία αποπλήρωσε το ποσό των 17.947 χιλ. € την περίοδο από 01.01.2010 έως 31.12.2010, 

που αφορούσε χορήγηση για κεφάλαιο κίνησης, µε αποτέλεσµα οι βραχυπρόθεσµες δανειακές 

υποχρεώσεις της µε ηµεροµηνία 31.12.2010 να ανέρχονται στο ποσό του 1.349 χιλ €. Σηµειωτέον 

ότι οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις µε ηµεροµηνία 31.12.2010 συµπεριλαµβάνουν 

εναποµείναν ποσό  χορήγησης κεφαλαίου κίνησης 107 χιλ €, το οποίο κατά την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων έχει εξοφληθεί, καθώς και το 

βραχυπρόθεσµο τµήµα των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων το οποίο ανέρχεται στο 

ποσό 1.242 χιλ €. Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Οµίλου και της Εταιρείας 

είναι οι εξής:  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 7.843 1.242 7.843 1.242 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 8.410 16.253 8.410 16.253 

Πάνω από 5 έτη 5.645 5.645 5.645 5.645 

  21.898 23.141 21.898 23.141 

 

Ο µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός που εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του 

Οµίλου και της Εταιρείας αφορά: 

 

i. 12ετές κοινό οµολογιακό δάνειο, µη µετατρέψιµο σε µετοχές εναποµείναντος ποσού 

5.142 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 3,92%, ενώ το υπόλοιπο ανοικτό όριο 

της Εταιρείας όσον αφορά το βραχυπρόθεσµο δανεισµό ανέρχεται σε 32,5 εκ. ευρώ περίπου. 

 

Το µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο των € 6.426 χιλ. (αρχικό ποσό δανείου) που έχει συνάψει η 

Εταιρία µε την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος έχει 3 ακόλουθους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (financial 

covenants) επί των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων: 
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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. 

 

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 31/12/2010 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 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 31/12/2010 και 31/12/2009 και Εταιρεία και Όµιλος ικανοποιούν πλήρως όλους τους 

όρους και δείκτες του τραπεζικού δανεισµού. 
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17. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος στον ισολογισµό του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως 

κάτωθι:  

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 683 634 683 634 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.756 2.377 1.680 2.298 

  1.073 1.743 998 1.664 

 

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 
∆ιαφορά 

Προβλέψεων Σύνολο 

1-Ιαν-09 497 - 497 

Χρέωση/(Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 136 - 136 

31-∆εκ-09 633 - 633 

     

1-Ιαν-10 633 0 633 

Χρέωση/(Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (10) 59 49 

31-∆εκ-10 623 59 682 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

     

  
∆ιαφορά 

αποσβέσεων 
∆ιαφορά 

Προβλέψεων Σύνολο 

1-Ιαν-09 497 - 497 

Χρέωση/(Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 136 - 136 

31-∆εκ-09 633 - 633 

     

1-Ιαν-10 633 0 633 

Χρέωση/(Πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (10) 59 49 

31-∆εκ-10 623 59 682 

 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ               

         

  
Προβλέψεις 
απαιτήσεων 

Προβλέψεις 
αποζηµίωσης 
προσωπικού 

Πρόβλεψη 
απαξίωσης 
αποθέµατος 

Λοιπές 
Προβλέψεις 

Φορολογικές 
ζηµιές Παράγωγο  Σύνολο 

1-Ιαν-09 485 88 1.223 259 61 71 2.187 
Πίστωση/(χρέωση) 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 153 7 (50) 60 0 0 170 
Πίστωση στα ίδια 
Κεφάλαια - - - - - 20 20 

31-∆εκ-09 638 95 1.173 319 61 91 2.377 

         

1-Ιαν-10 638 95 1.173 319 61 91 2.377 
Πίστωση/(χρέωση) 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (209) 15 (240) (153) - - (586) 
Πίστωση στα ίδια 
Κεφάλαια - - - - - (35) (35) 

31-∆εκ-10 429 110 933 165 61 56 1.756 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ               

          

  
Προβλέψεις 
απαιτήσεων 

Προβλέψεις 
αποζηµίωσης 
προσωπικού 

Πρόβλεψη 
απαξίωσης 
αποθέµατος 

Λοιπές 
Προβλέψεις 

Φορολογικές 
ζηµιές Παράγωγο  Σύνολο 

1-Ιαν-09 477 88 1.218 259 0 71 2.113 
Πίστωση/(χρέωση) 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 148 7 (50) 60 0 0 165 
Πίστωση στα ίδια 
Κεφάλαια - - - - - 20 20 

