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Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Πληροφόρηση (για την περίοδο 01/01/2010 έως 30/09/2010) 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α   
 
 
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01/01/10–30/09/10 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01/07/10–30/09/10 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 30ης Σεπτεµβρίου 2010 

 

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την  

30η Σεπτεµβρίου 2010 

 

Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2010 

 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ω Ν  Ε Σ Ο ∆ Ω Ν  0 1 / 0 1  –  

3 0 / 0 9 / 2 0 1 0  

(ποσά σε χιλιάδες €) 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
01/01–

30/09/10 
01/01–

30/09/09 
01/01–

30/09/10 
01/01–

30/09/09 

 Σηµείωση     

Πωλήσεις  260.007 266.174 257.384 263.598 

Κόστος Πωληθέντων  (214.858) (217.571) (213.128) (215.821) 

Μικτό Κέρδος  45.149 48.603 44.256 47.776 

      

Λοιπά έσοδα   290 174 285 171 

Έξοδα διάθεσης  (37.866) (39.909) (37.145) (39.082) 

Έξοδα διοίκησης  (4.587) (5.774) (4.309) (5.488) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  (336) 315 (336) 315 

      

Κέρδη προ φόρων,  χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων   2.651 3.409 2.752 3.692 

      

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα  497 682 548 753 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  (1.735) (1.937) (1.720) (1.926) 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς Εταιρείες  85 83 - - 

Κέρδη προ Φόρων  1.498 2.236 1.580 2.520 

Φόρος Εισοδήµατος 19 (1.436) (949) (1.435) (951) 

Κέρδη µετά από φόρους  62 1.287 145 1.569 

Ιδιοκτήτες Μητρικής  62 1.287 145 1.569 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 - - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από 

Φόρους: 

     

Αντισταθµίσεις Ταµειακών Ροών 18 (9) (133) (9) (133) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά 

από Φόρους 

 

53 1.154 137 1.436 

Κέρδη περιόδου αποδιδόµενα σε:      

Ιδιοκτήτες Μητρικής  53 1.154 137 1.436 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 - - 

Κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες που αναλογούν σε 

µετόχους της µητρικής (εκφρασµένα 

σε € ανά µετοχή):      

Βασικά κέρδη ανά Μετοχή 22 0,0028 0,0583 0,0066 0,0711 

Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 22 0,0028 0,0583 0,0066 0,0711 

EBITDA  5.959 7.411 6.029 7.653 

      

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων. 



Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Πληροφόρηση (για την περίοδο 01/01/2010 έως 30/09/2010) 

 

 3 
 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ω Ν  Ε Σ Ο ∆ Ω Ν  0 1 / 0 7  –  

3 0 / 0 9 / 2 0 1 0  

(ποσά σε χιλιάδες €) 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
01/07–

30/09/10 
01/07–

30/09/09 
01/07–

30/09/10 
01/07–

30/09/09 

 Σηµείωση     

Πωλήσεις  75.724 90.522 74.736 89.748 

Κόστος Πωληθέντων  (61.244) (75.084) (60.519) (74.557) 

Μικτό Κέρδος  14.480 15.438 14.217 15.191 

      

Λοιπά έσοδα   87 125 83 122 

Έξοδα διάθεσης  (12.240) (12.410) (11.981) (12.147) 

Έξοδα διοίκησης  (1.455) (1.833) (1.364) (1.743) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  (259) (146) (259) (146) 

      

Κέρδη προ φόρων,  χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων   613 1.174 696 1.277 

      

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα  171 294 171 302 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  (525) (739) (522) (735) 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς Εταιρείες  31 30 - - 

Κέρδη προ Φόρων  291 759 346 844 

Φόρος Εισοδήµατος 19 (268) (306) (267) (306) 

Κέρδη µετά από φόρους  23 452 78 538 

Ιδιοκτήτες Μητρικής  23 452 78 538 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 - - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από 

Φόρους: 

     

Αντισταθµίσεις Ταµειακών Ροών 18 3 (36) 3 (36) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά 

από Φόρους 

 

26 416 81 502 

Κέρδη περιόδου αποδιδόµενα σε:      

Ιδιοκτήτες Μητρικής  26 416 81 502 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 - - 

Κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες που αναλογούν σε 

µετόχους της µητρικής (εκφρασµένα 

σε € ανά µετοχή):      

Βασικά κέρδη ανά Μετοχή 22 0,0010 0,0205 0,0036 0,0244 

Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 22 0,0010 0,0205 0,0036 0,0244 

EBITDA  1.703 2.546 1.779 2.635 

      

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Θ Ε Σ Η Σ  Τ Η Σ  3 0 Η Σ  

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 0  

( Π Ο Σ Α  Σ Ε  Χ Ι Λ Ι Α ∆ Ε Σ  € )  

    ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενεργητικό   30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 

  Σηµ.     

