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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ  

(ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1Η 
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η

 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011) 

 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση, συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις επ’ 

αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δη τις Αποφάσεις µε 

αριθµούς 7/448/11.10.2007 και 1/434/2007 και περιλαµβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά στοιχεία:  

 

1. ∆ηλώσεις εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 1.1.2011-30.6.2011  

3. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

4. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις 

5. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου, ενοποιηµένες και µη,  1.1.2011- 30.6.2011  

 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση της περιόδου 1.1.2011-30.6.2011 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.Ε.Β.Ε.», κατά την συνεδρίασή της την 27η Ιουλίου 2011 . 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 1.1.2011-30.6.2011 είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr , όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς της.   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ∆ηλώσεις εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 έως 5 του ν. 

3556/2007, όπως ισχύει)  

2. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 1.1.2011-30.6.2011  

3. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

4. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις 

5. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου, ενοποιηµένες και µη, 1.1.2011- 30.6.2011 
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Οι κάτωθι εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. και ειδικότερα: 

1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αγίας Φιλοθέης αρ. 19 , Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  και ∆ιευθύνων  Σύµβουλος,  

2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβιδού αρ. 44Α, Αντιπρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

3. Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 9, Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου,  

υπό την ως άνω ιδιότητά µας, σύµφωνα µε τα υπό του νόµου (άρθρο 5 παρ. 3 έως 5 του ν. 3556/2007) 

οριζόµενα αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 

επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (εφεξής καλουµένης για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή 

«ΠΛΑΙΣΙΟ») δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε  :  

(α) οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΠΛΑΙΣΙΟ για την περίοδο 01.01.2011-

30.06.2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα (όπως αυτά υιοθετήθηκαν µε 

τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισµό (EΚ) αριθ. 1606/2002 και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση 

οικονοµική πληροφόρηση - ∆ΛΠ 34), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων 

που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 

του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και  

(β) η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα σηµαντικά 

γεγονότα κατά το 1ο εξάµηνο του 2011 και την επίδραση τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, τους 

κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης, τις σηµαντικές 

συναλλαγές που καταρτίστηκαν µεταξύ της εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, καθώς επίσης και 

την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. 

Μαγούλα Αττικής, 

 27 Ιουλίου 2011 

 

Οι δηλούντες, 

 

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

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος                           

                                                                                                                                                              

 

Γεώργιος Γεράρδος                                   Κωνσταντίνος Γεράρδος        Γεώργιος Λιάσκας 

Α.∆.Τ. Ν 318959                                                      Α.∆.Τ. ΑΕ 632801                     Α.∆.Τ. ΑΒ346335  
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2. EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1.1.2011-

30.6.2011 

 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη για λόγους 

συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας  χρήσεως 2011 

(1.1.2011-30.6.2011). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 

3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.4.2007) και δη το άρθρο 5 αυτού καθώς  και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 

αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις Αποφάσεις µε αριθµό 7/448/11.10.2007 και 1/434/2007 

του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όµως εύληπτο και ουσιαστικό τις σηµαντικές 

επιµέρους θεµατικές ενότητες, που είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά 

τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου  να εξαχθεί µια ουσιαστική και 

εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS A.B.E.E. (εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΠΛΑΙΣΙΟ»)  καθώς και του 

Οµίλου ΠΛΑΙΣΙΟ  στον οποίο Όµιλο, περιλαµβάνονται πλην της ΠΛΑΙΣΙΟ και οι ακόλουθες εταιρείες: 

 

α) Plaisio Computers JSC που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας  στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συµµετέχει µε ποσοστό 

συµµετοχής 100%,  

β) Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. που εδρεύει στον ∆ήµο Κηφισιάς Αττικής , στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συµµετέχει µε 

ποσοστό συµµετοχής 20%,  

γ) Plaisio Estate JSC , που εδρεύει στην Σόφια  Βουλγαρίας , στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 

συµµετοχής 20% και  

δ) Ελνούς Α.Ε., στην οποία η Εταιρεία συµµετείχε µε ποσοστό συµµετοχής 24% και η οποία εκκαθαρίστηκε στις 

15/03/2010.  

 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του προπεριγραφοµένου νοµικού 

πλαισίου, συνοδεύει τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της αυτής περιόδου και περιλαµβάνεται αυτούσια 

στην Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση που αφορά στο πρώτο Εξάµηνο της χρήσεως 2011. 

 

Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις , η παρούσα Έκθεση 

είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων 

προς αυτήν επιχειρήσεων, και µε αναφορά στα επιµέρους (µη ενοποιηµένα)οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας , 

µόνο στα σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της. 

 

Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως, οι οποίες έχουν τεθεί επί σκοπώ ευχερέστερης ανάγνωσης και 

παρακολούθησης αυτής και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως:  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α  
Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του Α΄ εξαµήνου 2011  
 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2011 (1.1.2011-

30.6.2011) καθώς και η επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις  είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής PLAISIO COMPUTERS JSC 

Η Εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΕΒΕ ("Εταιρεία") γνωστοποίησε στις 14/02/2011 στο επενδυτικό κοινό ότι η 

εδρεύουσα στη Σόφια της Βουλγαρίας εταιρεία PLAISIO Computers JSC, η οποία είναι σε ποσοστό 100% 

θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας , αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου της κατά το ποσό των 1.662.455,50 

Λέβα (850.000,00 Ευρώ περίπου) µε καταβολή µετρητών και µε την έκδοση νέων 195.583 µετοχών, µε τιµή 

διαθέσεως κάθε µετοχής 8,5 Λέβα. 

 

2. Παρουσίαση των Ετήσιων Αποτελεσµάτων 2010 στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών  

Με θέµα το "2010 - 'Αλλο ένα crash test", ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS, κος Γιώργος Γεράρδος, στις 09/03/2011 ιεράρχησε τις προτεραιότητες του Οµίλου υπό 

συνθήκες κρίσης. Ο κος Γ. Γεράρδος έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα το cash-flow που η έλλειψη του 

αποτελεί άµεσο κίνδυνο για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης, ως δεύτερη την ύπαρξη κερδοφορίας 

που η έλλειψη της αποτελεί µακροπρόθεσµο κίνδυνο για την επιχείρηση και ως τρίτη την αύξηση του 

µεριδίου αγοράς που όµως δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για την επιτυχία της επιχείρησης.  

Όσον αφορά το cash-flow, η µείωση των αποθεµάτων κατά 24,7 εκ., των υποχρεώσεων κατά 21,6 εκ. 

ευρώ και των απαιτήσεων κατά 11,1 εκ. € επέτρεψαν στον Όµιλο να κλείσει τη χρήση µε ταµείο 24,8 

εκ. €, ενώ ο οµολογιακός δανεισµός ήταν 23,1 εκ. € και ο δανεισµός για το κεφάλαιο κίνησης ήταν 

µηδενικός.  

Στη συνέχεια, ο κος Γ. Γεράρδος αναφέρθηκε στη διατήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, τον 

περιορισµό των εξόδων που επιτεύχθηκε το 2010 και στην κερδοφόρα πορεία του Οµίλου. Τα Κέρδη 

Προ Φόρων διαµορφώθηκαν σε 5,1 εκ. € µειωµένα κατά 33,4%. 

Σε σχέση µε το µερίδιο αγοράς, ο Αντιπρόεδρος του Οµίλου κος Κώστας Γεράρδος, αναφέρθηκε στα 

εµπορικά στοιχεία αναλύοντας τις πωλήσεις του Οµίλου που ανήλθαν σε 358,2 εκ. € παρουσιάζοντας 

µείωση 8,1%. Έµφαση δόθηκε στην επιτυχηµένη πορεία του Turbo-X στην ελληνική αγορά, καθώς και 

στην αύξηση µεριδίου αγοράς που πέτυχε η ΠΛΑΙΣΙΟ στην αγορά λιανικής Ψηφιακών, Πληροφορικής 

και Τηλεφωνίας. Τέλος, ο κος Κ. Γεράρδος παρουσίασε τις προοπτικές του Οµίλου όσον αφορά τις 

πωλήσεις σε επιχειρήσεις και την παραγωγικότητα της Μαγούλας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις 

νέες τεχνολογίες και τις συνέργειες που προκύπτουν στη νέα τεχνολογική εποχή. Η παρουσίαση 

έκλεισε µε την ανακοίνωση της επαναλειτουργίας- αναγέννησης του καταστήµατος της Στουρνάρη 

στο άµεσο µέλλον. Η ηλεκτρονική µορφή της παρουσίασης είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της 

Εταιρίας (www.plaisio.gr). 

 

3. Επαναλειτουργία καταστήµατος Στουρνάρη 

Στις 08/04/2011 η ∆ιοίκηση της ΠΛΑΙΣΙΟ ενηµέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι το κατάστηµα στην οδό Στουρνάρη 

24 ξεκίνησε τη δοκιµαστική λειτουργία του. Το κατάστηµα, το οποίο αποτελεί µια επένδυση 2 εκ. ευρώ περίπου 

και εκτείνεται σε 1.200 τ.µ., διέκοψε τη λειτουργία του συνεπεία της καταστροφής του από πυρκαγιά το 
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∆εκέµβριο του 2008.  Τα καταστήµατα της Στουρνάρη 19 και 39, καθώς και της Ζαΐµη συνεχίζουν κανονικά τη 

λειτουργία τους.  

 

4. Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στις 15/04/2011 κλήθηκαν σύµφωνα µε τον νόµο και το 

Καταστατικό οι κ.κ. µέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Μαΐου 2011, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Μαγούλα Αττικής 

(θέση Σκληρη, Έξοδος µε αριθµό 2 της Αττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω 

θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:  

Θέµα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Οµίλου της 22ης  εταιρικής 

χρήσης 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010), µετά των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και 

ενοποιηµένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010), καθώς και  των σχετικών Ετησίων 

Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

 Θέµα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσεως 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010) και διανοµής 

(καταβολής) µερίσµατος και παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 

Θέµα 3ο: Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη 

αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της κλειόµενης 22ης εταιρικής χρήσης (01.01.2010 – 31.12.2010) καθώς και για 

τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

Θέµα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισµός της αµοιβής τους.  

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

αυτά υπηρεσίες και καθορισµός νέων αµοιβών και µισθών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε παράλληλη 

έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων των υφισταµένων  σχετικών  συµβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 

2190/1920  

Θέµα 6ο: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές της 

Εταιρείας για την συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Οµίλου που 

επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. 

Θέµα 7ο: Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις. 

 
5. Πλήρης κάλυψη και ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στην 

θυγατρική Plaisio Computers JSC  

Στις 10/05/2011 η Εταιρεία γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό, ότι η αποφασισθείσα αύξηση του µετοχικού της 

κεφαλαίου της, σε ποσοστό 100%, θυγατρικής της εταιρείας, Plaisio Computers JSC, που εδρεύει στην Σόφια της 

Βουλγαρίας ολοκληρώθηκε από ουσιαστικής και τυπικής απόψεως.  