31-∆εκ-09 625 95 1.168 319 0 91 2.298 

          

1-Ιαν-10 625 95 1.168 319 0 91 2.298 
Πίστωση/(χρέωση) 
στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (209) 15 (238) (151) - - (583) 
Πίστωση στα ίδια 
Κεφάλαια - - - - - (35) (35) 

31-∆εκ-10 416 110 930 168 0 56 1.680 

 

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 2010 

«Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις», δεδοµένου ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της 

θυγατρικής εταιρείας Plaisio Computers JSC, παρ’ όλο που αφορούν στην φορολογική αρχή της 

Βουλγαρίας, δεν παρουσιάζουν αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση παρά µόνο απαίτηση. 

 

18. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  
 

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 31.12.2010 & 31.12.2009 αντίστοιχα. 
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  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού 2010 2009 2010 2009 

Υπόλοιπο έναρξης  477 441 477 441 

Πρόβλεψη χρήσης 71 37 71 37 

Μείον: Χρησιµοποιηθείσες 
προβλέψεις χρήσεων  0 0 0 0 

Υπόλοιπο λήξης 549 477 549 477 

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:  

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κύριες αναλογιστικές 
παραδοχές 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Επιτόκιο προεξόφλησης 3,10% 4,50% 3,10% 4,50% 

Αναµενόµενη ετήσια αύξηση 
αποδοχών 4% 4% 4% 4% 

Μέση υπολειπόµενη εργασιακή 
ζωή 1,04 έτη 1,04 έτη 1,04 έτη 1,04 έτη 

 

Σύµφωνα µε το ∆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 3,1% κατά την 31.12.2010. 
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19. Προβλέψεις 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  
 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

 

Λοιπές Προβλέψεις 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Σηµ. 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Μακροπρόθεσµες Προβλέψεις  

    
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (α) 

1.408 1.126 1.408 1.126 
Πρόβλεψη επαναφοράς καταστηµάτων στην 
πρότερη κατάσταση βάσει συµβολαίου 

 
(β) 120 142 120 140 

Σύνολο µακροπρόθεσµων προβλέψεων  1.528 1.268 1.528 1.266 

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις  

    
Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ (γ) 

608 519 608 519 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων προβλέψεων  
608 519 608 519 

Σύνολο   2.136 1.787 2.136 1.785 

  

(α). Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη 1.408 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 608 χιλ. € για την κάλυψη του κόστους 

επισκευής και αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η 

πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται στο τέλος κάθε χρήσης.   

 

20. Έσοδα Εποµένων Χρήσεων 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  
 

Η επένδυση που υλοποιήθηκε στη Μαγούλα Αττικής, είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού 

νόµου 3299/2004 (απόφαση υπαγωγής 32278/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν.3299/2004).  Μέρος της 

επιχορήγησης, ποσού 2.153 χιλ. €  εισπράχθηκε από την Εταιρεία το 3ο τρίµηνο της τρέχουσας 

χρήσης και απεικονίζεται τόσο στις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, όσο και 

αφαιρετικά στο αντίστοιχο κόστος αποσβέσεων (ποσού 63 χιλ. για την υπό εξέταση περίοδο). 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους σχετικούς όρους. 
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

καταχωρούνται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και λογίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύµφωνα µε τη διάρκεια της 

αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούµενων παγίων.  Για τη χρήση 

01/01/2010 – 31/12/2010 οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 63 χιλ. ευρώ. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες αναβάλλονται και καταχωρούνται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν καταχωρείται και η επιχορηγούµενη δαπάνη έτσι 

ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση των εσόδων µε τη δαπάνη. 

 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Μακροπρόθεσµο Τµήµα  1.939 0 1.939 0 

Βραχυπρόθεσµο Τµήµα (Σηµ. 21) 151 0 151 0 

 

2.090 0 2.090 0 

 

21. Προµηθευτές και  λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 

2010 αναλύονται ως εξής:  

 

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 47.234 67.576 46.958 67.430 

Προκαταβολές πελατών 1.833 2.370 1.825 2.331 

Μερίσµατα πληρωτέα 63 183 63 183 

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταµεία 1.405 1.489 1.405 1.489 

Έσοδα Επόµενης Χρήσης (Σηµ. 20) 151 0 151 0 

Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.618 5.173 4.606 5.131 

Παράγωγο Χρηµατοοικονοµικό Προϊόν 281 377 281 377 

 

55.585 77.168 55.289 76.942 

 

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 

31.12.2010 ήταν 6.000.000 ευρώ και έχει αποτιµηθεί στην εύλογη αξία η οποία προσδιορίστηκε 

από το αντισυµβαλλόµενο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 

 

Το ποσό των 281 χιλ. € εµφανίζεται ως υποχρέωση (Αποθεµατικό αποτίµησης παραγώγου 225 

χιλ. €, αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 56 χιλ. €). Η επίδραση η οποία απεικονίζεται τόσο στα 
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Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων όσο και στα Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων 

Κεφαλαίων ανέρχεται σε 62 χιλ. Ευρώ. 