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού       

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5 37.650 38.936 37.628 38.889 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 1.327 1.463 1.316 1.455 
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6 0 0 3.222 3.222 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 6 1.694 1.678 1.298 1.298 
Λοιπές επενδύσεις 7 462 442 462 442 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 15 1.277 1.743 1.200 1.664 
Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

8 781 779 781 779 

  
 43.191 45.041 45.907 47.750 

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού  
     

Αποθέµατα 9 30.538 59.504 29.721 58.383 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 10 35.504 45.111 36.065 45.787 
Λοιπές απαιτήσεις 11 4.663 2.417 4.604 2.372 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

12 10.984 9.956 10.482 9.452 

  
 81.690 116.989 80.872 115.993 

Σύνολο Ενεργητικού 
 124.881 162.030 126.780 163.743 

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις 
     

Ίδια Κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο  13 7.066 7.066 7.066 7.066 
Υπέρ το άρτιο 13 11.961 11.961 11.961 11.961 
Λοιπά Αποθεµατικά  23.956 23.707 23.956 23.707 
Κέρδη εις νέον  5.806 6.002 7.991 8.103 
Προτεινόµενο Μέρισµα  0 2.650 0 2.650 

  
 48.789 51.386 50.973 53.487 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
     

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14 21.898 23.141 21.898 23.141 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 16 560 477 560 477 

Προβλέψεις και Λοιπές Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 17 3.434 1.268 3.434 1.266 

  
 25.892 24.886 25.892 24.883 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
  

 
 

 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
18 35.057 67.576 34.865 67.430 

Υποχρεώσεις από φόρους  3.682 4.311 3.613 4.153 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14 1.943 3.760 1.943 3.760 
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις  519 519 519 519 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 18 8.999 9.592 8.974 9.512 

 
 50.199 85.758 49.914 85.373 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  
124.881 162.030 126.780 163.743 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν  Ι ∆ Ι Ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν   

 

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 1η Ιανουαρίου 2009) 7.066  11.961  30.351  49.378 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους 0  0  1.154  1.154 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0  0  (2.650)  (2.650) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την 
30η Σεπτεµβρίου  2009) 7.066  11.961  28.855  47.883 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 
(την 1η Ιανουαρίου 2010) 

7.066  11.961  32.358  51.386 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους 0  0  53  53 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0  0  (2.650)  (2.650) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την 
30η Σεπτεµβρίου 2010) 7.066  11.961  29.761  48.789 

 

 

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 1η Ιανουαρίου 2009) 7.066  11.961  32.047  51.074 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους 0  0  1.436  1.436 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0  0  (2.650)  (2.650) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την 
30η Σεπτεµβρίου  2009) 7.066  11.961  30.833  49.861 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 
(την 1η Ιανουαρίου 2010) 

7.066  11.961  34.459  53.487 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους 0  0  137  137 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0  0  (2.650)  (2.650) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την 
30η Σεπτεµβρίου 2010) 7.066  11.961  31.946  50.973 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων.  
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν  Ρ Ο Ω Ν   

( Π Ο Σ Α  Σ Ε  Χ Ι Λ Ι Α ∆ Ε Σ  € )  

 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
01/01-

30/09/10  
01/01-

30/09/09  
01/01-

30/09/10  
01/01-

30/09/09 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες          
Κέρδη προ φόρων 1.498  2.236  1.580  2.520 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:        

Αποσβέσεις 3.333  4.003  3.302  3.961 

Αποσβέσεις Επιδοτήσεων Παγίου Ενεργητικού -25  0  -25  0 

Αποµείωση Αξίας Συµµετοχών 0  0  0  0 
Προβλέψεις 61  95  63  95 

Συναλλαγµατικές διαφορές -29  -105  -29  -105 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -3  83  82  91 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.238  1.255  1.172  1.173 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:        
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 28.966  2.759  28.662  2.056 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 8.105  3.947  8.233  6.666 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -33.312  -10.046  -33.320  -9.946 

Μείον:        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.646  -1.998  -1.631  -1.987 
Καταβεβληµένοι φόροι -2.136  -1.425  -2.046  -1.365 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 6.050  804  6.043  3.157 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες        
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων -20  0  -20  -2.165 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.993  -3.847  -1.984  -3.834 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άυλων παγίων & λοιπών 
επενδύσεων 0  0  0  0 
Εισπραχθείσες Επιδοτήσεις 2.153  0  2.153   

Τόκοι εισπραχθέντες 497  606  496  678 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  51  76  51  76 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 687  -3.165  697  -5.245 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες        
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  0  0  0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 14.187  12.000  14.187  12.000 

Εξοφλήσεις δανείων -17.247  -10.489  -17.247  -10.489 
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) -5.709  -1.139  -5.709  -1.139 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.028  -3.500  1.030  -3.227 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 9.956  8.606  9.452  8.151 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 10.984  5.106  10.482  4.925 
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Ε Π Ι  Τ Η Σ  Ε Ν ∆ Ι Α Μ Ε Σ Η Σ  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Σ  

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ  

 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Πληροφόρηση περιλαµβάνει τις ενδιάµεσες συνοπτικές εταιρικές οικονοµικές 

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

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της (µαζί ο «’Όµιλος»). Τα ονόµατα της θυγατρικής και 

των συνδεδεµένων εταιρειών παρουσιάζονται στη σηµείωση 6. 

 

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.  

 

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

Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

Στις 29/10/2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ενέκρινε τη δηµοσίευση της 

παρούσας Ενδιάµεσης Συνοπτικής Οικονοµικής Πληροφόρησης.  
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2. Αρχές σύνταξης της Συνοπτικής Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης 

 

2.1  Βάση σύνταξης της οικονοµικής πληροφόρησης 

 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις  της Εταιρείας και του Οµίλου µε ηµεροµηνία 30.09.2010 

καλύπτουν τους εννέα µήνες έως 30 Σεπτεµβρίου 2010. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Πληροφορίες» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2009 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρείας µε 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr.  Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρµοστεί 

ώστε να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε ο Όµιλος για την παρούσα περίοδο. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση της συνοπτικής ενδιάµεσης 

οικονοµικής πληροφόρησης είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

2009. 