Υπενθυµίζουµε ότι η εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Plaisio Computers JSC, που 

πραγµατοποιήθηκε µε την καταβολή µετρητών και µε την έκδοση 195.583 νέων µετοχών της θυγατρικής 

εταιρείας, ονοµαστικής αξίας 1 Λέβα εκάστης και µε τιµή διαθέσεως 8,5 Λέβα εκάστης (συνολικό ποσό καταβολής 

1.662.455,50 Λέβα, 850.000,00 Ευρώ), καλύφθηκε πλήρως από την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΕΒΕ.  
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6. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

Η Εταιρεία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" (εφεξής "Εταιρεία") ανακοίνωσε στις 17/05/2011, σύµφωνα 

µε το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισµού του ΧΑ , ότι την 16η Μαΐου 2011 , πραγµατοποιήθηκε η 22η ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Μαγούλα 

Αττικής (θέση Σκληρή, Έξοδος µε αριθµό 2 της Αττικής Οδού).  

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου πενήντα τέσσερις (54) εν συνόλω 

µέτοχοι εκπροσωπούντες δεκαοχτώ εκατοµµύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (18.940.960) 

κοινές ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό απαρτίας 85,78% , επί συνόλου 

22.080.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως:  

Στο 1ο θέµα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα, την ετήσια Οικονοµική Έκθεση της Εταιρείας και του 

Οµίλου της 22ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010 µετά των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων 

(εταιρικών και ενοποιηµένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς επίσης και τις σχετικές ετήσιες Εκθέσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.  

Στο 2ο θέµα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα, την διάθεση των αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε 

την 31.12.2010 καθώς και την διανοµή κερδών της 22ης εταιρικής χρήσης, και ειδικότερα ενέκρινε την διανοµή 

συνολικού µερίσµατος ύψους 1.104.000,00 Ευρώ, ήτοι ποσού 0,0500 Ευρώ ανά µετοχή της Εταιρείας, από το 

οποίο ποσό βάσει του ν. 3943/2011 παρακρατείται ο αναλογούν στο µέρισµα φόρος ποσοστού 21% και συνεπώς 

το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή θα ανέλθει σε 0,0395 Ευρώ.  

∆ικαιούχοι είσπραξης του ως άνω µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Αϋλων Τίτλων 

της Εταιρείας κατά την Πέµπτη, 26 Μαΐου 2011 (record date). Ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος ορίσθηκε η 

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011. Η πληρωµή του µερίσµατος της χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010) θα ξεκινήσει την 

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011 µέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.  

Παράλληλη η Γενική Συνέλευση µε την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

όπως προβεί στην διεκπεραίωση κάθε σχετικού θέµατος προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως περί 

της διανοµής µερίσµατος. 

Στο 3ο θέµα, η Γενική Συνέλευση οµόφωνα, απήλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Ελεγκτές 

της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα και την εν γένει διαχείριση της 22ης εταιρικής 

χρήσης που έληξε την 31.12.2010 καθώς και για ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.  

Στο 4ο θέµα, η Γενική Συνέλευση οµόφωνα, εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011-

31.12.2011), την ελεγκτική Εταιρεία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και ειδικότερα την κα. 

Ολυµπία Μπαρζού (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21371) ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Χαράλαµπο Καµούτση (Α.Μ. Σ.ΟΕ.Λ. 

29331) ως Αναπληρωµατικό Ελεγκτή. Ως αµοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό των 26.500,00 Ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α. 23%.  

Στο 5ο θέµα, η Γενική Συνέλευση οµόφωνα, αφενός µεν ενέκρινε τις αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2010 

αφετέρου δε προενέκρινε τις αµοιβές που θα καταβληθούν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έως την 

επόµενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.  

Στο 6ο θέµα, η Γενική Συνέλευση οµόφωνα, παρείχε την άδεια προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

τους ∆ιευθυντές της Εταιρείας, προκειµένου να συµµετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην διεύθυνση 

εταιρειών του Οµίλου αλλά και συγγενών προς την Εταιρεία εταιρειών (υφιστάµενων ή µελλοντικών) που 

επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 



ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 01.01.2011-30.06.2011 

 8 
 

Στο 7ο θέµα, έλαβαν χώρα ορισµένες ανακοινώσεις εκ µέρους του Προεδρείου αναφορικά µε την πορεία και τα 

αποτελέσµατα της Εταιρείας.  

 

7. Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος χρήσεως 2010 

Η Εταιρεία ανακοίνωσε, στις 17/05/2011ι, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών , ότι µε απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, της 16ης Μαΐου 2011 το 

µέρισµα για τη χρήση 2010 ανήλθε σε 1.104.000,00 Ευρώ, ήτοι σε 0,0500 Ευρώ ανά µετοχή, από το οποίο ποσό 

βάσει του ν. 3943/2011 παρακρατήθηκε ο αναλογούν στο µέρισµα φόρος ποσοστού 21% και συνεπώς το 

συνολικό καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή ανήλθε σε 0,0395 Ευρώ.  

Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 24η Μαΐου 2011. ∆ιευκρινίζεται ότι µε βάση τον Κανονισµό του Χ.Α. οι 

εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται σύµφωνα µε τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον 

κανόνα "trade date". Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτό , δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειµένω του 

µερίσµατος) είναι οι επενδυτές που ήταν εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ηµέρας (record date). 

Η καταβολή του µερίσµατος ξεκίνησε την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011. Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω µερίσµατος 

ήταν οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την 

Πέµπτη 26 Μαΐου 2011.Η καταβολή του µερίσµατος πραγµατοποιήθηκε από την πληρώτρια τράπεζα "EFG 

EUROBANK ERGASIAS. 

Η είσπραξη του µερίσµατος είναι δυνατή µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και πραγµατοποιείται µε την 

κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τους, σε οιοδήποτε 

υποκατάστηµα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας .Υπενθυµίζεται ότι µερίσµατα τα οποία δεν θα εισπραχθούν 

µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

8. Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 

Στις 09/06/2011 η Εταιρεία γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και αναφορικά µε την επένδυση που υλοποίησε 

στην Μαγούλα Αττικής (ανέγερση κέντρου αποθήκευσης και διανοµής στην περιοχή Σκληρη, Μαγούλας Αττικής), 

η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004 (απόφαση υπαγωγής 

32278/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν. 3299/2004), ότι µε την µε αριθµό 18420/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν.3299/28.4.2011 Απόφαση 

του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ, τεύχος Β, αρ. φύλλου 1078/1.6.2011) 

πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης.  

Με την αυτή ως άνω Απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 2.258.564 

Ευρώ. Σηµειώνεται ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανήλθε σε 4.411.541 Ευρώ.  

Το εν λόγω ποσό , του οποίου αναµένεται η είσπραξη εντός του προσεχούς χρονικού διαστήµατος, θα 

αντιµετωπισθεί σύµφωνα µε τις επιταγές του ∆ΛΠ 20 "Κρατικές επιχορηγήσεις" και δεν αναµένεται να έχει 

ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

9. Ολοκλήρωση Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου χρήσεων 2006, 2007 και 2008 

Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΕΒΕ» ανακοίνωσε στις 27/07/2011, σε εφαρµογή  των διατάξεων  της  

παραγράφου 4.1.3.1 (περίπτωση ιβ) του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του 

ν. 3340/2005, ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006 έως 2008. 

Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν, για τις  προαναφερθείσες χρήσεις, καταβλητέοι πρόσθετοι  φόροι και 

προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1.287 χιλ. ευρώ, και µε δεδοµένο ότι είχαν σχηµατισθεί προβλέψεις για τις 
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ανωτέρω χρήσεις ύψους 844 χιλ ευρώ, η διαφορά ύψους 443 χιλ. ευρώ επιβάρυνει τα αποτελέσµατα του Α' 

εξαµήνου 2011. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης 
 

Οι συνήθεις  κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος και τους οποίους κινδύνους ενδέχεται ν΄ αντιµετωπίσει 

και στην διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2011, είναι οι ακόλουθοι:  

 

1. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Ο µακροπρόθεσµος οµολογιακός δανεισµός τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου την 30.06.2011 ανερχόταν σε 

14.977 χιλιάδες € ενώ ο βραχυπρόθεσµος οµολογιακός δανεισµός ήταν 7.843 χιλ. € (1.243 χιλ. € την 

31/12/2010).  Από τα 14.977 χιλ € του µακροπρόθεσµου οµολογιακού δανεισµού, τα 4.177 χιλιάδες € αφορούν  

κοινό οµολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα µε σταθερό επιτόκιο, ενώ τα υπόλοιπα 

10.800 χιλιάδες € σε κοινό οµολογιακό δάνειο µε 2 χρόνια περίοδο χάριτος και κυµαινόµενο επιτόκιο από την 

Τράπεζα Eurobank.  Από τα 7.843 χιλ. € του βραχυπρόθεσµου οµολογιακού δανεισµού τα 6.000 χιλ. € αφορούν 

κοινό οµολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Alpha Bank µε κυµαινόµενο επιτόκιο που καλύπτεται από 

παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν, τα 1.200 χιλ. € αφορούν κοινό οµολογιακό δάνειο µε 2 χρόνια περίοδο 

χάριτος και κυµαινόµενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank ενώ τα υπόλοιπα 643 χιλ. € αφορούν κοινό 

οµολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα µε σταθερό επιτόκιο. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

Α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%: 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση, θα 

επιβαρύνονταν κατά 120 χιλ. € και 121 χιλ. € την 30/06/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα. 

Β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%: 

Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση, θα 

αυξάνονταν κατά 120 χιλ. € και 121 χιλ. € την 30/06/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα. 

Η πορεία των επιτοκίων παρότι διαφαίνεται ανοδική, δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, οπότε η ∆ιοίκηση 

του Οµίλου παρακολουθεί την πορεία των επιτοκίων και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να περιορίζει 

αυτόν τον κίνδυνο.  

 

2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα µε αυτόν µέρη, 

κυρίως λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου του (πάνω από 150.000 πελάτες - επιχειρήσεις).  Οι 

λιανικές πωλήσεις πραγµατοποιούνται τοις µετρητοίς ή µέσω πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά µε τις χονδρικές 

πωλήσεις ο Όµιλος µε βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας του διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών λαµβάνουν χώρα προς πελάτες χαµηλού ρίσκου. Επιπρόσθετα κατά πάγια τακτική του Οµίλου το 

µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων από πελάτες ασφαλίζονται. Η Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο της σε 

κατονοµαζόµενους (υπόλοιπα άνω των 25.000,00 €) και µη κατονοµαζόµενους (υπόλοιπα από 2.000,00 € έως 

24.999,99 €) πελάτες.  Στην 1η κατηγορία πελατών η Εταιρεία συµµετέχει στο πιστωτικό κίνδυνο µε ποσοστό 

15% ενώ στην 2η κατηγορία πελατών, η Εταιρεία συµµετέχει στο πιστωτικό κίνδυνο µε ποσοστό 20%. Τα 

υπόλοιπα του ∆ηµοσίου δεν αποτελούν αντικείµενο ασφάλισης. 

