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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ  

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) 

 

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

εκδοθείσες Αποφάσεις του Διοικητικού 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. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2012-30.6.2012 

3. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

4. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 

5. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου, ενοποιημένες και μη,  1.1.2012- 30.6.2012 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση της περιόδου 1.1.2012-30.6.2012είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.Ε.Β.Ε.», κατά την συνεδρίασή της την 25η Ιουλίου 2012 . Η παρούσα Εξαμηνιαία 

Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2012-30.6.2012 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. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 έως 5 του ν. 3556/2007, όπως 

ισχύει)  

2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2012-30.6.2012  

3. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

4. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 

5. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου, ενοποιημένες και μη, 1.1.2012- 30.6.2012 



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2012 έως 30/06/2012)   
 

 4
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Οι κάτωθι εκπρόσωποι του Διοικητικού 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 Διοικητικού 

Συμβουλίου  και Διευθύνων  Σύμβουλος,  

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

Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, 

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

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 Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 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 01.01.2012-30.06.2012, 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 - ΔΛΠ 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 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα σημαντικά γεγονότα κατά 

το 1ο εξάμηνο του 2012 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,  25 Ιουλίου 2012 

 

Οι δηλούντες, 

 

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

& Διευθύνων Σύμβουλος                           

                                                                                                                                                              

 

Γεώργιος Γεράρδος                                   Κωνσταντίνος Γεράρδος        Γεώργιος Λιάσκας 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 597688                                                                Α.Δ.Τ. ΑΕ 632801                     Α.Δ.Τ. ΑΒ346335  
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2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-

30.6.2012 

 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως 

«Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας  χρήσεως 2012 (1.1.2012-30.6.2012). 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 Δ.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 Δήμο 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  

 

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 2012. 

 

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 2012 

 

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2012 (1.1.2012-30.6.2012) 

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

 

1. Παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

Με θέμα το «Υπάρχει και μία μικρή Ελλάδα», ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers, κος Γιώργος 

Γεράρδος παρουσίασε τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 

Ο κος Γ. Γεράρδος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του 2011 και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω παράγοντες που 

οδήγησαν στην κερδοφορία του έτους: 

 Την ενίσχυση των brands Turbo–X, Q Connect, Sentio και @work και  

 To γεγονός ότι η Πλαίσιο Computers αποτελεί στρατηγική επιλογή των προμηθευτών της.  

Πέρα από τη βελτίωση της κερδοφορίας, ο Όμιλος Πλαίσιο πέτυχε και σημαντική βελτίωση της ρευστότητας του. Με ταμειακά 

διαθέσιμα 35.146 χιλ. €, χαμηλό δανεισμό (21.898 χιλ. €) και θωρακισμένες  απαιτήσεις, λόγω και των αυξημένων 

προβλέψεων, ο Όμιλος Πλαίσιο διατηρεί την υγιή χρηματοοικονομική του διάρθρωση. Επιπλέον, έγινε σύντομη αναδρομή στην 

εξέλιξη των μεγεθών του Ομίλου από το 2008 έως το 2011, δηλαδή κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Έμφαση, επίσης, δόθηκε στην επαναλειτουργία του ιστορικού καταστήματος της Στουρνάρη στη διάρκεια του 2011, καθώς και 

στις ανακαινίσεις των καταστημάτων του Ψυχικού, Mall και Βουλιαγμένης. 

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος της Πλαίσιο Computers, κος Κώστας Γεράρδος, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο ο 

Όμιλος πέτυχε τα αποτελέσματα του, ανέλυσε τη διαφοροποίηση των προϊόντων, των πελατών και των καναλιών πώλησης 

του. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο management style του Ομίλου, το οποίο ευνοεί τις γρήγορες λύσεις λόγω των 

ελαφριών δομών του. 

Η παρουσίαση έκλεισε με την ανακοίνωση της είδησης της λειτουργίας ενός νέου καταστήματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 

συνολικής επένδυσης δύο εκατομμυρίων ευρώ. 

 Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης παραμένει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.plaisio.gr). 