Η συνοπτική ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 

λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 

αρχών. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 

την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη 

διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 

γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί 

τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. 

∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στην οικονοµική πληροφόρηση και των αντίστοιχων ποσών 

στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

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 περίοδο / 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 
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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 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς» - πρόσθετες απαλλαγές  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη 

φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου 

και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις 

παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση 

δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.   

 

∆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.   

 

Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις 

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 από 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. 
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Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (σύµφωνα 

µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται από 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»  

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 ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 31 Οκτωβρίου 2009) 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα 

λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να 

χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει 

εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

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 

Ιούλιο 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονοµική περίοδο / 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.  
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∆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.  

 

∆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.   
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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 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 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα 

µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. 

Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις 

λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει 
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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 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς» - γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά µέσα (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ τις ίδιες 

διατάξεις µετάβασης που περιλαµβάνονται στην τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τη συγκριτική 

πληροφόρηση που αφορά τις γνωστοποιήσεις της νέας ιεράρχησης τριών επιπέδων εύλογης αξίας. Η 

συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει 

ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. 

 

∆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 
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αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να 

αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει 

εφαρµογή στον Όµιλο.   

 

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.   

 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν: (α) πρόσθετες γνωστοποιήσεις αν µία οικονοµική οντότητα αλλάξει τις λογιστικές 

της πολιτικές ή την εφαρµογή των απαλλαγών του ∆ΠΧΑ 1 αφού έχει ήδη δηµοσιεύσει ενδιάµεσες 

οικονοµικές πληροφορίες σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34, (β) απαλλαγές όταν η βάση αναπροσαρµογής 

χρησιµοποιείται ως «τεκµαιρόµενο κόστος», και (γ) απαλλαγές για τις οικονοµικές οντότητες που υπόκεινται 

σε ειδική ρύθµιση να χρησιµοποιήσουν ως «τεκµαιρόµενο κόστος» για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις ή τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία τις λογιστικές αξίες σύµφωνα µε τις προηγούµενες ΓΠΛΑ οικονοµικές καταστάσεις.  

 

∆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.  
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∆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» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της 

επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 
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3.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. 

 

 3.1 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 5 της συνοπτικής ενδιάµεσης οικονοµικής 

πληροφόρησης. 
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου αναγνωρίζει τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς προϊοντικών κατηγοριών: 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 περίοδο έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

 

Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας  
Περίοδος 01.01.2010 - 
30.09.2010 Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 

εφαρµογές 
Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

 
Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / 
τοµέα 

73.621 163.085 24.244 1.776 262.726 

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (990) (1.684) (46) 0 (2.720) 
Καθαρές Πωλήσεις 72.631 161.401 24.198 1.776 260.007 
EBITDA 2.217 2.783 757 203 5.959 
Κέρδη / (ζηµιά) από εργασίες 
(EBIT) 

986 1.238 337 90 2.651 

Χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα 

    (1.153) 

Φορολογία Περιόδου     (1.436) 

Κέρδη / (ζηµιά) µετά από 
φόρους 

  
 

 62 

 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα δραστηριότητας για τη χρήση έως 30 Σεπτεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής: 

Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας  
Περίοδος 01.01.09 - 
30.09.2009 Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 

εφαρµογές 
Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

 
Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / 
τοµέα 

78.448 158.020 30.755 1.375 268.598 

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (878) (1.525) (21) 0 (2.424) 

Καθαρές Πωλήσεις 77.570 156.495 30.734 1.375 266.174 

EBITDA 3.076 3.372 763 200 7.411 

Κέρδη / (ζηµιά) από εργασίες 
(EBIT) 

1.415 1.551 351 92 3.409 

Χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα 

    (1.172) 

Φορολογία Περιόδου     (949) 

Κέρδη / (ζηµιά) µετά από 
φόρους 

    1.287 

 

Για τη περίοδο που εξετάζεται (01/01/2010 – 30/09/2010), δεν τίθεται θέµα κυκλικότητας των πωλήσεων ανά 

τοµέα δραστηριότητας. 
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Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του Ενεργητικού και του υποχρεώσεων στους επιχειρηµατικούς τοµείς 

για τις περιόδους 01/01/2010 – 30/09/2010 και 01/01/2009 – 30/09/2009, αναλύεται ως εξής: 

 

30/9/2010 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρµογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Ενεργητικό Τοµέα 18.448 41.447 6.146 66.042 

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 58.839 

Ενοποιηµένο Ενεργητικό 18.448 41.447 6.146 124.881 

          

30/9/2010 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρµογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τοµέα 9.793 22.001 3.263 35.057 

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 89.824 

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις 9.793 22.001 3.263 124.881 

 

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 

          

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 

30.09.2010 30.09.2010 

Ελλάδα 257.384 126.780 

Βουλγαρία 5.342 1.477 

 Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (µετά τις απαραίτητες απαλοιφές) 260.007 124.881 
 

  Πωλήσεις 
Σύνολο 

Ενεργητικού 

  

01.01.2009 
έως 

30.09.2009 31.12.2009 
Ελλάδα 263.598 163.743 

Βουλγαρία 5.001 2.137 

 Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (µετά τις απαραίτητες απαλοιφές) 266.174 162.030 
 

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

γεωγραφική τοποθεσία τους.
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5. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

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

 

Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 
  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

