
1.502

0 
726 

1.516 1.482 1.613
1.140 1.021 1.093 1.089

837 593 792 660

16.423 17.756 16.078 17.456

2.603 2.796 2.570 2.879

101.545 91.599 100.869 90.561

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 16601/06/Β/88/13
Έδρα: Θέση Σκληρή, 19 600 Μαγούλα Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (Εκδότης) και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον 
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31.03.2010

39.006
0 

1.454
4.529

54.630
45.455

8.431 8.134

7.066 
45.091
52.157

0 
52.157
22.820

1.841 1.841
12.143 12.143
64.547

101.350

153.506

31.03.2010

38.969
0

1.447
7.283

53.481
46.035

7.066
47.146
54.212

–
54.212
22.820

64.333

101.136

155.348

01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2009 01.01-31.03.200901.01-31.03.2010

Η ΕΤΑΙΡEΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡

1.140

1.101

25

71
398 524 389 523

4.874
-2.407

-15.745

-512 -711 -503 -708
-1.915

1.021

1.280

32

-29

8.683
3.954

-12.963 -15.621 -12.976

-844

-12.970 -12.718

0

-1.233

0
144

946 3.344

0

-2.019

70 70
151

-1.089

8.383
-321

8.062

-5.997

-1.798

0 8.383 0
-1.668 -321 -1.668

-1.668 8.062 -1.668

-2.520

3.958 6.086

(ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó· Î·È ÌË ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó·)
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ. ú
(ª¤ıÔ‰Ô˜ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
∆·ÌÂÈ·ÎÒÓ ƒÔÒÓ: ŒÌÌÂÛË ª¤ıÔ‰Ô˜)

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∫¤Ú‰Ë / (Ζημιές) ÚÔ ÊfiÚˆÓ (™˘ÓÂ¯È˙fiÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜)
¶Ï¤ÔÓ/ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ·:
∞ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
∞ÔÌÂÈÒÛÂÈ˜ ∂ÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È Õ˘ÏˆÓ ¶·Á›ˆÓ
¶ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ™ÙÔÈ¯Â›ˆÓ
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜
™˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (¤ÛÔ‰·, ¤ÍÔ‰·, Î¤Ú‰Ë Î·È
˙ËÌÈ¤˜) ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰·
¶Ï¤ÔÓ/ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î›ÓËÛË˜ ‹ Ô˘
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜:
ªÂ›ˆÛË /(·‡ÍËÛË) ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ
ªÂ›ˆÛË /(·‡ÍËÛË) ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ
(ªÂ›ˆÛË)/·‡ÍËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ 
(ÏËÓ δανειακών)
ªÂ›ÔÓ:
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰·
Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤Ó·
∫·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔÈ ÊfiÚÔÈ

™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·)

∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∞fiÎÙËÛË ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ, Û˘ÁÁÂÓÒÓ,
ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ
∞ÁÔÚ¿ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ·Á›ˆÓ
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
∂ÈÛÚ¿ÍÂÈ˜ ·fi ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È
¿˘ÏˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ 
∆fiÎÔÈ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/(ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚)

ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂ÈÛÚ¿ÍÂÈ˜ ·fi ÂÎ‰Ôı¤ÓÙ·/·Ó·ÏËÊı¤ÓÙ· ‰¿ÓÂÈ·
∂ÍÔÊÏ‹ÛÂÈ˜ ‰·ÓÂ›ˆÓ

™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á)

∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿
‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· περιόδου
(·) + (‚) + (Á)

∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜
περιόδου

∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜
περιόδου

1.093

1.089

0 0 00

0 0 00

28

71

4.901
-2.308

-1.855

1.089

1.266

32

0

8.413
6.489

-785

0

-1.231

0
144

-2.165

-2.014

149

-1.087

-5.743

-3.960

-2.284

3.708 5.867

9.956 8.606 9.452 8.151

√ √ªπ§√™ ∏ ∂∆∞πƒ∂π∞

¶ƒ√™£∂∆∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™:

O ¶ƒO∂¢ƒO™ ∆OÀ ¢.™. & ¢π∂À£À¡ø¡ ™ÀªµOÀ§O™

°∂øƒ°πO™ ΚΩΝ.°∂ƒ∞ƒ¢O™
∞.¢.∆. ¡ 318959 ∞.¢.∆. ∞∂ 632801

O Oπ∫O¡Oªπ∫O™ ¢π∂À£À¡∆∏™

ºπ§π¶¶O™ ΑΝΑΣΤ.∫∞ƒ∞°∫OÀ¡∏™
∞.¢.∆. ΑΗ 583372

√ √ªπ§√™ ∏ ∂∆∞πƒ∂π∞

(ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó· Î·È ÌË ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó·)
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ. ú
∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
π‰ÈÔ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÂÓÛÒÌ·Ù· ¿ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›·
∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ ÛÂ ·Î›ÓËÙ·
Õ˘Ï· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
§ÔÈ¿ ÌË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
∞Ôı¤Ì·Ù·
∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÂÏ¿ÙÂ˜
§ÔÈ¿ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·