Την 30/06/2011 το σύνολο των πελατών και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων, για τον Όµιλο και για την 

Εταιρεία,  ήταν 31.285 χιλιάδες € και 30.865 χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ήταν  

χιλιάδες 3.830 χιλιάδες € και 3.763 χιλιάδες € για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 
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Επισηµαίνεται ότι το ποσοστό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης για την τρέχουσα περίοδο έχει µεταβληθεί 

σηµαντικά (12,2% έναντι 4,5% την 31/12/2010), πιστοποιώντας τη συντηρητική προσέγγιση της διοίκησης της 

Εταιρίας, σε ένα περιβάλλον αυξηµένων πιστωτικών διακυµάνσεων. 

Το χρεωστικό υπόλοιπο της Εταιρείας Plesio Computers JSC προς την Μητρική Εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

A.E.B.E, στις 30.06.2011, ανερχόταν σε 99 χιλ. Ευρώ. Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι το προαναφερθέν 

χρεωστικό υπόλοιπο δεν παρουσιάζει κίνδυνο µη είσπραξης για την Εταιρεία, δεδοµένου ότι η Plesio COMPUTERS 

JSC ελέγχεται κατά 100% από τη Μητρική Εταιρεία. 

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

οικονοµικής κρίσης όπως είναι η υπό εξέταση περίοδος, πλην όµως ελεγχόµενος και οι όποιες επιπτώσεις αυτού 

αναµένεται να είναι περιορισµένες. 

 

3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

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

ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Παράλληλα εξαιτίας του 

ότι ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής 

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

των αποθεµάτων και σχηµατίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονοµικές καταστάσεις να 

ταυτίζεται µε την πραγµατική.  Την 30/06/2011 το σύνολο αποθεµάτων ήταν 32.812 χιλιάδες € και 32.102 

χιλιάδες € για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 6.051 χιλιάδες € και 6.012 

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 όµως της συντηρητικής του πολιτικής, καθώς και της αξιολόγησης της ταχύτητας κυκλοφορίας του 

αποθέµατος προέβη σε αύξηση της πρόβλεψης αποµείωσης των αποθεµάτων.  

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

σηµαντικός για τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου, καθώς δεν υπάρχει σηµαντική εξάρτηση από συγκεκριµένους 

προµηθευτές, ενόψει του γεγονότος ότι ουδείς εξ΄ αυτών προµηθεύει την Εταιρία µε προϊόντα σε ποσοστό άνω 

του 10% του συνόλου των αγορών της, µε µοναδική εξαίρεση την H.P. το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε 

14,0%, ενώ το ποσοστό συµµετοχής του επόµενου προµηθευτή είναι κάτω από 8%. Κατά το 2ο εξάµηνο της 

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

εκτιµήσεις.  

 

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η µεγάλη 

πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Οµίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές 

υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους 

αξιολογείται ως χαµηλή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που 

ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων. Η δραστηριοποίηση του Οµίλου στην 

Βουλγαρία δε θεωρείται ότι εντείνει τον συγκεκριµένο κίνδυνο, καθώς η ισοτιµία του βουλγάρικου νοµίσµατος µε 

το ευρώ είναι σταθερή. 
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5. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο Όµιλος διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης και εγκεκριµένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να 

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όµιλος, παράλληλα, διατηρεί επαρκή διαθέσιµα σε µετρητά για να 

καλύψει βραχυπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας και χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι Τραπεζών, όσο και 

έναντι των προµηθευτών του, λόγω της 40ετούς και πλέον δυναµικής πορείας του στην ελληνική αγορά. Η 

ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2011 αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30.06.2011 

έως 12 

µήνες 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 

Υποχρεώσεις 
41.394 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων 8.787 2.403 9.870 4.038 

Σύνολο 50.181 2.403 9.870 4.038 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

31.12.2010 

έως 12 

µήνες 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 

Υποχρεώσεις 
60.428 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων 2.245 8.507 8.880 5.845 

Σύνολο 62.673 8.507 8.880 5.845 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2011 έως 12 

µήνες 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 

Υποχρεώσεις 
41.023 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων 8.787 2.403 9.870 4.038 

Σύνολο 49.810 2.403 9.870 4.038 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2010 έως 12 

µήνες 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 

Υποχρεώσεις 
60.014 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων 2.245 8.507 8.880 5.845 

Σύνολο 62.259 8.507 8.880 5.845 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων προς προµηθευτές είναι βραχυπρόθεσµες.  Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται οι 

λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους. 

Με βάση τις ως άνω παραδοχές κατά την  παρούσα χρονική στιγµή και για το Β΄ εξάµηνο της χρήσεως 2011, ο 

συγκεκριµένος κίνδυνος παρουσιάζεται ως ελεγχόµενος, εκτός εάν υπάρξει δραµατική επιδείνωση των 

γενικότερων οικονοµικών συνθηκών, που θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση επισφαλειών του Οµίλου, γεγονός 

το οποίο αναπόφευκτα θα συµπιέσει την ρευστότητα που διαθέτει ο Όµιλος. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  
Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  
 

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων  

µε αυτήν προσώπων, (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24:  

 

Οι συνδεδεµένες µε την Εταιρία εταιρείες είναι οι ακόλουθες :  

 

1. PLAISIO COMPUTERS JSC (Θυγατρική), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρία 

συµµετέχει µε ποσοστό 100%. 

 

2. PLAISIO ESTATE JSC (Συνδεδεµένη), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία 

συµµετέχει µε ποσοστό 20%. 

 

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (Συνδεδεµένη), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οποία η Εταιρεία 

συµµετέχει µε ποσοστό 20%. 

 

4. ΕΛΝΟΥΣ ΑΕ (Συνδεδεµένη),  που είχε έδρα στην Νέα Ιωνία Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συµµετείχε µε 

ποσοστό 24%.  Στις 15/03/2010 ολοκληρώθηκε η διανοµή του προϊόντος εκκαθάρισης της προαναφερθείσας 

Εταιρείας και εν συνεχεία διαγράφηκε από το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαµβάνεται και η εταιρεία BULDOZA Α.Ε. στην οποία βασικός µέτοχος µε ποσοστό 

85% είναι ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.. Σηµειωτέον, ότι η 

εταιρεία αυτή δεν περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αλλά αποτελεί συνδεδεµένο µέρος 

όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 9 του ∆ΛΠ 24. 

 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω εταιρείες από και προς την 

ΠΛΑΙΣΙΟ καθώς και τα έσοδα και έξοδα κάθε µιας εταιρείας που πρόεκυψαν από τις συναλλαγές τους µε την 

ΠΛΑΙΣΙΟ στην διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2011 σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ είναι οι ακόλουθες (ποσά σε 

χιλιάδες €):  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TΗΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ 

ΚΑΘΕ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΠΟ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS 

ΕΞΟ∆Α ΤΗΣ 

ΚΑΘΕ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

AΠΟ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 0 95 730 0 

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. 0 0 0 0 

PLAISIO COMPUTERS JSC 99 12 39 1.327 

PLAISIO ESTATE JSC 0 0 0 0 

BULDOZA Α.Ε. 0 0 0 20 

ΣΥΝΟΛΟ 99 107 769 1.347 

 

Αναλυτικότερα  και µε σκοπό ειδικότερου προσδιορισµού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζονται τα κάτωθι: 
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Η ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. εισέπραξε από την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 730 χιλ. € που αφορούν σε µισθώµατα 

(ενοίκια) και παροχή υπηρεσιών από εκµίσθωση ακινήτων (675 & 55 χιλ. € αντίστοιχα).  

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS τιµολόγησε την PLAISIO COMPUTERS JSC για πωλήσεις  εµπορευµάτων προς την 

τελευταία  µε το ποσό των 1.327 χιλ €. 

Επιπλέον η PLAISIO COMPUTERS JSC τιµολόγησε την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS για πωλήσεις  εµπορευµάτων προς 

την τελευταία  µε το ποσό των 39 χιλ €. 

∆ιευκρινίζεται επιπλέον ότι για το προαναφερθέν διάστηµα, η εταιρεία Plaisio Estate JSC είχε έσοδα 75 χιλ. € από 

την Plaisio Computers JSC που προέρχονται από µισθώµατα (ενοίκια). 

Τέλος, οι συναλλαγές και οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν 

σε 321 χιλ. € για το διάστηµα 01/01/2011 – 30/06/2011, ενώ οι απαιτήσεις της Εταιρείας από ∆ιευθυντικά 

στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης κατά της 30/06/2011 ανέρχονταν σε 39 χιλ. €, ενώ οι υποχρεώσεις της Εταιρείας 

από ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης κατά της 30/06/2011 ανέρχονταν σε 9 χιλ. €. 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη διατηρούνται σε ιδιαίτερα χαµηλά 

επίπεδα, ενώ δεν συναντάται ουσιαστική διακύµανση των σχετικών ποσών έναντι της αντίστοιχης προηγούµενης 

περιόδου, ούτε υπάρχουν στοιχεία τα οποία να συνιστούν ουσιώδη διαφοροποίηση του ύψους  και της φύσης  

των συναλλαγών αυτών σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Εποµένως, οι εν λόγω συναλλαγές δεν 

επηρεάζουν ουσιωδώς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆  

Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας –Χρηµατοοικονοµικοί και µη 

βασικοί δείκτες επιδόσεων  

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνεται  µια ορθή και συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της 

θέσης του Οµίλου και της Εταιρείας, εις τρόπον ώστε η απεικόνιση να παρουσιάζει µια ισορροπηµένη και 

ολοκληρωµένη ανάλυση των ανωτέρω , σε συνάρτηση µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του Οµίλου και της 

Εταιρείας  

 
Εξέλιξη και επιδόσεις του Οµίλου 

Η εξέλιξη των µεγεθών του Οµίλου, τις τελευταίες 3 χρήσεις, καθώς και το τρέχον εξάµηνο σε σύγκριση µε το 

αντίστοιχο εξάµηνο του 2010,  απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  

01.01.2008- 01.01.2009- 01.01.2010- 01.01.2010–  01.01.2011–  

(σε εκ €) 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2010 30.06.2011 

Κύκλος Εργασιών 411.901 389.670 358.183 184.282 157.382 

Μικτά Κέρδη 74.935 69.141 62.828 30.669 33.256 

Κέρδη προ Φόρων 5.987 7.645 5.094 1.207 4.142 

Κέρδη Μετά από Φόρους 4.257 4.731 2.585 39 2.697 

 

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

παρακάτω πίνακα: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

(σε εκ €) 2008 vs 2007 2009 vs 2008 2010 vs 2009 
01/01 – 30/06/2011  
vs 01/01 – 30/06/2010 

Κύκλος Εργασιών 7% -5% -8% -15% 

Μικτά Κέρδη 5% -8% -9% 8% 

Κέρδη προ Φόρων -56% 28% -33% 243% 

Κέρδη Μετά από Φόρους -57% 11% -45% 6.889% 
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Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Οµίλου 

 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
/ Σύνολο Ενεργητικού 65,0% 69,5% 67,3% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία 
κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε 

κυκλοφορούν και πάγιο Ενεργητικό 
Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο 
Ενεργητικού 35,0% 30,5% 32,7% 
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο 
Υποχρεώσεων 77,9% 58,2% 56,4% 

 
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική 

αυτάρκεια της Εταιρείας 

Σύνολο Υποχρεώσεων / 
Σύνολο Παθητικού 56,2% 63,2% 64,0% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή 
εξάρτηση της Εταιρείας 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο 
Παθητικού 43,8% 36,8% 36,0% 
Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο 
Ενεργητικό 125,3% 120,5% 110,2% 

 
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό 

χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
/ Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 158,2% 155,5% 147,3% 

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

υποχρεώσεις της µε στοιχεία του 
κυκλοφορούντος Ενεργητικού. 