Οικόπεδα 
και  

Κτίρια  

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισµός  

Πάγια 
υπό 

Εκτέλεση  

Ασώµατα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία Σύνολο 

Αξία Κτήσης           

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010  40.310  19.497  132  5.841 65.780 

Προσθήκες  17.671  4.029  601  1.028 23.330 

Μειώσεις  (17.491)  (5.118)  0  (1.282) (23.891) 

Μεταφορές  369  62  (430)  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2010  40.858  18.471  304  5.587 65.219 

           

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010  (8.734)  (12.270)  0  (4.378) (25.381) 

Προσθήκες  (1.578)  (1.518)  0  (237) (3.333) 

Μειώσεις  658  1.459  0  355 2.472 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2010  (9.654)  (12.328)  0  (4.260) (26.243) 

           

Αναπόσβεστη Αξία την 30η Σεπτεµβρίου 2010 31.204  6.142  304  1.327 38.976 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009   
31.576  7.228  132  1.463 40.399 
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Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά στοιχεία 

  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

Οικόπεδα 
και  

Κτίρια  

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισµός  

Πάγια 
υπό 

Εκτέλεση  

Ασώµατα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία Σύνολο 

Αξία Κτήσης           

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009  38.524  18.506  108  4.539 61.677 

Προσθήκες  2.654  799  116  279 3.847 

Μειώσεις  (77)  (106)  0  0 (183) 

Μεταφορές  (984)  116  (154)  1.022 0 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2009  40.117  19.315  70  5.839 65.341 

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009  (6.422)  (9.865)  0  (3.813) (20.100) 

Προσθήκες  (1.740)  (1.848)  0  (414) (4.003) 

Μειώσεις  7  85  0  0 92 

Μεταφορές  3  0  0  (3) 0 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2009  (8.153)  (11.628)  0  (4.230) (24.010) 

           

Αναπόσβεστη Αξία την 30η Σεπτεµβρίου 2009 31.964  7.687  70  1.609 41.330 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2008   32.102  8.641  108  726 41.577 
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

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  17.671  4.026  601  1.023 23.320 

Μειώσεις  (17.491)  (5.118)  0  (1.282) (23.891) 

Μεταφορές  369  62  (430)  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2010  40.858  18.144  304  5.537 64.843 

           

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010  (8.734)  (11.994)  0  (4.342) (25.070) 

Προσθήκες  (1.578)  (1.488)  0  (235) (3.302) 

Μειώσεις  658  1.459  0  355 2.472 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2010  (9.654)  (12.023)  0  (4.222) (25.899) 

           

Αναπόσβεστη Αξία την 30η Σεπτεµβρίου 2010 31.204  6.121  304  1.316 38.944 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009   31.576  7.181  132  1.455 40.344 
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

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  2.654  791  116  274 3.834 

Μειώσεις  (77)  (101)  0  0 (178) 

Μεταφορές  (984)  116  (154)  1.022 0 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2009  40.117  18.994  70  5.795 64.976 

           

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009  (6.422)  (9.638)  0  (3.779) (19.839) 

Προσθήκες  (1.740)  (1.808)  0  (413) (3.961) 

Μειώσεις  7  80  0  0 88 

Μεταφορές  3  0  0  (3) 0 

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2009  (8.153)  (11.366)  0  (4.194) (23.713) 

           

Αναπόσβεστη Αξία την 30η Σεπτεµβρίου 2009 31.964  7.629  70  1.600 41.263 

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 1η 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 τους εννέα µήνες του 2010 ανέρχονται σε 1.993 χιλ. € και 1.984 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 αποσβέσεις του εννιαµήνου του 

2010 θα ήταν αυξηµένες κατά ποσό 630 χιλ. ευρώ και κατά επέκταση τα αποτελέσµατα προ φόρων του 

εννιαµήνου του 2010 θα ήταν µειωµένα κατά ποσό 630 χιλ. ευρώ. Επιπλέον, οι 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. 
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Η εταιρεία προχώρησε στις 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). 

 

6. ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Οι εταιρείες του Οµίλου, οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές 

καταστάσεις είναι οι κάτωθι: 

 

Εταιρεία Έδρα - Χώρα % Συµµετοχής Σχέση Μέθοδος Ενοποίησης 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. 

Ελλάδα Μητρική Μητρική - 

Plaisio Computers JSC Βουλγαρία 100% Άµεση Ολική Ενοποίηση 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. Ελλάδα 20% Άµεση Καθαρή Θέση 

Plaisio Estate JSC Βουλγαρία 20% Άµεση Καθαρή Θέση 

Έλνους Α.Ε. Ελλάδα 24% Άµεση Καθαρή Θέση 

 

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 30η Σεπτεµβρίου 2010 είχε ως εξής: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
 

 
30/09/2010 31/12/2009 

Plaisio Computers JSC 3.222 3.222 
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Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 αναλύεται ως εξής: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.  1.457 1.430 1.087 1.087 

Έλνους Α.Ε. 0 10 0 282 

Plaisio Estate JSC 238 238 212 212 

 1.694 1.678 1.298 1.581 

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης  σε Ελνούς Α.Ε. 0 0 0 (282) 

Σύνολο Συµµετοχών σε συγγενείς 

επιχειρήσεις 1.694 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. 

 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Οι λοιπές επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρείες που δεν διαπραγµατεύονται σε 

χρηµατιστηριακές αγορές και έχουν αποκτηθεί µε πρόθεση διαρκούς κατοχής. Σύµφωνα µε τις αρχές των ∆.Λ.Π. 