 

22. Λοιπά έσοδα 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  
 

Τα λοιπά έσοδα του Οµίλου και της Εταιρείας για την χρήση 2010 και 2009 αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΑ ΈΣΟ∆Α ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
01/01-

31/12/2010 

01/01-

31/12/2009 

01/01-

31/12/2010 

01/01-

31/12/2009 

Πωλήσεις άχρηστου υλικού  173 134 173 134 

Λοιπά έσοδα 135 74 129 70 

Αποζηµιώσεις και λοιπές επιχορηγήσεις 10 2.272 10 2.272 

 

318 2.480 312 2.476 

 

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 

έναντι του ασφαλιστικού σχήµατος για τις θετικές ζηµιές, ενώ το υπόλοιπο ποσό 2.200 χιλιάδες € 

επηρέασε ως Λοιπό Έσοδο τα αποτελέσµατα της χρήσης 01.01.2009-31.12.2009.  

 

23. Φόρος εισοδήµατος 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

 

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 φόρος εισοδήµατος 

µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 

αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:  
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Φόρος εισοδήµατος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 830 2.244 830 2.244 

Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου 635 (35) 632 (30) 

Έκτακτη Εισφορά (άρθρο 5 ν. 3845/2010, ΦΕΚ 

Α΄ 65/06.05.2010) και (άρθρο 2 ν. 3808/2009) 761 422 761 422 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 0 0 0 

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικών ελέγχων 282 282 282 282 

 

2.509 2.914 2.506 2.918 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3845/2010 η εταιρεία απεικονίζει στις φορολογικές υποχρεώσεις 

της ποσό 761 χιλιάδες ευρώ που αφορά την έκτακτη εισφορά των κερδών της χρήσης 01/01/2009 

– 31/12/2009. Το ποσό των 761 χιλιάδων € έχει καταχωρηθεί στα Στοιχεία της Κατάστασης 

Συνολικών Εσόδων της χρήσης  και συγκεκριµένα στο Φόρο Εισοδήµατος της χρήσης.  Το 

προαναφερθέν ποσό των 761 χιλ. ευρώ είχε λογιστικοποιηθεί από το 2
ο
 της εξεταζόµενης χρήσης 

(01/01/2010 – 31/12/2010) και δεν είχε απόκλιση από το εκκαθαριστικό σηµείωµα που λήφθηκε 

από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.  

 

Επίσης 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 χρήσης 01/01/2009 – 31/12/2009  ποσό 

422 χιλιάδες ευρώ που αφορά έκτακτη εισφορά των κερδών της χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008. 

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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24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  

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

 

∆ιεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την 31-12-2010 

Αγοράζουσα Εταιρεία 

Πωλούσα Εταιρεία 

Πλαίσιο 
Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 

Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Buldoza 
A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. - 6 0 3.694 0 330 4.030 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 1.460 - 0 0 0 0 1.460 

Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0 0 

Plaisio Computers JSC 10 0 0 - 0 0 10 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 152 - 0 152 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 1.470 6 0 3.846 0 330 5.652 

 

∆ιεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την 31-12-2009 

Αγοράζουσα Εταιρεία 

Πωλούσα Εταιρεία 

Πλαίσιο 
Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 

Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Buldoza 
A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. - 6 0 4.197 0 0 4.203 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 1.443 - 0 0 0 0 1.443 

Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0 0 

Plaisio Computers JSC 0 0 0 - 0 0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 155 - 0 155 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 1.443 6 0 4.352 0  0 5.801 
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∆ιεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31-12-2010 

Έχουσα την Υποχρέωση 

Έχουσα την Απαίτηση 

Πλαίσιο 
Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 

Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Buldoza 
A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. - 7 0 653 0 401 1.061 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 38 - 0 0 0 0 38 

Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0 0 

Plaisio Computers JSC 10 0 0 - 0 0 10 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 0 - 0 0 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 48 7 0 653 0 401 1.109 

 

∆ιεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31-12-2009 

Έχουσα την Υποχρέωση 

Έχουσα την Απαίτηση 

Πλαίσιο 
Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 

Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Buldoza 
A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. 