153.506 155.348™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ªÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)
¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ (‚)
ΣύνολοΙδίων Κεφαλαίων (Á) = (·)+(‚)
ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜ ‰·ÓÂÈ·Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ / §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
µÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ‰·ÓÂÈ·Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
§ÔÈ¤˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜

™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (‰)
™À¡√§√ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & À¶√Ãƒ∂ø™∂ø¡
(Á) + (‰)

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

31.03.2010

51.386

771

52.157

31.03.2009

49.378

481

49.859

(ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó· Î·È ÌË ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó·)
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ. ú
™‡ÓÔÏÔ Ιδίων Κεφαλαίων ¤Ó·ÚÍË˜ περιόδου
(01.01.2010 Î·È 01.01.2009 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜

™‡ÓÔÏÔ Ιδίων Κεφαλαίων Ï‹ÍË˜ περιόδου
(31.03.2010 Î·È 31.03.2009 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)

31.03.2010

53.487

725

54.212

31.03.2009

51.074

548

51.623

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ √ √ªπ§√™ ∏ ∂∆∞πƒ∂π∞

(ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó· Î·È ÌË ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó·)
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ. ú

∫‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
ªÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜)
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ
Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (A)

837 593 792 660Ιδιοκτήτες Μητρικής
0 0 - -Δικαιώματα ªÂÈÔ„ËÊ›·˜

771 481 725 548Ιδιοκτήτες Μητρικής
0 0 - -Δικαιώματα ªÂÈÔ„ËÊ›·˜

-66 -112 -66 -112Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Β)

771 481 725 548Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Α)+(Β)

0,0379 0,0269 0,0359 0,0299∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜)ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹–‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ ú)

∫¤Ú‰Ë /(˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, 
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ

(Συνεχιζόμενες και Διακοπείσες Δραστηριότητες)

1. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 
Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31/03/2010 ανέρχεται για την Εταιρεία σε 0 ευρώ και για τον Όμιλο σε 0 ευρώ. Οι ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 21 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης. Συναφώς επισημαίνεται ότι το ποσό των 
προβλέψεων που έχουν ήδη σχηματιστεί, σωρευτικά για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 1.197 χιλ. ευρώ, τόσο για την εταιρεία όσο και για τον Όμιλο και το σύνολο των προβλέψεων είναι 1.856 χιλ. ευρώ 
για την Εταιρεία και 1.856χιλ. ευρώ για τον Όμιλο, όπως αναφέρεται στη σημείωση 17της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης (Λοιπές Προβλέψεις 659 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και  για τον Όμιλο 
και Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 1.197 χιλ. ευρώ τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον Όμιλο).  Κατά την 31/03/2010 βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις 
χρήσεις 2006, 2007 & 2008. Ο έλεγχος μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2010 - 31/03/2010 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
3. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2009. 
4.Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η Μητρική Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, η σχέση συμμετοχής (άμεση ή έμμεση), καθώς 
και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/2010 - 31/03/2010 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής 
Πληροφόρησης
 5. Ο αριθμός του προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 1.301 άτομα (31/03/2009: 1.314 άτομα), Εταιρείας 1.243 άτομα (31/03/2009: 1.257 άτομα).
6. Το Ισοδύναμο της % Συμμετοχής στην εταιρεία Plaisio Computers JSC είναι 100% και κατά συνέπεια στα ενοποιημένα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εσόδων, δεν υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας.
7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν αποτίμηση παράγωγου χρηματοοικονομικού προϊόντος το οποίο την 31.03.2010 αποτιμήθηκε από το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα ως υποχρέωση 
459 χιλ. €. , συμπεριλαμβανομένης της αναβαλλόμενης φορολογίας που προέκυψε (επιβάρυνση περιόδου 66 χιλ.€) όπως αναφέρεται στη σημείωση 18ης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης.
8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 25.01.2010, αποφασίστηκε η μεταβολή της λογιστικής εκτίμησης αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή κάποιων κατηγοριών των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων  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 ΔΛΠ 8 “Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη”. Η εταιρεία γνωστοποιεί τη φύση και το ποσό των μεταβολών στη σημείωση 5 της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής 
πληροφόρησης
9. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές), σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, της Εταιρείας και του Ομίλου, στη λήξη 
της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών, διευθυντικών στελεχών και μελών 
της Διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:

10. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΝΟΥΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών & Ερευνών",  στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 24%, αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση 
της, της 25ης Ιουνίου 2008 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.
11. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και πλην της περιπτώσεως που αναφέρεται στην ως άνω σημείωση 10, ουδεμία αλλαγή έχει 
επέλθει στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από χρήση σε χρήση ή από περίοδο σε περίοδο.
12. Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής Εταιρείας, τόσο απο τη Μητρική, όσο και από τις Θυγατρικές και τις συγγενείς προς αυτήν εταιρείες.

(ποσά σε χιλ. €) √ªπ§√™ ∂∆∞πƒ∂π∞
Εισροές

Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
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