32 και 39, οι εν λόγω επενδύσεις εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους µειωµένες 

µε τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους.  

 

Συγκεκριµένα οι λοιπές επενδύσεις κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 είχαν ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & 

Έρευνας «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 431 411 431 411 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 

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

Interaction Connect S.A. 12 12 12 12 

 462 442 462 442 

 

 

Η συµµετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 είχε ως κάτωθι:  
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 Ποσοστό 

Συµµετοχής 

Χώρα 

Εγκατάστασης 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη – 

Ακρόπολη» Α.Ε. 
3,23% Ελλάδα 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» Α.Ε.  2,24% Ελλάδα 

Interaction Connect S.A. 12,5% Λουξεµβούργο 

 

 

Τον Αύγουστο του 2010 η εταιρεία συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Ακρόπολις 

Α.Ε.- Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας” µε το ποσό των 20 χιλ. ευρώ, διατηρώντας 

αµετάβλητο το ποσοστό συµµετοχής το οποίο ανέρχεται σε 3,23%. 

 
8. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 (ποσά σε χιλιάδες €)  

 

Τα λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνουν δοσµένες εγγυήσεις και απαιτήσεις που 

πρόκειται να εισπραχθούν σε διάστηµα µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία σύνταξης του 

Ισολογισµού. Η εύλογη αξία των συγκεκριµένων απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από αυτή που 

παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις και υπόκειται σε επανεκτίµηση ετησίως. Συγκεκριµένα τα λοιπά 

στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 

∆οσµένες Εγγυήσεις 781 779 781 779 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0 0 0 0 

 781 779 781 779 
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9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 (Ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 

Αποθέµατα εµπορευµάτων 32.462 62.184 31.591 61.004 

Αποθέµατα προϊόντων 7 9 7 9 

Αποθέµατα Α΄ και βοηθητικών υλών 12 14 12 14 

Αποθέµατα αναλωσίµων 406 514 406 514 

Προκαταβολές για αγορά εµπορευµάτων 1.656 1.707 1.656 1.707 

 34.543 64.428 33.672 63.248 

Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων (4.005) (4.923) (3.951) (4.865) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 30.538 59.504 29.721 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. 

Την 30/09/2010 το σύνολο αποθεµάτων ήταν 34.543 χιλιάδες € και 33.672 χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη 

απαξίωσης ήταν 4.005 χιλιάδες € και 3.951 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.  

Στα πλαίσια αυτά ο Όµιλος προέβη σε µείωση των αποθεµάτων στην ρευστοποιήσιµη αξία τους κατά ποσό 1,8 

εκ. € κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, λόγω τεχνολογικής απαξίωσης και παράλληλα ο όµιλος προέβη 

σε αντιστροφή µέρους της πρόβλεψης αποµείωσης αποθεµάτων κατά 0,8 εκ. €. 
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10. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 (ποσά σε χιλιάδες €)  

 

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30η 

Σεπτεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 

Πελάτες 33.058 42.036 32.709 41.655 

Επιταγές Εισπρακτέες 4.140 5.058 4.140 5.058 

Μείον: Πρόβλεψη Αποµείωσης -1.694 -1.990 -1.643 -1.930 

Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών 35.504 45.104 35.206 44.783 
Απαιτήσεις από Θυγατρικές Εταιρείες 0 0 859 997 

Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες 0 7 0 7 

Σύνολο 35.504 45.111 36.065 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.  

 

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 
(296) 63 (287) 22 

Πρόβλεψη Αποµείωσης Απαιτήσεων τέλος περιόδου 1.694 1.990 1.643 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 296 χιλ. € 

και 287 χιλ. € αντίστοιχα.   

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ανάλογα µε τις κατηγορίες ηµερών κατά τις οποίες θα καταστούν 

απαιτητές ως εξής: 
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    2010     31.12.2009   

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Απαιτήσεις 
προ 

Αποµειώσεων 
Αποµείωση 

Απαιτήσεις 
µετά 

Αποµειώσεων 

Απαιτήσεις 
προ 

Αποµειώσεων 
Αποµείωση 

Απαιτήσεις 
µετά 

αποµειώσεων 

Απαιτήσεις από Θυγατρικές 859 0 859 
997 0 997 

Απαιτήσεις από Συγγενείς 0 0 0 
7 0 7 

Μη Καθυστερούµενες 25.520 0 25.520 
35.027 0 35.027 

Καθυστερούµενες 1 -90 ηµέρες 6.131 -407 5.724 
6.528 -180 6.348 

Καθυστερούµενες 91 - 180 ηµέρες 1.168 -288 880 
1.321 -500 821 

Καθυστερούµενες 181 + ηµέρες 4.030 -948 3.082 
3.837 -1.250 2.587 

Σύνολα 37.709 -1.643 36.065 47.717 -1.930 45.787 

              

              

    2010     31.12.2009   

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Απαιτήσεις 
προ 

Αποµειώσεων 
Αποµείωση 

Απαιτήσεις 
µετά 

αποµειώσεων 

Απαιτήσεις 
προ 

Αποµειώσεων 
Αποµείωση 

Απαιτήσεις 
µετά 

αποµειώσεων 

Απαιτήσεις από Συγγενείς 0 0 0 
7 0 7 

Μη Καθυστερούµενες 25.809 0 25.809 
35.339 0 35.339 

Καθυστερούµενες 1 -90 ηµέρες 6.141 -409 5.732 
6.538 -182 6.356 

Καθυστερούµενες 91 - 180 ηµέρες 1.181 -295 886 
1.327 -503 824 

Καθυστερούµενες 181 + ηµέρες 4.067 -990 3.077 
3.890 -1.305 2.585 

Σύνολα 37.198 -1.694 35.504 47.101 -1.990 45.111 

 