Κεφάλαιο Κίνησης / 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 36,8% 35,7% 32,1% 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε 
ποσοστό το τµήµα του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται από 
το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων 
(ιδίων και µακροπροθέσµων κεφαλαίων 
πλέον των προβλέψεων για έκτακτους 

κινδύνους). 
Καθαρά Αποτελέσµατα 
Προ Φόρων / Σύνολο 
Εσόδων 2,6% 1,4% 0,66% 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την 
συνολική απόδοση της εταιρείας σε 
σύγκριση µε τα συνολικά έσοδα. 

Καθαρά Αποτελέσµατα 
Προ Φόρων / Ίδια 
Κεφάλαια 7,8% 9,9% 2,5% 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την 
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της 

Εταιρείας. 

Μικτά Αποτελέσµατα / 
Σύνολο Εσόδων 21,1% 17,5% 16,6% 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το 
ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί 

των πωλήσεων της Εταιρείας. 

 
Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου το Α΄ εξάµηνο του 2011 ανήλθε σε 157.382 χιλ. ευρώ έναντι 184.282 χιλ. ευρώ 

το αντίστοιχο διάστηµα του 2010, παρουσιάζοντας µείωση14,6%. Συγκεκριµένα, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ψηφιακών εφαρµογών ανήλθαν σε 92.613 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση 19,7% από το 

αντίστοιχο διάστηµα του 2010, οι πωλήσεις από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 15.348 χιλ. ευρώ 

παρουσιάζοντας µείωση κατά 10,4% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010, ενώ οι πωλήσεις από είδη 

γραφείου ανήλθαν σε 48.114 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 4,9% από το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. 

Τέλος, οι πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθαν σε 1.307 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,8% σε σχέση µε το Α΄ 

εξάµηνο του 2010. Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 86 χιλ ευρώ έναντι 204 χιλ. ευρώ πέρσι.  Συµπερασµατικά οι 

πωλήσεις του Οµίλου κατά το 1ο τρίµηνο της τρέχουσας χρήσης διαµορφώθηκαν σε 82.850 χιλ. ευρώ, µειωµένες 

κατά 18,4% από το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Οι πωλήσεις κατά το 2ο τρίµηνο της τρέχουσας χρήσης 

διαµορφώθηκαν σε 74.531 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση 9,9% από το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Η 

πορεία αυτή των πωλήσεων οδήγησε στην αύξηση του µεριδίου αγοράς του Οµίλου σε µία εποχή που ο 

ανταγωνισµός αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα. 
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Λειτουργικά Έξοδα - Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα, Έξοδα και Κέρδη από Συγγενείς 

Τα έξοδα του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένου των χρηµατοοικονοµικών,  το 1ο εξάµηνο του 2011 ανήλθαν σε 

29.200 χιλ ευρώ περίπου, έναντι 29.665 χιλ. ευρώ πέρσι, παρουσιάζοντας µείωση 1,6% και αναλύονται ως εξής: 

 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας: 3.016 χιλ. ευρώ 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης: 23.468 χιλ. ευρώ και  

Λοιπά Έξοδα 2.396 χιλ. ευρώ 

 

Η µείωση των εξόδων και η αξιολόγηση τους σε ορθολογική βάση εξακολουθεί και αποτελεί για τη ∆ιοίκηση του 

Οµίλου βασική προτεραιότητα.  Θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι ο Όµιλος, δραστηριοποιούµενος σε ένα περιβάλλον 

υψηλών πιστωτικών κινδύνων λόγω του ευρύτερου οικονοµικού κλίµατος προέβη σε διαµόρφωση ισχυρών 

προβλέψεων όσον αφορά τους πελάτες του. Συγκεκριµένα και παρόλη την ασφάλιση του πελατολογίου του και 

την πραγµατοποίηση πωλήσεων σε πελάτες χαµηλού ρίσκου αύξησε την πρόβλεψη επισφάλειας πελατών από 

1.584 χιλ. ευρώ σε  3.830 χιλ. ευρώ.    

 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 

Το κατά 61,5% µειωµένο ποσό των χρηµατοοικονοµικών εξόδων – εσόδων, οφείλεται αφενός στη σηµαντική 

µείωση των δανείων σε σχέση µε το Α΄ εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης και αφετέρου στα αυξηµένα ταµειακά 

διαθέσιµα. 

 

Κέρδη 

Συνεπεία των ανωτέρω µεταβολών τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανέρχονται κατά την υπό εξέταση περίοδο 

(Α εξάµηνο 2011) σε 4.142 χιλ. ευρώ, αυξηµένα κατά 243,2% από το αντίστοιχο περσινό διάστηµα.  Η αύξηση 

του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (από 16,6% σε 21,1%), οφείλεται αφενός ότι ο Όµιλος αποτελεί στρατηγική 

προτίµηση των προµηθευτών και αφετέρου στην ισχυρή διαπραγµατευτική του ικανότητα λόγω της υψηλής 

ρευστότητας του.  Ταυτόχρονα έχει γίνει προσπάθεια για την ανάπτυξη των private labels τα οποία ενισχύουν 

την Μικτή Κερδοφορία. 

Τα Κέρδη µετά Φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 2.697 χιλ. ευρώ σε σχέση µε 39 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 

περσινό διάστηµα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα Κέρδη µετά Φόρων της τρέχουσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί 

µε ποσό 443 χιλ. € που αφορά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2006 – 2008, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στη σηµείωση 20 των εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων. Επιπλέον τα περσινά Κέρδη 

µετά Φόρων είχαν επηρεαστεί και από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του  ν.3845/2010 (ΦΕΚ 

Α 65/06.05.2010) που για τον Όµιλο υπολογίστηκε σε 0,8 εκ. €.  Το ποσό της παραπάνω εισφοράς 

λογιστικοποιήθηκε κατά το 1ο εξάµηνο της περσινής χρήσης.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
30/06/2011 
 
Στις 27/07/2011 η Εταιρεία παρέλαβε την Έκθεση Ελέγχου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008, τα αποτελέσµατα 

του οποίου αναλύονται στη σηµείωση 20 των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων.  

∆εν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων 

τα οποία να έχουν σηµαντική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ  
Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
και του Οµίλου κατά το Β’ εξάµηνο 2011 
 
Ο Όµιλος δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη διατήρηση της ρευστότητας του στα επίπεδα που έχει ήδη πετύχει. Η 

διατήρηση των αποθεµάτων και των απαιτήσεων σε ικανοποιητικά επίπεδα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα του 

Οµίλου να έχει ισχυρή ρευστότητα µε ταυτόχρονη διατήρηση του δανεισµού και των υποχρεώσεων σε χαµηλά 

επίπεδα. Προτεραιότητα του Οµίλου αποτελεί και η διασφάλιση της κερδοφορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο 

Όµιλος επιδιώκει τόσο τη συγκράτηση των εξόδων του, όσο και τη διασφάλιση του Μικτού περιθωρίου Κέρδους. 

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

διαπραγµατεύεται µε τους προµηθευτές για καλύτερους όρους αγοράς και επιδιώκει την ανάπτυξη των brands 

Turbo – X, Q Connect και @work και την ενίσχυση του ήδη επιτυχηµένου προϊοντικού µείγµατος µε πραγµατικά 

φρέσκα προϊόντα και όχι από χαµηλής τιµής προϊόντα απαξιωµένης τεχνολογίας.   

Τέλος, πάγια επιδίωξη του Οµίλου παραµένει η αύξηση του µεριδίου αγοράς του και η διασφάλιση της ηγετικής 

του θέσης στην ελληνική αγορά.  

 

 

 

 

Μαγούλα, 27 Ιουλίου 2011 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.    Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.                   Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

Γεώργιος Γεράρδος             Κωνσταντίνος Γεράρδος               Φίλιππος Καραγκούνης 

Α.∆.Τ. Ν 318959                   Α.∆.Τ. ΑΕ 632801             Α.∆.Τ. ΑΗ 583372 
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3. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 

Προς τους µετόχους της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική (εταιρική και ενοποιηµένη) κατάσταση οικονοµικής θέσης της ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS A.E.B.E. (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές (εταιρικές και ενοποιηµένες) 

καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που 

έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την 

ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής 

έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής 

της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην 

Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να 

εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την 

επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση 

της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς 

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και 

άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που 

διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε 

τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 

συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 

 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΜΠΑΡΖΟΥ 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21371 

 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 

Πατησίων 81 & Χέυδεν, 10434 Αθήνα 

 Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.  111 
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4. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ    

ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/01 – 30/06/2011 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α   
 
 
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01/01/11–30/06/11 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01/04/11–30/06/11 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2011 

 

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την  

30η Ιουνίου 2011 

 

Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών της περιόδου που έληξε την  

30η Ιουνίου 2011 

 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 01/01 – 30/06/2011 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

01/01–

30/06/11 

01/01–

30/06/10 

01/01–
30/06/11 

01/01–
30/06/10 

 Σηµείωση     

Πωλήσεις 5 157.382 184.282 155.097 182.648 

Κόστος Πωληθέντων  (124.125) (153.614) (122.539) (152.609) 

Μικτό Κέρδος  33.256 30.669 32.558 30.039 

Λοιπά έσοδα   86 204 83 202 

Έξοδα διάθεσης  (23.468) (25.626) (22.981) (25.164) 

Έξοδα διοίκησης  (3.016) (3.132) (2.833) (2.945) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  (2.396) (77) (2.396) (77) 

      

Κέρδη προ φόρων,  

χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων   4.462 2.037 4.430 2.056 

      

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα  581 326 581 376 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  (969) (1.210) (961) (1.198) 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 

Εταιρείες  68 54 - - 

Κέρδη προ Φόρων  4.142 1.207 4.050 1.234 

Φόρος Εισοδήµατος 21 (1.445) (1.169) (1.445) (1.167) 