                 - 7 0 997 0 0 1.004 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 

150 - 0 0 0 0 150 

Έλνους Α.Ε. 

0 0 - 0 0 0 0 

Plaisio Computers JSC 

0 0 0 - 0 0 0 

Plaisio Estate JSC 

0 0 0 0 - 0 0 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 150 7 0 997 0 0 1.154 

 
Σηµειώνεται ότι κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων το 

υπόλοιπο των 401 χιλ Ευρώ από την BULDOZA Α.Ε. έχει εξοφληθεί. 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:  
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 01/01/2010 - 31/12/2010 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 707 707 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 28 28 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 

 735 735 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 01/01/2009 - 31/12/2009 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 824 824 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 16 16 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 

 840 840 

 

 

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. 2006–2010 

PLAISIO Computers JSC 2004-2010 

PLAISIO Estate JSC 2004-2010 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 2010 

Έλνους Α.Ε. - 

 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη, όπως αναλύεται στη 

σηµείωση 19. 

 

Κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 

2006, 2007 & 2008. Ο έλεγχος, µέχρι και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης δεν έχει ολοκληρωθεί.
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26. Ανειληµµένες  Υποχρεώσεις 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  
 

Κεφαλαιουχικές Υποχρεώσεις 

 

∆εν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 

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: 

 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Έως 12 µήνες 5.555 5.089 5.396 4.934 

Από 13 – 60 µήνες 16.421 15.239 15.900 14.619 

Από 60 µήνες και άνω 20.916 15.488 20.214 13.763 

 42.892 35.816 41.510 33.316 

 

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 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 

Κέρδη/(Ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους 

της µητρικής (ποσά σε χιλ. €)  2.585 4.731 2.738 5.136 

Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµός µετοχών( σε 

χιλ.) 22.080 22.080 22.080 22.080 

Βασικά Κέρδη ανά µετοχή σε € 0,1171 0,2143 0,1240 0,2326 

 

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 

(ποσά σε χιλ ιάδες €)  
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Κατά την 01
η
 Μαρτίου 2011 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την διανοµή 

µερίσµατος συνολικού ύψους 1.104 χιλ €  (ανά µετοχή 0,05 €, µικτό ποσό) από τα κέρδη της 

χρήσης 2010, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί στις 16/05/2011.   

Με βάση τα ∆.Π.Χ.Π., το ανωτέρω µέρισµα εµφανίζεται στην καθαρή θέση της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 

2010. 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 

2009 ανήλθε σε 2.650 χιλ. € (ανά µετοχή 0,12 € πλήρες µικτό ποσό). Η πληρωµή του µερίσµατος 

της χρήσης 2009 πραγµατοποιήθηκε στους δικαιούχους µετόχους την 2
η
 Ιουνίου 2010. Κατά 

συνέπεια στα ίδια κεφάλαια της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2009 περιλαµβάνεται το ανωτέρω µέρισµα ενώ 

στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2009 περιλαµβάνονται τα µερίσµατα 

προηγουµένων χρήσεων που µέχρι τη στιγµή σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν 

εισπραχθεί από τους δικαιούχους µετόχους.  

 

29. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2010 ήταν 1.223 και 1.173 

άτοµα για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2009 ο αριθµός των 

εργαζοµένων του Οµίλου και της Εταιρείας ήταν 1.281 και 1.223 άτοµα αντίστοιχα.   

 

30. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού  
 

Η εδρεύουσα στην Σόφια της Βουλγαρίας εταιρεία Plaisio Computers JSC, η οποία είναι σε 

ποσοστό 100% θυγατρική εταιρεία της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., αποφάσισε την αύξηση 

του κεφαλαίου της κατά το ποσό των 1.662.455,50 Λέβα (850.000,00 Ευρώ περίπου µε βάση την 

τρέχουσα ισοτιµία) µε καταβολή µετρητών και µε την έκδοση νέων µετοχών  .  

 

Η ως άνω αύξηση,  η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την µητρική  εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS A.E.B.E. στοχεύει στην ενίσχυση της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας και 

στην εν γένει  ενδυνάµωση της παρουσίας της στην αγορά όπου δραστηριοποιείται  

 

∆εν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τα οποία να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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Μαγούλα Αττικής, 01 Μαρτίου 2011 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.   Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.    Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

Γεώργιος Γεράρδος          Κωνσταντίνος Γεράρδος              Φίλιππος Καραγκούνης 

Α.∆.Τ. Ν318959                          Α.∆.Τ. ΑΕ632801   Α.∆.Τ ΑΗ583372   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 01.01.2010 -31.12.2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Πληροφορίες άρθρου 10 του ν. 3401/2005 