 

11.  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 (ποσά σε χιλιάδες €)  

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής: 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 

Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο 1.029 0 1.029 0 

Έξοδα επόµενης χρήσης 452 226 436 214 

Λοιπές απαιτήσεις 3.182 2.191 3.140 2.158 

 4.663 2.417 4.604 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, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις 

προέρχονται από λογαριασµούς διαχείρισης προκαταβολών, χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού και 

προϋπολογισµένες εκπτώσεις αγορών.  
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12.ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ  

 (ποσά σε χιλιάδες €)  

 

          

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ταµειακά Ισοδύναµα      

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 

∆ιαθέσιµα στο Ταµείο 1.505 1.959 1.118 1.899 

∆ιαθέσιµα σε τράπεζες 2.079 7.997 1.964 7.553 

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές καταθέσεις 7.400 0 7.400 0 

Σύνολο 10.984 9.956 10.482 9.452 
 
Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που παρουσιάζονται στην Κατάσταση των 

Ταµειακών Ροών. 

 

13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

 (ποσά σε €)  

 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 
Αριθµός Μετοχών 

(τεµάχια) 

Ονοµαστικ

ή αξία 

µετοχής 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο  
Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2010 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

30η Σεπτεµβρίου 

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»). 
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14. ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

      

  30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 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 700 3.117 700 3.117 

Οµολογιακός ∆ανεισµός 1.243 643 1.243 643 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.943 3.760 1.943 3.760 

      

Συνολικός ∆ανεισµός 23.841 26.901 23.841 26.901 
 

Οι µεταβολές του ∆ανεισµού αναλύονται ως κάτωθι: 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπόλοιπο 01/01/2010 26.901 26.901 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 14.187 14.187 

Οµολογιακός ∆ανεισµός 0 0 

Αποπληρωµή ∆ανεισµού -17.247 -17.247 

Υπόλοιπο 30/9/2010 23.841 23.841 

      

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 

 

Η εταιρεία αποπλήρωσε το ποσό των 13.287 χιλ. € την περίοδο από 01.07.2010 έως 30.09.2010, που αφορούσε 

χορήγηση για κεφάλαιο κίνησης, µε αποτέλεσµα οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της µε ηµεροµηνία 

30.09.2010 να ανέρχονται στο ποσό του 1.943 χιλ €. Σηµειωτέον ότι οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 

µε ηµεροµηνία 30.09.2010 συµπεριλαµβάνουν εναποµείναν ποσό  χορήγησης κεφαλαίου κίνησης  700 χιλ €,  

καθώς και το βραχυπρόθεσµο τµήµα των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων το οποίο ανέρχεται στο 

ποσό 1.243 χιλ €. 
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Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων του Οµίλου και της Εταιρείας είναι οι εξής:  

 

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

Εταιρείας αφορά: 

 

i. 12ετές κοινό οµολογιακό δάνειο, µη µετατρέψιµο σε µετοχές ποσού 6.426 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 40,0 εκ. ευρώ περίπου. 

 

Το µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο των 6.426 χιλ. €  (ανεξόφλητο τµήµα 30.09.2010 5.142 χιλ. €) που έχει 

συνάψει η Εταιρία µε την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος έχει 3 ακόλουθους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (financial 

covenants) επί των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων: 

 

α) To Σύνολο ∆ανεισµού µείον (-) ∆ιαθέσιµα προς τα Κέρδη  προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να διατηρηθεί, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Οµολογιακού ∆ανείου, µικρότερος ή ίσος του 4,50. 

 

β) Το Άθροισµα των Μακροπρόθεσµων και των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων προς το Σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων να διατηρηθεί µικρότερος ή ίσος του 2,75 για όλη τη διάρκεια του δανείου. 

 

γ) Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς Χρεωστικούς Τόκους µείον Πιστωτικούς Τόκους να 

διατηρηθεί µεγαλύτερος ή ίσος µε 3,50 για όλη τη διάρκεια του ∆ανείου. 

 

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 : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 7.243 1.242 7.243 1.242 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 9.011 16.253 9.011 16.253 

Πάνω από 5 έτη 5.645 5.645 5.645 5.645 

  21.898 23.141 21.898 23.141 
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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 του 3,50 για όλη τη διάρκεια του ∆ανείου. 

 

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. 

 

Σε κάθε περίοδο αξιολόγησης, τόσο η Εταιρεία, όσο και ο Όµιλος ικανοποιούσαν πλήρως όλους τους όρους και 

δείκτες του τραπεζικού δανεισµού. 

 
 
15.  ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 (ποσά σε χιλιάδες €)  

 

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

χρήση 2010 διαµορφώνεται σε ποσοστό 24%. Για τις αντίστοιχες περιόδους στη Βουλγαρία ο συντελεστής φόρου 

εισοδήµατος διαµορφώνεται σε 10%. Σύµφωνα µε τους παραπάνω συντελεστές, ο αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος στον ισολογισµό του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι:  

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 605 634 605 634 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.881 2.377 1.805 2.298 

  1.277 1.743 1.200 1.664 
 

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. 
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συµψηφισµένες στο κονδύλι των 

Στοιχείων Κατάστασης της Οικονοµικής Θέσης της 30ης Σεπτεµβρίου 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. 