Κέρδη µετά από φόρους  2.697 39 2.605 67 

Ιδιοκτήτες Μητρικής  2.697 39 2.605 67 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 - - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από 

Φόρους: 

     

Αντισταθµίσεις Ταµειακών Ροών  98 (11) 98 (11) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά ΄Εσοδα 

µετά από Φόρους 

 

2.795 27 2.703 56 

Κέρδη περιόδου αποδιδόµενα σε:      

Ιδιοκτήτες Μητρικής  2.795 27 2.703 56 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 - - 

Κέρδη ανά µετοχή από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

που αναλογούν σε µετόχους της 

µητρικής (εκφρασµένα σε € ανα 

µετοχή):      

Βασικά κέρδη ανά Μετοχή 24 0,1221 0,0017 0,1180 0,0030 

Αποµειωµένα κέρδη ανα µετοχή 24 0,1221 0,0017 0,1180 0,0030 

EBITDA  6.454 4.256 6.415 4.250 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 01/04– 30/06/2011 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

01/04-

30/06/11 

01/04-

30/06/10 

01/04–

30/06/11 

01/04–

30/06/10 

 Σηµείωση     

Πωλήσεις 5 74.531 82.737 73.378 81.780 

Κόστος Πωληθέντων  (57.564) (68.492) (56.776) (67.819) 

Μικτό Κέρδος  16.968 14.246 16.603 13.961 

      

Λοιπά έσοδα   58 75 57 74 

Έξοδα διάθεσης  (11.669) (12.364) (11.421) (12.126) 

Έξοδα διοίκησης  (1.508) (1.537) (1.405) (1.451) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  (1.550) 116 (1.550) 116 

      

Κέρδη προ φόρων,  

χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων   2.299 535 2.284 574 

      

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα  322 181 321 232 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  (487) (668) (482) (665) 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 

Εταιρείες  32 19 - - 

Κέρδη προ Φόρων  2.166 67 2.123 142 

Φόρος Εισοδήµατος 21 (964) (866) (963) (866) 

Κέρδη µετά από φόρους  1.202 (799) 1.159 (725) 

Ιδιοκτήτες Μητρικής  1.202 (799) 1.159 (725) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 - - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά 

από Φόρους: 

     

Αντισταθµίσεις Ταµειακών Ροών  70 55 70 55 

Συγκεντρωτικά Συνολικά 

΄Εσοδα µετά από Φόρους 

 1.272 (744) 1.229 (670) 

Κέρδη περιόδου αποδιδόµενα 

σε: 

     

Ιδιοκτήτες Μητρικής  1.272 (744) 1.229 (670) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 - - 

Κέρδη ανά µετοχή από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

που αναλογούν σε µετόχους 

της µητρικής (εκφρασµένα σε € 

ανα µετοχή):      

Βασικά κέρδη ανά Μετοχή 24 0,0544 (0,0362) 0,0525 (0,0328) 

Αποµειωµένα κέρδη ανα µετοχή 24 0,0544 (0,0362) 0,0525 (0,0328) 

EBITDA  3.300 1.653 3.281 1.680 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

    ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ενεργητικό   30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 
  Σηµ.     

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία 
ενεργητικού 

      

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6 36.460 37.307 36.437 37.287 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 1.134 1.259 1.126 1.249 
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7 0 0 4.072 3.222 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 7 1.718 1.706 1.298 1.298 
Λοιπές επενδύσεις 8 480 480 480 480 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 16 1.743 1.073 1.668 998 
Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 9 837 833 837 833 
  

 42.371 42.659 45.918 45.367 
Κυκλοφοριακά στοιχεία 
ενεργητικού    

 
  

Αποθέµατα 10 26.761 34.781 26.090 34.053 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 11 27.455 33.719 27.102 33.926 
Λοιπές απαιτήσεις 12 4.931 3.721 4.810 3.642 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 19.691 24.801 19.080 24.533 
  

 78.836 97.023 77.081 96.154 
Σύνολο Ενεργητικού 

 121.208 139.682 122.999 141.522 
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις      

Ίδια Κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο  14 7.066 7.066 7.066 7.066 
Υπέρ το άρτιο 14 11.961 11.961 11.961 11.961 
Λοιπά Αποθεµατικά  24.261 24.025 24.261 24.025 
Κέρδη εις νέον  9.786 7.227 11.948 9.481 
Προτεινόµενο Μέρισµα  0 1.104 0 1.104 
   53.074 51.383 55.236 53.637 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 15 14.977 21.898 14.977 21.898 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 17 624 549 624 549 

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 18 825 1.528 825 1.528 
Έσοδα Εποµένων Χρήσεων 19 1.863 1.939 1.863 1.939 
 Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  18.289 25.914 18.289 25.914 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 28.207 47.234 27.937 46.958 
Υποχρεώσεις από φόρους  5.415 4.843 5.343 4.724 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 15 7.843 1.349 7.843 1.349 
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 18 608 608 608 608 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 20 7.772 8.351 7.743 8.331 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  49.845 62.385 49.474 61.971 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

 
121.208 139.682 122.999 141.522 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων. 



ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 01.01.2011-30.06.2011 

 25 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

∆ιαφορά Από 
Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το 'Άρτιο  

Σύνολο 
Αποθεµατικών 

& Κέρδη Εις 
Νέο  Σύνολο 

                

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

7.066  11.961  32.358  51.386 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά 
από Φόρους 0  0  27  27 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0  0  (2.650)  (2.650) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 
Περιόδου (την 30η Ιουνίου 2010) 7.066  11.961  29.735  48.764 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 
Περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2011) 

7.066  11.961  32.355  51.383 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά 
από Φόρους 0  0  2.795  2.795 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0  0  (1.104)  (1.104) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 
Περιόδου (την 30η Ιουνίου 2011) 7.066  11.961  34.046  53.074 

 

 

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 2010) 

7.066  11.961  34.459  53.487 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά 
από Φόρους 0  0  56  56 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0  0  (2.650)  (2.650) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 
Περιόδου (την 30η Ιουνίου 2010) 7.066  11.961  31.865  50.893 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 
Περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2011) 

7.066  11.961  34.609  53.637 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά 
από Φόρους 0  0  2.703  2.703 

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0  0  (1.104)  (1.104) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 
Περιόδου (την 30η Ιουνίου 2011) 7.066  11.961  36.208  55.236 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων.  



ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 01.01.2011-30.06.2011 

 26 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ποσά σε χιλιάδες €) 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
01/01- 

30/06/11  
01/01- 

30/06/10  
01/01- 

30/06/11  
01/01- 

30/06/10 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες           

Κέρδη προ φόρων 4.142  1.207  4.050  1.234 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:        
Αποσβέσεις 2.068  2.219  2.060  2.194 

Αποσβέσεις Επιδοτήσεων Παγίου Ενεργητικού (76)  0  (76)  0 
Αποµείωση Αξίας Συµµετοχών 0  0  0  0 

Προβλέψεις 76  33  76  36 

Συναλλαγµατικές διαφορές 42  (29)  42  (29) 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (1)  76  11  73 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 388  884  380  822 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:        
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 8.021  20.102  7.964  20.008 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4.952  2.583  5.553  2.902 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (19.518)  (34.781)  (19.522)  (34.757) 
Μείον:        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (976)  (1.218)  (968)  (1.206) 

Καταβεβληµένοι φόροι (2.171)  (831)  (2.124)  (754) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (3.054)  (9.754)  (2.554)  (9.477) 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες        
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0  0  (850)  0 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (1.106)  (1.758)  (1.098)  (1.753) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άυλων παγίων & 
λοιπών επενδύσεων 0  0  0  0 
Εισπραχθείσες Επιδοτήσεις 0  0  0  0 
Τόκοι εισπραχθέντες 581  326  581  325 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0  0  0  51 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (525)  (1.432)  (1.367)  (1.376) 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες        
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  0  0  0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0  14.187  0  14.187 

Εξοφλήσεις δανείων (428)  (3.638)  (428)  (3.638) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) 0  0  0  0 
Μερίσµατα πληρωθέντα (1.104)  (2.650)  (1.104)  (2.650) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (1.532)  7.899  (1.532)  7.899 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (5.110)  (3.287)  (5.453)  (2.954) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 24.801  9.956  24.533  9.452 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 
19.691  6.669  19.080  

 
6.498 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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 7. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η συναρµολόγηση και εµπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

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 27/07/2011 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ενέκρινε τη δηµοσίευση της 

παρούσας Ενδιάµεσης Συνοπτικής Οικονοµικής Πληροφόρησης.  
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2. ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

2.1 Βάση σύνταξης της οικονοµικής πληροφόρησης 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις  της Εταιρείας και του Οµίλου µε ηµεροµηνία 30.06.2011 

καλύπτουν τους έξι µήνες έως 30 Ιουνίου 2011. 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 2010 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 2010.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 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 

για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του 

Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών 

παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

 
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»  
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη 

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

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

λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και 

απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει τη 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. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»  

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 
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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 

έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»  

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»  

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο 

απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των 

απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος 

από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

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. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που 

προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του 

∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των 

συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής 

συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν 

αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών 

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την 

αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε 

σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην 

εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια 

έκθεση.  

Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

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

των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 

2012   

∆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. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται 

µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 

λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα 

αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του 

περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 

κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 

περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των 

εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση 

µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από 

την 1 Ιανουαρίου 2013.  

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
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Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση 

της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται 

χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα 

χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 

11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους 

µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 

παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού 

παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 

παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 

οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος 

ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται 

οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή 

και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε 

συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε 

σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 

ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. 

Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 

οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο 

λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα 

περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 

σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 

σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 

οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 

οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 

παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 

10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 
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∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν 

το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 

χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο 

µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές 

σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής 

θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του 

∆ΠΧΑ 11.  
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3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης 

κινδύνων του Οµίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.   

 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η µεγάλη 

πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Οµίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές 

υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους 

αξιολογείται ως χαµηλή.  

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν 

και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων. Η δραστηριοποίηση του Οµίλου στην Βουλγαρία δε θεωρείται 

ότι εντείνει τον συγκεκριµένο κίνδυνο, καθώς η ισοτιµία του βουλγάρικου νοµίσµατος µε το Ευρώ είναι σταθερή. 

 

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

επιτοκίων 

Ο Όµιλος εξετάζει την έκθεση του στον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων σε δυναµική βάση. Ποικίλα σενάρια 

καταρτίζονται λαµβάνοντας υπόψη τις προοπτικές αναχρηµατοδότησης, ανανέωσης της υφιστάµενης θέσης, 

εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης και αντιστάθµισης επιτοκιακού κινδύνου. Με βάση αυτά τα σενάρια, ο 

Όµιλος υπολογίζει την επίπτωση των µεταβολών των επιτοκίων στα αποτελέσµατα.  