 

 Ηµεροµην
ία 

 Θέµα  ∆ιαδικτυακός Τόπος 

Μέρισµα 

18/5/2010 

Γνωστοποίηση αποκοπής 
δικαιώµατος µερίσµατος / 
πληρωµής µερίσµατος χρήσεως 
2009 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
announce&year=2010&lang=gr 

25/10/2010 
Παραγραφή Μερίσµατος Χρήσης 
2004 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
announce&year=2010&lang=gr 

∆ηµοσίευση Οικονοµικών Καταστάσεων 

2/11/2010 

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και 
Πληροφορίες σε Ενοποιηµένη και 
Μη Βάση 9µηνο 2010 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=Financial_Statements 

29/7/2010 

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και 
Πληροφορίες σε Ενοποιηµένη και 
Μη Βάση 6Μ 2010 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=Financial_Statements 

22/4/2010 

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και 
Πληροφορίες σε Ενοποιηµένη και 
Μη Βάση 3µηνο 2010 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=Financial_Statements 

28/1/2010 

Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και 
Πληροφορίες σε Ενοποιηµένη και 
Μη Βάση 12µηνο 2009 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=Financial_Statements 

Τροποποίηση Καταστατικού & Οικονοµικα Ηµερολόγια 

01/03/2011 Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2011 

 http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=SingleAnnouncement&id
=205 

27/1/2010 Οικονοµικό Ηµερολόγιο 2010 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
announce&year=2010&lang=gr 

18/1/2010 

Ανακοίνωση Σχεδίου 
Τροποποίησης του Καταστατικού 
Εταιρίας 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
announce&year=2010&lang=gr 

Λοιπές Ανακοινώσεις και ∆ελτία Τύπου 

14/02/2011 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=SingleAnnouncement&id
=201 

17/02/2011 Αντικατάσταση Ελεγκτή 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=SingleAnnouncement&id
=203 

3/11/2010 

Παρουσίαση Των Αποτελεσµάτων 
Εννιαµήνου Της Πλαίσιο Computers 
Στην Ε.Θ.Ε. 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
press&year=2010&lang=gr 

1/6/2010 
Έκτακτη Εισφορά Του Άρθρου 5 
Του Ν.3845/2010 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
announce&year=2010&lang=gr 

18/5/2010 

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης 
∆ιοικητικού Συµβουλίου - 
Συγκρότηση Σε Σώµα 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=SingleAnnouncement&id
=192 

5/2/2010 

Παρουσίαση Των Ετήσιων 
Αποτελεσµάτων Της Πλαίσιο 
Computers Στην Ε.Θ.Ε. 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=SingleAnnouncement&id
=179 

Σύγκληση και Αποφάσεις Γ.Σ. 

18/5/2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
announce&year=2010&lang=gr 

22/4/2010 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
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 Ηµεροµην
ία 

 Θέµα  ∆ιαδικτυακός Τόπος 

ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
announce&year=2010&lang=gr 

20/1/2010 
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
announce&year=2010&lang=gr 

Σχολιασµός Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 

1/11/2010 
9Μ 2010: 260,0 εκ. Ευρώ Πωλήσεις 
και Κέρδη Προ Φόρων 1,5 εκ. € 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
press&year=2010&lang=gr 

28/7/2010 
6Μ 2010: Αύξηση πωλήσεων 4,9% 
και Κέρδη Προ Φόρων 1,2 εκ. € 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
press&year=2010&lang=gr 

21/4/2010 

3Μ 2010: Αυξηση Πωλησεων 
10,9% Και Κερδων Μετα Φορων 
41,2% 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
press&year=2010&lang=gr 

27/1/2010 
12Μ 2009: Αύξηση Κερδών Μετά 
Φορων Κατα 11,1% Το 2009 

http://corporate.plaisio.gr/CorporateInvest
ors.aspx?show=AnnouncementList&type=
press&year=2010&lang=gr 

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων 

8/12/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

22/11/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

10/9/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

10/6/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

30/4/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

30/4/2010 
Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

23/4/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

16/4/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

9/4/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
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 Ηµεροµην
ία 

 Θέµα  ∆ιαδικτυακός Τόπος 

istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

8/4/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

29/3/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

24/3/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

16/2/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

12/2/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

2/2/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%F4%E7%F3%E7 

1/2/2010 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/L
istedCo/trakn/trakn_results.asp?ctxt=%F0
%EB%E1%E9%F3%E9%EF&aDate1=&a
Date2=&submit1=%C1%ED%E1%E6%D
E%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 της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου του 

Ορκωτού Ελεγκτή και η Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