 

16. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 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 

30.09.2010 & 31.12.2009 αντίστοιχα. 

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30.09.2010 2009 30.09.2010 2009 

Υπόλοιπο έναρξης  477 441 477 441 

Πρόβλεψη χρήσης 83 37 83 37 

Μείον: Χρησιµοποιηθείσες 
προβλέψεις χρήσεων  0 0 0 0 

Υπόλοιπο λήξης 560 477 560 477 

 
Η Εταιρεία έχει προβεί στη λογιστικοποίηση της εκτίµησης για το 2010 (εννιάµηνη εκτίµηση), που παρουσιάζεται 

στην αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών στις 31/12/2009. 
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17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Σηµ. 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

    
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις 

(α) 
1.338 1.126 1.338 1.126 

Πρόβλεψη επαναφοράς 
καταστηµάτων στην πρότερη 
κατάσταση βάσει συµβολαίου 

 
(β) 120 140 120 140 

Μακροπρόθεσµο τµήµα Κρατικών 
επιχορηγήσεων 

(δ) 1.976 0 1.976 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

 3.434 1.268 3.434 1.266 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ      
Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ (γ) 519 519 519 519 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

 519 519 519 519 

      

  

(α). Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη 1.338χιλ. € µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές (επιβάρυνση περιόδου 212χιλ 

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 21. 

 

 (β). Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη συνολικού κόστους 120 χιλ. € 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 σωρευτική πρόβλεψη συνολικού ποσού 519 χιλ. € για την κάλυψη του 

κόστους επισκευής και αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πρόβλεψη 

αναπροσαρµόζεται στο τέλος κάθε χρήσης.   

 

 (δ). 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 25 χιλ. για την υπό εξέταση περίοδο). 
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση 

θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους σχετικούς όρους. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων καταχωρούνται στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και λογίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης σύµφωνα µε τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων 

επιχορηγούµενων παγίων. 

 

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 

 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 

Μακροπρόθεσµο Τµήµα (Σηµ 17) 1.976 0 1.976 0 

Βραχυπρόθεσµο Τµήµα (Σηµ 18) 151 0 151 0 

 
2.127 0 2.127 0 

 

18. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 

αναλύονται ως εξής:  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 35.057 67.576 34.865 67.430 

Προκαταβολές πελατών 2.545 2.370 2.541 2.331 

Μερίσµατα πληρωτέα 63 183 63 183 

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταµεία 689 1.489 689 1.489 

Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.169 5.173 5.145 5.131 

Παράγωγο Χρηµατοοικονοµικό Προϊόν 384 377 384 377 

Έσοδα Επόµενης Χρήσης 151 0 151 0 

 
44.056 77.168 43.838 76.942 

 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Το παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν αφορά σε σύµβαση ανταλλαγής 

επιτοκίων. Η ονοµαστική αξία της σύµβασης σε εκκρεµότητα κατά την 30.09.2010 ήταν 6,0 εκ. € (31.12.2009 6,0 

εκ. €). ενώ το παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν έχει αποτιµηθεί στην εύλογη αξία η οποία προσδιορίστηκε 

από το αντισυµβαλλόµενο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 
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Το ποσό των 384 χιλ. € εµφανίζεται ως υποχρέωση (Αποθεµατικό αποτίµησης παραγώγου 295 χιλ. €, 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 88 χιλ. €). Η επιβάρυνση για τη περίοδο 01.01.2010 - 30.09.2010 ανέρχεται 

στο ποσό των 9 χιλ.€, η οποία απεικονίζεται τόσο στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων όσο και στα 

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 

Τα έσοδα επόµενων χρήσεων αφορούν το βραχυπρόθεσµο τµήµα κρατικής επιχορήγησης που εισπράχτηκε για 

την επένδυση στη Μαγούλα ( Σηµ 17). 

 

19. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Ο φόρος εισοδήµατος προκύπτει µετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσµα των µη εκπιπτόµενων 

δαπανών, οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες µη αναγνωριζόµενες από τη φορολογική 

νοµοθεσία. Οι παραπάνω δαπάνες αναµορφώνονται κατά τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Ο συντελεστής φόρου µετρούµενος επί των λογιστικών κερδών είναι υψηλότερος του 

ονοµαστικού συντελεστή που ισχύει, αφού τα αντίστοιχα φορολογητέα κέρδη είναι µεγαλύτερα.  

 

Συµφωνά µε τις πρόσφατες θεσµοθετηµένες αλλαγές στο φορολογικό νόµο, οι συντελεστές του φόρου 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων για τα έτη 2010 έως 2014 µειώνονται σταδιακά από 24% έως 20% αντίστοιχα. 

Ο Όµιλος και η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 

παράγραφος 47, έχουν αναπροσαρµόσει την αναβαλλόµενη φορολογία κατά €70 χιλ. περίπου και €92 χιλ. 

περίπου αναγνωρίζοντας την διαφορά ως έσοδο και έξοδο από Φόρο Εισοδήµατος στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων αντίστοιχα. 