Η πολιτική της Εταιρίας είναι η διατήρηση των δανειακών της υπολοίπων σε χαµηλά επίπεδα, µε ταυτόχρονη 

όµως διασφάλιση τέτοιων γραµµών χρηµατοδότησης από τις συνεργαζόµενες τράπεζες που να ικανοποιούν 

απρόσκοπτα τη σχεδιαζόµενη ανάπτυξη του Οµίλου.  

Ο µακροπρόθεσµος οµολογιακός δανεισµός τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου την 30.06.2011 ανερχόταν σε 

14.977 χιλ. €( 21.898 χιλ. € την 31.12.2010), ο βραχυπρόθεσµος οµολογιακός δανεισµός ήταν 7.843 χιλ. € 

(1.243 χιλ. € την 31.12.2010). Από το σύνολο του µακροπρόθεσµου οµολογιακού δανεισµού (14.977 χιλ. €) τα 

4.177 χιλ. € αφορούν  κοινό οµολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα µε σταθερό επιτόκιο, 

ενώ τα υπόλοιπα € 10.800 χιλιάδες € αφορούν κοινό οµολογιακό δάνειο µε 2 χρόνια περίοδο χάριτος και 

κυµαινόµενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank. Από τα 7.843 χιλ. € του βραχυπρόθεσµου οµολογιακού 

δανεισµού τα 6.000 χιλιάδες € αφορούν κοινό οµολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Alpha Bank µε 

κυµαινόµενο επιτόκιο που καλύπτεται από παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν Τα 1.200 χιλ. € αφορούν κοινό 

οµολογιακό δάνειο µε 2 χρόνια περίοδο χάριτος και κυµαινόµενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank ενώ τα 

υπόλοιπα 643 χιλ. € αφορούν  κοινό οµολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα µε σταθερό 

επιτόκιο. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε µια µεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται 

παρακάτω: 
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Α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%:  

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

επιβαρύνονταν κατά 120 χιλιάδες Ευρώ την 30.06.2011 και κατά  121 χιλιάδες Ευρώ την 31.12.2010 αντιστοίχως.  

Β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%: 

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

αυξάνονταν κατά 120 χιλιάδες Ευρώ την 30.06.2011 και κατά 121 χιλιάδες Ευρώ την 31.12.2010 αντιστοίχως. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται σε επίπεδο οµίλου. Πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα καθώς επίσης από ανοιχτές πιστώσεις πελατών, 

συµπεριλαµβανόµενων εκκρεµών απαιτήσεων και προκαθορισµένων συναλλαγών.  

Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και πιστωτικά όρια. Επίσης 

εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εµπράγµατες ή 

άλλες εξασφαλίσεις. 

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα µε αυτόν µέρη, 

κυρίως λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Οι λιανικές πωλήσεις πραγµατοποιούνται τοις 

µετρητοίς ή µέσω πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά µε τις χονδρικές πωλήσεις ο Όµιλος µε βάση τις 

εσωτερικές αρχές λειτουργίας του διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λαµβάνουν χώρα προς 

πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας. Επιπρόσθετα κατά πάγια τακτική του Οµίλου η πλειοψηφία των 

απαιτήσεων από πελάτες ασφαλίζονται.   

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρίας και του Οµίλου ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των 

εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και µε την 

διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρίας και Οµίλου, ταξινοµηµένες 

σε σχετικές οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι την συµβατική ηµεροµηνία λήξης. 

Τα ποσά του πίνακα εµφανίζουν τις µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Τα ληξιπρόθεσµα εντός 12 µηνών 

υπόλοιπα εµφανίζονται στην εύλογη αξία εφόσον η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντική. 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2011 αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30.06.2011 

έως 12 

µήνες 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 

Υποχρεώσεις 
41.394 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων 8.787 2.403 9.870 4.038 

Σύνολο 50.181 2.403 9.870 4.038 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

31.12.2010 

έως 12 

µήνες 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 

Υποχρεώσεις 
60.428 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων 2.245 8.507 8.880 5.845 

Σύνολο 62.673 8.507 8.880 5.845 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2011 έως 12 

µήνες 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 

Υποχρεώσεις 
41.023 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων 8.787 2.403 9.870 4.038 

Σύνολο 49.810 2.403 9.870 4.038 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2010 έως 12 

µήνες 

από 1 έως 2 

έτη 

από 2έως 5 

έτη 

άνω των 5 

ετών 

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. 

Υποχρεώσεις 
60.014 0 0 0 

Σύνολο ∆ανείων 2.245 8.507 8.880 5.845 

Σύνολο 62.259 8.507 8.880 5.845 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων προς προµηθευτές είναι βραχυπρόθεσµες.  Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται οι 

λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους. 

 

3.2 ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρίας και του Οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης λειτουργίας στο µέλλον µε σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και 

λοιπούς συµµέτοχους και να διατηρηθεί η ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

κόστος κεφαλαίου.  

Ο Όµιλος και η Εταιρία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή µπορεί να µεταβάλει το 

µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει 

περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος.  

Η Εταιρία και ο Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής 

υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός 

υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» (συµπεριλαµβανοµένου «βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου 

δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον «Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». Τα 

συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν 

τον καθαρό δανεισµό.  

 

 

 

Ενοποιηµένα Στοιχεία 30.06.2011 31.12.2010 
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Σύνολο ∆ανείων 22.820 23.247 

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα (19.691) (24.801) 

Καθαρός ∆ανεισµός 3.129 (1.554) 

Ίδια κεφάλαια 53.074 51.383 

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 54.203 49.829 

Συντελεστής Μόχλευσης 6% -3% 
 

Εταιρικά Στοιχεία 30.06.2011 31.12.2010 

Σύνολο ∆ανείων 22.820 23.247 

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα (19.080) (24.533) 

Καθαρός ∆ανεισµός 3.740 (1.286) 

Ίδια κεφάλαια 55.236 53.637 

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 58.976 52.351 

Συντελεστής Μόχλευσης 6% -2% 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

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. 

Στις Εξαµηνιαίες; Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2011 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές και 

εκτιµήσεις του Ισολογισµού της 31η ∆εκεµβρίου 2010.   
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5. 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 Ιουνίου 2011 αναλύονται ως εξής:  

Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας  
Περίοδος 01.01.2011 - 
30.06.2011 Είδη 

Γραφείου 
Η/Υ & ψηφιακές 

εφαρµογές 
Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

 
Συνολικές Μικτές 
Πωλήσεις / τοµέα 48.709 93.216 15.440 1.307 158.670 
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (595) (603) (91) 0 (1.289) 
Καθαρές Πωλήσεις 48.114 92.613 15.348 1.307 157.382 
EBITDA 2.399 3.117 718 220 6.454 
Κέρδη / (ζηµιά) από 
εργασίες (EBIT) 1.658 2.155 496 152 4.462 
Χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα     (320) 
Φορολογία Περιόδου     (1.445) 

Κέρδη / (ζηµιά) µετά από 
φόρους     2.697 
 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα δραστηριότητας για τη χρήση έως 30 Ιουνίου 2010 αναλύονται ως εξής: 

Ανάλυση ανά τοµέα δραστηριότητας  
Περίοδος 01.01.2010 - 
30.06.2010 Είδη 

Γραφείου 
Η/Υ & ψηφιακές 

εφαρµογές 
Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

 
Συνολικές Μικτές 
Πωλήσεις / τοµέα 51.265 116.768 17.165 1.180 186.378 
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (695) (1.371) (30) - (2.095) 
Καθαρές Πωλήσεις 50.570 115.398 17.135 1.180 184.282 
EBITDA 1.561 2.004 552 139 4.256 
Κέρδη / (ζηµιά) από 
εργασίες (EBIT) 747 959 264 67 2.037 
Χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα     (830) 
Φορολογία Περιόδου     (1.169) 

Κέρδη / (ζηµιά) µετά από 
φόρους     39 
Για τη περίοδο που εξετάζεται (01/01/2011 – 30/06/2011), 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 01/01/2011 – 30/06/2011 και 01/01/2010 – 31/12/2010, αναλύεται ως εξής: 

 

30/06/2011 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρµογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Ενεργητικό Τοµέα 16.574 32.353 5.287 54.215 

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 66.993 

Ενοποιηµένο Ενεργητικό 16.574 32.353 5.287 121.208 

          

30/6/2011 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρµογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τοµέα 8.623 16.833 2.751 28.207 

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 93.001 

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις 8.623 16.833 2.751 121.208 

 

31/12/2010 

Είδη 

Γραφείου 

Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρµογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Ενεργητικό Τοµέα 19.243 42.971 6.286 68.500 

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 71.182 

Ενοποιηµένο Ενεργητικό 19.243 42.971 6.286 139.682 

          

31/12/2010 

Είδη 

Γραφείου 

Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρµογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τοµέα 13.269 29.631 4.334 47.234 

Μη κατανεµηµένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 92.448 

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις 13.269 29.631 4.334 139.682 

 

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 

  

01.01.2011 
έως 

30.06.2011 
30.06.2011 

Ελλάδα 155.097 122.999 

Βουλγαρία 3.573 1.884 

 Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό  
(µετά τις απαραίτητες απαλοιφές) 157.382 121.208 
 

  
Πωλήσεις 

Σύνολο 
Ενεργητικού 

  

01.01.2010 
έως 

30.06.2010 
31.12.2010 

Ελλάδα 182.648 141.522 

Βουλγαρία 3.729 1.629 

 Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό 
 (µετά τις απαραίτητες απαλοιφές) 184.282 139.682 

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

γεωγραφική τοποθεσία τους.
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6. 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 2011  41.035  18.581  726  5.587 65.929 

Προσθήκες  475  193  435  2 1.106 

Μειώσεις  (11)  (36)  0  0 (47) 

Μεταφορές  982  179  (1.161)  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2011  42.481  18.917  0  5.589 66.987 

           

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2011  (10.159)  (12.875)  0  (4.328) (27.362) 

Προσθήκες  (1.022)  (918)  0  (127) (2.068) 

Μειώσεις  0  36  0  0 36 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2011  (11.181)  (13.757)  0  (4.455) (29.394) 

           

Αναπόσβεστη Αξία την 30η Ιουνίου 2011  31.300  5.160  0  1.134 37.594 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010  
30.875  5.706  726  1.259 38.566 
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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 2010  40.310  19.497  132  5.841 65.780 

Προσθήκες  17.558  3.971  554  1.012 23.094 

Μειώσεις  (17.491)  (5.105)  0  (1.282) (23.878) 

Μεταφορές  369  61  (430)  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2010  40.745  18.425  256  5.570 64.996 

           

Αποσβέσεις          

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

Προσθήκες  (1.050)  (1.008)  0  (160) (2.219) 

Μειώσεις  658  1.455  0  355 2.469 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2010  (9.126)  (11.823)  0  (4.183) (25.132) 

           