 

Ο φόρος εισοδήµατος µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 και 

2009 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:  

 

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30/09/2010 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2009 

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 0 366 0 366 

Έκτακτη Εισφορά του άρθρου 5 του  

ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/06.05.2010) 761 0 761 0 

Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου 463 371 462 373 

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικών ελέγχων 212 212 212 212 

 
1.436 949 1.435 951 

 

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του  ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/06.05.2010) για τον Όµιλο 

υπολογίστηκε σε 0,8 εκ. €.  Το ποσό της παραπάνω εισφοράς λογιστικοποιήθηκε παρότι δεν έχει ληφθεί το 

αντίστοιχο εκκαθαριστικό σηµείωµα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.  
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 20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

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

∆ιεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις 01/01/2010 – 30/09/2010  

              

Αγοράζουσα Εταιρεία 

Πωλούσα Εταιρεία 

Πλαίσιο 
Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 

Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 

JSC Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 0 0 2.720 0 2.720 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 988 - 0 0 0 988 
Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0 
Plaisio Computers JSC 0 0 0 - 0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 114 - 114 

Σύνολα 988 0 0 2.834 0 3.822 

 

 

∆ιεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις 01/01/2009 – 30/09/2009 

              

Αγοράζουσα Εταιρεία 

Πωλούσα Εταιρεία 

Πλαίσιο 
Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 

Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 

JSC Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E.  0 0 2.424 0 2.424 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 969  0 0 0 969 

Έλνους Α.Ε. 0 0  0 0 0 

Plaisio Computers JSC 0 0 0  0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 116 0 116 

Σύνολα 969 0 0 2.540 0 3.509 

 

∆ιεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 30-09-2010 

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 Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 0 0 541 0 541 
Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 3 - 0 0 0 3 
Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0 

Plaisio Computers JSC 0 0 0 - 0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 3 0 0 541 0 544 
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∆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 Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 7 0 997 0 1.004 
Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 150 - 0 0 0 150 

Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0 

Plaisio Computers JSC 0 0 0 - 0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 150 7 0 997 0 1.154 

 

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:  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ 01/01 - 30/09/10 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 508 508 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 29 29 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 
  537 537 
 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ 

01/01 - 30/09/2009 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 610 610 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 16 16 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 

  626 626 
 

 

21. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

  

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα 

που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας του, από τις οποίες δεν αναµένεται να προκύψουν 

σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις.  

 

∆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:  

 



Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Πληροφόρηση (για την περίοδο 01/01/2010 έως 30/09/2010) 

 

 39 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. 2006 – 2009 

PLAISIO Computers JSC 2004 – 2009 

PLAISIO Estate JSC 2004 – 2009 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 2007 – 2009 

Έλνους Α.Ε. - 

 
Έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη, όπως αναλύεται στη σηµείωση 17. 

 

Κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2006, 2007 

και 2008.  Ο έλεγχος, µέχρι και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης δεν έχει ολοκληρωθεί. 

 

22. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

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, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη οι ίδιες µετοχές που κατέχονται από την ίδια την οντότητα και οι οποίες δεν έχουν δικαίωµα 

µερίσµατος επί των κερδών. 

 

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 

των µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές. Η Εταιρεία δεν έχει καµία κατηγορία δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε 

κοινές µετοχές.  

 

 

Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (diluted earnings per share) είναι ίσα µε τα βασικά, καθώς δεν υπάρχουν 

δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές. 

 

23. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 (ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Κατά την 26η Ιανουαρίου 2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την διανοµή µερίσµατος 

συνολικού ύψους 2.649.600,00€  (ανά µετοχή 0,12 €, πλήρες ποσό) από τα κέρδη της χρήσης 2009, το οποίο 

εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 17 Μαΐου 2010 και καταβλήθηκε στις 02 Ιουνίου 2010 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  01.01.2010-
30.09.2010 

01.01.2009-
30.09.2009 

01.01.2010-
30.09.2010 

01.01.2009-
30.09.2009 

Ποσά σε € χιλ         
Κέρδη/(Ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της 
µητρικής 62 1.287 145 1.569 

Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµός µετοχών 22.080.000 22.080.000 22.080.000 22.080.000 
Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά 
µετοχή) 0,0028 0,0583 0,0066 0,0711 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Αρ. Φ. 194), στα κέρδη που διανέµουν οι εταιρείες µε τη 

µορφή µερισµάτων, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, διενεργείται παρακράτηση 

φόρου 10%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω 

εισοδήµατα. 

 

Με βάση τα ∆.Π.Χ.Π., το ανωτέρω µέρισµα εµφανίζεται στην καθαρή θέση της 31ης ∆εκεµβρίου 2009. Με την 

έγκρισή της καταβολής του από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µεταφέρεται από την καθαρή θέση στις 

λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η πληρωµή του µερίσµατος της χρήσης 2009 πραγµατοποιήθηκε στους 

δικαιούχους µετόχους την 2η Ιουνίου 2010. Κατά συνέπεια στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσει της 30ης Ιουνίου 

2010 περιλαµβάνονται τα µερίσµατα προηγουµένων χρήσεων που µέχρι τη στιγµή σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων δεν είχαν εισπραχθεί από τους δικαιούχους µετόχους.  

 

Το διανεµηθέν µέρισµα για τη χρήση 2008 ανήλθε σε 2.650 χιλ. € (ανά µετοχή 0,12 €, πλήρες ποσό).  

 

24. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30η Σεπτεµβρίου 2010 ήταν 1.237 και 1.182 άτοµα για τον 

Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Την 30η Σεπτεµβρίου 2009 ο αριθµός των εργαζοµένων του Οµίλου και της 

Εταιρείας ήταν 1.245 και 1.189 άτοµα αντίστοιχα.   

 

25. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε 

την Εταιρεία στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

 

 

 

 
Μαγούλα Αττικής, 29 Οκτωβρίου 2010  

 

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   