Αναπόσβεστη Αξία την 30η Ιουνίου 2010  31.619  6.602  256  1.387 39.865 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009  
31.576  7.228  132  1.463 40.399 
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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 2011  41.035  18.254  726  5.537 65.552 

Προσθήκες  475  185  435  2 1.098 

Μειώσεις  (11)  (17)  0  0 (28) 

Μεταφορές  982  179  (1.161)  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2011  42.481  18.602  0  5.539 66.622 

           

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2011  (10.159)  (12.568)  0  (4.288) (27.016) 

Προσθήκες  (1.022)  (913)  0  (125) (2.060) 

Μειώσεις  0  17  0  0 17 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2011  (11.181)  (13.465)  0  (4.413) (29.059) 

           

Αναπόσβεστη Αξία την 30η Ιουνίου 2011 31.300  5.137  0  1.126 37.563 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010  30.875  5.686  726  1.249 38.536 
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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  17.558  3.969  554  1.009 23.089 

Μειώσεις  (17.491)  (5.105)  0  (1.282) (23.878) 

Μεταφορές  369  62  (430)  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2010  40.745  18.100  256  5.523 64.624 

           

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2010  (8.734)  (11.994)  0  (4.342) (25.069) 

Προσθήκες  (1.050)  (986)  0  (159) (2.194) 

Μειώσεις  658  1.455  0  355 2.469 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2010  (9.126)  (11.524)  0  (4.146) (24.795) 

           

Αναπόσβεστη Αξία την 30η Ιουνίου 2010 31.619  6.575  256  1.378 39.829 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009  31.576  7.181  132  1.455 40.344 
 

∆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 το 1ο εξάµηνο του 2010 ανέρχονταν 1.758 χιλ. € και 1.753 χιλ αντίστοιχα.  Για το 1ο εξάµηνο του 

2011 οι συνολικές αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας ανέρχονταν 1.106 χιλ. € 

και 1.098 χιλ. αντίστοιχα. 

 

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) 
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7. ∆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 στο 2ο τρίµηνο της χρήσης (01/04/2010 – 30/06/2010) η Εταιρεία 

είχε ήδη 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 Ιουνίου 2011 είχε ως εξής: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  

 
30/06/2011 31/12/2010 

Plaisio Computers JSC 4.072 3.222 

  
Η εδρεύουσα στην Σόφια της Βουλγαρίας εταιρεία Plaisio Computers JSC, η οποία είναι σε ποσοστό 100% 

θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας, αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου της µε καταβολή µετρητών και µε την 

έκδοση 195.583 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας  1 Λέβα εκάστης και µε τιµή διαθέσεως κάθε µετοχής 8,5 Λέβα. 

(συνολικό ποσό καταβολής 1.662.455,50 Λέβα , ήτοι 850.000,00 Ευρώ περίπου). H Εταιρεία προχώρησε στην 

πλήρη κάλυψη κατά το 1οι εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης της ως άνω αυξήσεως µε την καταβολή του 

προαναφερόµενου ποσού. 
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Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις κατά την 30η Ιουνίου 2011 αναλύεται ως εξής: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.  1.481 1.467 1.087 1.087 

Έλνους Α.Ε. 0 0 0 0 

Plaisio Estate JSC 236 239 212 212 

Σύνολο Συµµετοχών σε συγγενείς 

επιχειρήσεις 
1.718 1.706 1.298 1.298 

 

Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιµώνται και 

παρουσιάζονται µε τη µέθοδο του κόστους κτήσεως. 

 

8. 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 Ιουνίου 2011 είχαν ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & 

Έρευνας «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 449 449 449 449 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 

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

Interaction Connect S.A. 12 12 12 12 

 480 480 480 480 

Η συµµετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την 30η Ιουνίου 2011 είχε ως κάτωθι:  
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 Ποσοστό 

Συµµετοχής 

Χώρα 

Εγκατάστασης 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη – 

Ακρόπολη» Α.Ε. 
3,46% Ελλάδα 

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

Interaction Connect S.A. 14,3% Λουξεµβούργο 

 

9. 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 Ιουνίου 2011 αναλύονται ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

∆οσµένες Εγγυήσεις 837 833 837 833 

 837 833 837 833 

 

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2011 αναλύονται ως εξής:  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Αποθέµατα εµπορευµάτων 31.119 37.128 30.409 36.356 

Αποθέµατα προϊόντων 10 6 10 6 

Αποθέµατα Α΄ και βοηθητικών υλών 18 13 18 13 

Αποθέµατα αναλωσίµων 266 329 266 329 

Προκαταβολές για αγορά εµπορευµάτων 1.399 2.000 1.399 2.000 

 32.812 39.476 32.102 38.704 

Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων (6.051) (4.695) (6.012) (4.651) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 26.761 34.781 26.090 34.053 

 

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 
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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 30/06/2011 το σύνολο αποθεµάτων ήταν 32.812 χιλιάδες € και 32.012 χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη 

απαξίωσης ήταν 6.051 χιλιάδες € και 6.012 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 όµως της συντηρητικής του πολιτικής, καθώς και της αξιολόγησης της ταχύτητας κυκλοφορίας του 

αποθέµατος προέβη σε αύξηση της πρόβλεψης αποµείωσης των αποθεµάτων.  

 

11. 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 

Ιουνίου 201 αναλύονται ως εξής:  

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Πελάτες 26.993 30.335 26.475 29.823 

Επιταγές Εισπρακτέες 4.291 4.961 4.291 4.961 

Μείον: Πρόβλεψη Αποµείωσης (3.830) (1.584) (3.763) (1.519) 

Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών 27.455 33.712 27.003 33.265 
Απαιτήσεις από Θυγατρικές Εταιρείες 0 0 99 653 

Απαιτήσεις από Συγγενείς Εταιρείες 0 7 0 7 

Σύνολο 27.455 33.719 27.102 33.926 
 
∆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 

  
2011 2010 2011 2010 

Πρόβλεψη Αποµείωσης Απαιτήσεων 01/01 
1.584 1.990 1.519 1.930 

Πρόσθετη Πρόβλεψη Χρήσης 
2.246 (406) 2.244 (411) 

Πρόβλεψη Αποµείωσης Απαιτήσεων  
30/06/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα 

3.830 1.584 3.763 1.519 

 
 
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 καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος µη είσπραξης και οι απαιτήσεις από εταιρείες του δηµόσιου 

τοµέα οι οποίες δεν αποτελούν αντικείµενο ασφάλισης. Το 1ο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης τα αποτελέσµατα 
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του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί από επιπλέον πρόβλεψης αποµείωσης πελατών – χρεωστών 

ποσού 2.246 χιλ. € και 2.244 χιλ. € αντίστοιχα.   

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

απαιτητές ως εξής: 

 

    2011     31.12.2010   

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Απαιτήσεις 
προ 

Αποµειώσεων 
Αποµείωση 

Απαιτήσεις 
µετά 

Αποµειώσεων 

Απαιτήσεις 
προ 

Αποµειώσεων 
Αποµείωση 

Απαιτήσεις 
µετά 

αποµειώσεων 

Απαιτήσεις από Θυγατρικές 99 0 99 
653 0 653 

Απαιτήσεις από Συγγενείς 0 0 0 
7 0 7 

Μη Καθυστερούµενες 20.940 0 20.940 
24.811 0 24.811 

Καθυστερούµενες 1 -90 ηµέρες 5.065 (875) 4.190 
5.267 (351) 4.916 

Καθυστερούµενες 91 - 180 ηµέρες 649 (468) 181 
654 (209) 445 

Καθυστερούµενες 181 + ηµέρες 4.113 (2.420) 1.693 
4.052 (959) 3.093 

Σύνολα 30.865 (3.763) 27.102 35.445 (1.519) 33.926 

 

    2011     31.12.2010   

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 21.385 0 21.385 25.254 0 25.254 

Καθυστερούµενες 1 -90 ηµέρες 5.072 (875) 4.197 5.272 (353) 4.919 

Καθυστερούµενες 91 - 180 ηµέρες 663 (475) 188 667 (217) 450 

Καθυστερούµενες 181 + ηµέρες 4.165 (2.478) 1.685 4.103 (1.014) 3.089 

Σύνολα 31.285 (3.830) 27.455 35.303 (1.584) 33.719 

 

 

12.  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2011 αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο 1.327 1.081 1.327 1.081 

Έξοδα επόµενης χρήσης 529 299 506 288 

Λοιπές απαιτήσεις 3.076 2.342 2.978 2.273 

 4.931 3.721 4.810 3.642 

 

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 καθώς επίσης και από µερίσµατα συγγενών που κατά την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης του Ισολογισµού δεν είχαν ακόµη εισπραχθεί.  
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13. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ  

(ποσά σε χιλιάδες €)  

 

          

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ταµειακά Ισοδύναµα      

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

∆ιαθέσιµα στο Ταµείο 908 2.283 862 2.246 

∆ιαθέσιµα σε τράπεζες 2.603 11.018 2.288 10.788 

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές καταθέσεις 16.180 11.500 15.930 11.500 

Σύνολο 19.691 24.801 19.080 24.533 
 
Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που παρουσιάζονται στην Κατάσταση των 

Ταµειακών Ροών. 

 

14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

(ποσά σε €) 

 

 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 
Αριθµός Μετοχών 

(τεµάχια) 

Ονοµαστική 

αξία 

µετοχής 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο  
Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2011 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

30η Ιουνίου 2011 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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15. ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

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

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

      

  
30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια     

Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 0 0 0 

Οµολογιακός ∆ανεισµός 14.977 21.898 14.977 21.898 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 14.977 21.898 14.977 21.898 

      

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια     

Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 107 0 107 

Οµολογιακός ∆ανεισµός 7.843 1.242 7.843 1.242 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 7.843 1.349 7.843 1.349 

      

Συνολικός ∆ανεισµός 22.820 23.247 22.820 23.247 
 

Οι µεταβολές του ∆ανεισµού αναλύονται ως κάτωθι: 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπόλοιπο 01/01/2011 23.247 23.247 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 0 

Οµολογιακός ∆ανεισµός 0 0 

Αποπληρωµή ∆ανεισµού (428) (428) 

Υπόλοιπο 30/6/2011 22.820 22.820 

    

Υπόλοιπο 01/01/2010 
26.901 26.901 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 
14.294 14.294 

Οµολογιακός ∆ανεισµός 
0 0 

Αποπληρωµή ∆ανεισµού 
(17.947) (17.947) 

Υπόλοιπο 31/12/2010 
23.247 23.247 

 

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

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 1.843 7.843 1.843 7.843 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 9.581 8.410 9.581 8.410 

Πάνω από 5 έτη 3.553 5.645 3.553 5.645 

  14.977 21.898 14.977 21.898 
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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 4.820 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 4,14%, ενώ το υπόλοιπο ανοικτό όριο της Εταιρείας 

όσον αφορά το βραχυπρόθεσµο δανεισµό ανέρχεται σε 24,5 εκ. ευρώ περίπου. 

Το µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο των € 6.426 χιλ. (αρχικό ποσό) 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 : 

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. 



ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 01.01.2011-30.06.2011 

 53 
 

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

 

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

χρήση 2011 διαµορφώνεται σε ποσοστό 20%. 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 

  
30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 746 683 746 683 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2.490 1.756 2.414 1.680 

  1.743 1.073 1.668 998 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 

δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συµψηφισµένες στο κονδύλι των 

Στοιχείων Κατάστασης της Οικονοµικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2011 «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. 

 

17. 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 

30.06.2011 & 31.12.2010 αντίστοιχα. 

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

30/06/2011 2010 30/06/2011 2010 

Υπόλοιπο έναρξης  549 477 549 477 

Πρόβλεψη χρήσης 76 71 76 71 

Μείον: Χρησιµοποιηθείσες 
προβλέψεις χρήσεων  

0 0 0 0 

Υπόλοιπο λήξης 624 549 624 549 

 

Η Εταιρεία έχει προβεί στη λογιστικοποίηση της εκτίµησης για το 2011 (εξάµηνη εκτίµηση), που παρουσιάζεται 

στην αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών στις 31/12/2010. 



ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 01.01.2011-30.06.2011 

 54 
 

 

18. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 30η Ιουνίου 2011 αναλύονται ως εξής:  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σηµ. 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

 
 

 
 

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις 

(α) 
705 1.408 705 1.408 

Πρόβλεψη επαναφοράς 

καταστηµάτων στην πρότερη 

κατάσταση βάσει συµβολαίου 

 

(β) 120 120 120 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ  825 1.528 825 1.528 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ      

Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ (γ) 608 608 608 608 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
 608 608 608 608 

Σύνολο  1.433 2.136 1.433 2.136 

  

(α). Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη 705 χιλ. € µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές (επιβάρυνση περιόδου 141χιλ 

ευρώ). Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού έλεγχου για τα έτη 2006 - 2008 προέκυψαν, για τις τρεις χρήσεις  

καταβλητέοι πρόσθετοι  φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1.287 χιλ. ευρώ , και µε δεδοµένο ότι είχαν 

σχηµατισθεί προβλέψεις για τις ανωτέρω χρήσεις ύψους 844 χιλ ευρώ, η διαφορά ύψους 443 χιλ. ευρώ επιβάρυνε 

τα αποτελέσµατα του Α' εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2011, ενώ η αντίστοιχη πρόβλεψη αντιλογίστηκε. 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 23. 

 (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 608 χιλ. € για την κάλυψη του 

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

αναπροσαρµόζεται στο τέλος κάθε χρήσης.   
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19. Έσοδα Εποµένων Χρήσεων 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 
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 εντός του 2010 και απεικονίζεται τόσο στις µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, όσο και αφαιρετικά στο αντίστοιχο κόστος αποσβέσεων. 

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.  Για τη περίοδο 01/01/2011 – 30/06/2011 οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 

76 χιλ. ευρώ. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων όταν καταχωρείται και η επιχορηγούµενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση των εσόδων 

µε τη δαπάνη. 

 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Μακροπρόθεσµο Τµήµα  1.863 1.939 1.863 1.939 

Βραχυπρόθεσµο Τµήµα (Σηµ. 20) 151 151 151 151 

 
2.014 2.090 2.014 2.090 

 

Με την µε αριθµό 18420/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν.3299/28.4.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ, τεύχος Β, αρ. φύλλου 1078/1.6.2011) πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση, 

οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η   

οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004 (απόφαση υπαγωγής 

32278/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν. 3299/2004) και εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 

2.258.564 Ευρώ. Σηµειώνεται ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανήλθε σε 4.411.541 Ευρώ.  

Η είσπραξη του εν λόγω ποσού αναµένεται στο προσεχές χρονικό διάστηµα οπότε και θα λογιστικοποιηθεί.  
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20. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2011 αναλύονται ως 

εξής:  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 28.207 47.234 27.937 46.958 

Προκαταβολές πελατών 1.657 1.833 1.655 1.825 

Μερίσµατα πληρωτέα 28 63 28 63 

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταµεία 654 1.405 654 1.405 

Έσοδα Επόµενης Χρήσης (Σηµ. 19) 151 151 151 151 

Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.122 4.618 5.095 4.606 

Παράγωγο Χρηµατοοικονοµικό Προϊόν 159 281 159 281 

 
35.979 55.585 35.680 55.289 

 

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 30.06.2011 ήταν 6,0 εκ. € (31.12.2010 6,0 

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

από το αντισυµβαλλόµενο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 

Το ποσό των 159 χιλ. € εµφανίζεται ως υποχρέωση (Αποθεµατικό αποτίµησης παραγώγου 127 χιλ. €, 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 32 χιλ. €).  Η επίδραση (έσοδο) για τη περίοδο 01.01.2011 - 30.06.2011 

ανέρχεται στο ποσό των 98 χιλ. €, η οποία απεικονίζεται τόσο στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων όσο 

και στα Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

21.  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, ο συντελεστής του φόρου 

εισοδήµατος νοµικών προσώπων για το έτος 2011 διαµορφώνεται στο 20%.  

Ο φόρος εισοδήµατος µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 30η Ιουνίου 2011 και 30η 

Ιουνίου 2010 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:  
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 1.555 61 1.555 61 

Έκτακτη Εισφορά του άρθρου 5 του  

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

Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου (694) 206 (694) 204 

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικών 

ελέγχων 141 141 141 141 

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 443 0 443 0 

 
1.445 1.169 1.445 1.167 

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 προέκυψαν, για τις  

προαναφερθείσες χρήσεις, καταβλητέοι πρόσθετοι  φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1.287 χιλ. ευρώ, 

και µε δεδοµένο ότι είχαν σχηµατισθεί προβλέψεις για τις ανωτέρω χρήσεις ύψους 844 χιλ ευρώ, η διαφορά 

ύψους 443 χιλ. ευρώ επιβαρύνει τα αποτελέσµατα του Α' εξαµήνου 2011. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3845/2010 η εταιρεία απεικονίζει στις φορολογικές υποχρεώσεις της ποσό 761 

χιλιάδες ευρώ που αφορά την έκτακτη εισφορά των κερδών της χρήσης 01/01/2009 – 31/12/2009. Το ποσό των 

761 χιλιάδων € έχει καταχωρηθεί στα Στοιχεία της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης 2010 και 

συγκεκριµένα στο Φόρο Εισοδήµατος. 

  

22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

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

∆ιεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την 01/01/2011 – 30/06/2011 

Αγοράζουσα Εταιρεία 

Πωλούσα Εταιρεία 
Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 

Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 

JSC 
Buldoza 

A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 0 0 1.327 0 20 1.347 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 730 - 0 0 0 0 730 

Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0 0 

Plaisio Computers JSC 39 0 0 - 0 0 39 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 74 - 0 74 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 769 0 0 1.401 0 20 2.640 
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∆ιεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την 01/01/2010– 30/06/2010 

Αγοράζουσα Εταιρεία 

Πωλούσα Εταιρεία 
Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 

Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 

JSC 
Buldoza 

A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 0 0 2.095 0 0 2.095 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 716 - 0 0 0 0 716 

Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0 0 

Plaisio Computers JSC 0 0 0 - 0 0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 75 - 0 75 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 716 0 0 2.170 0 0 2.886 

 

 

 

∆ιεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 30-06-2011 

Έχουσα την Υποχρέωση 

Έχουσα την Απαίτηση 
Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 

Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Buldoza 
A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 0 0 99 0 0 99 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 95 - 0 0 0 0 95 

Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0 0 

Plaisio Computers JSC 12 0 0 - 0 0 12 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 0 - 0 0 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 107 0 0 99 0 0 206 
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∆ιεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31-12-2010 

Έχουσα την Υποχρέωση 

Έχουσα την Απαίτηση 
Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 
Έλνους 

Α.Ε. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Buldoza 
A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 7 0 653 0 401 1.061 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 38 - 0 0 0 0 38 

Έλνους Α.Ε. 0 0 - 0 0 0 0 

Plaisio Computers JSC 10 0 0 - 0 0 10 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 0 - 0 0 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 48 7 0 653 0 401 1.109 

 

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 - 30/06/2011 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 321 321 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 39 39 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 9 9 
  369 369 
 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ 01/01 - 30/06/2010 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 327 327 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 19 19 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 
  346 346 
 



ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 01.01.2011-30.06.2011 

 60 
 

23. 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:  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. 2009 - 2010 

PLAISIO Computers JSC 2004 – 2010 

PLAISIO Estate JSC 2004 – 2010 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 2010 

Έλνους Α.Ε. - 

 
Έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη, όπως αναλύεται στη σηµείωση 18. 

 

24. 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. 

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  01.01.2011 
30.06.2011 

01.01.2010-
30.06.2010 

01.01.2011 
30.06.2011  

01.01.2010-
30.06.2010 

Ποσά σε € χιλ         

Κέρδη/(Ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 2.697 39 2.605 68 

Σταθµισµένος µέσος όρος αριθµός µετοχών 22.080 22.080 22.080 22.080 

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,1221 0,0017 0,1180 0,0030 
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25. Μερίσµατα ανά µετοχή 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Κατά την 01η Μαρτίου 2011 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την διανοµή µερίσµατος συνολικού 

ύψους 1.104 χιλ €  (ανά µετοχή 0,05 €, µικτό ποσό) από τα κέρδη της χρήσης της χρήσης 2010.  Στις 

16/05/2011 το προαναφερόµενο µέρισµα εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων και η 

καταβολή του ξεκίνησε στις 01/06/2011. Με την έγκρισή της καταβολής του από την Γενική Συνέλευση των 

µετόχων µεταφέρεται από την καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 3843/2011 (ΦΕΚ Αρ. Φ. 60), στα κέρδη που διανέµουν οι εταιρείες µε τη µορφή 

µερισµάτων, διενεργείται παρακράτηση φόρου 21%. 

Το διανεµηθέν µέρισµα για τη χρήση 2009 ανήλθε σε 2.650 χιλ. € (ανά µετοχή 0,12 €, πλήρες ποσό).  

 

26. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2011 ήταν 1.211 και 1.160 άτοµα για τον Όµιλο και 

την Εταιρεία αντίστοιχα. Την 30η Ιουνίου 2010 ο αριθµός των εργαζοµένων του Οµίλου και της Εταιρείας ήταν 

1.262 και 1.203 άτοµα αντίστοιχα.   

 

27. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

Στις 27/07/2011 η Εταιρεία παρέλαβε την Έκθεση Ελέγχου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008, τα αποτελέσµατα 

του οποίου αναλύονται στη σηµείωση 20 των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων.  

∆εν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων 

τα οποία να έχουν σηµαντική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

 

 

 
Μαγούλα Αττικής, 27 Ιουλίου 2011 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.         Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.          Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

Γεώργιος Γεράρδος      Κωνσταντίνος Γεράρδος              Φίλιππος Καραγκούνης 

   Α.∆.Τ. Ν318959                        Α.∆.Τ. ΑΕ632801                 Α.∆.Τ. ΑΗ583372   
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5 .  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  