 

2. Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 82/96 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/1996 ότι προτίθεται 

να συμμετάσχει (είτε η ίδια είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων) στις διαδικασίες ανάληψης έργων ,  προμηθειών  και 

υπηρεσιών του Δημοσίου ,  των ΝΠΔΔ, Ο.Τ.Α, των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των υπό των ανωτέρω 

Υπουργείων εποπτευομένων οργανισμών και φορέων, ως και σε διαγωνισμούς των Ο.Α.Ε.Δ, ΕΛ.ΤΑ, ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ,  ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Δ.Ε.Η. ΑΕ, Ε.Ρ.Τ. ΑΕ, ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ) Α.Ε., Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

2 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε υπό του Ν. 3414/2005 και ισχύουν . 

Για το λόγο αυτό έχουμε προσκαλέσει τις ανώνυμες εταιρείες-μετόχους μας όπως προβούν στην ονομαστικοποίηση των 

μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου- κατά την έννοια του ως άνω προεδρικού διατάγματος- και να παράσχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους και ανακοινώσαμε σε αυτές τις 

συνέπειες της μη συμμόρφωσης τους ήτοι σε περίπτωση που δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου- κατά την έννοια 

του ως άνω προεδρικού διατάγματος-ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, οι προβλεπόμενες κυρώσεις συνίσταται στη 

στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους 

περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα. 
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Τα δικαιώματα αυτά ανακτώνται μόνο εφόσον οι παραπάνω μέτοχοι ονομαστικοποιήσουν τις μετοχές τους και παράσχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους που είναι ανώνυμες εταιρείες 

κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96. 

 

3. Προαναγγελία ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», (εφεξής για 

λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), κλήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που 

βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής (Θέση Σκληρή – 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 23ης  εταιρικής χρήσης 

2011 (01.01.2011-31.12.2011), μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω 

εταιρικής χρήσης (01.01.2011-31.12.2011), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ελεγκτών. 

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) και διανομής (καταβολής) 

μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 

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

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισμένης 23ης εταιρικής χρήσης (01.01.2011-31.12.2011) 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 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός της αμοιβής τους.  

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά 

υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την 

συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση 

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

Θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της μετονομασίας του Δήμου της έδρας 

αυτής.  

Θέμα 8ο: Τροποποίηση των άρθρων 21, 22, 27 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας  σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27, 28α 

,39 και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.   

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

 

4. Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Οικονομικού Διευθυντή 

Με ανακοίνωση της 30ης Απριλίου 2012, Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.Ε.Β.Ε.» γνωστοποίησε, στο επενδυτικό κοινό, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού του ΧΑ, ότι από την 1η Μαΐου 2012 καθήκοντα 

Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας ανέλαβε ο κ. Ιωάννης Εμιρζάς αντικαθιστώντας τον κ. Φίλιππο Καραγκούνη, 

ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε. 

 

5. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας   

Την 14η Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μαγούλα 

Αττικής, θέση Σκληρή  Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην 
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οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 18.551.418 κοινές ονομαστικές μετοχές και 

ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,02% επί συνόλου 22.080.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της 

Εταιρείας.  

 Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας 

διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία παραμένουν αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.plaisio.gr).  

 Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 23ης εταιρικής χρήσης που 

έληξε την 31.12.2011 μετά των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής 

χρήσης καθώς επίσης και τις σχετικές ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.   

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  84,02% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων κατά: 0  

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2011 καθώς και την 

διανομή κερδών της 23ης εταιρικής χρήσης και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,08 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά 

μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3943/2011 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος, ποσοστού 

25% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε σε 0,06 Ευρώ. 

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος ήταν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας 

κατά την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012 (record date). 

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 22 Μαΐου 2012, σύμφωνα και με το σχετικό άρθρο 5.2 του 

Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η πληρωμή του ως άνω μερίσματος ξεκίνησε την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 και θα γίνει μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank 

Ergasias Α.Ε.  

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής 

μερίσματος. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  84,02% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων κατά: 0  

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από 

κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της 23ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 

31.12.2011 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  84,02% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων κατά: 0  

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 
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 Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 111), και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Μπαρζού (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21371) ως Τακτικού 

Ελεγκτή και του κου. Ανδρέα Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30441) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2012 

(01.01.2012-31.12.2012) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  84,02% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων κατά: 0  

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που 

παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2011, αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  84,02% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων κατά: 0  

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην 

διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου αλλά και συγγενών προς την Εταιρεία εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς 

σκοπούς. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  84,02% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων κατά: 0  

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού περί έδρας άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, 

συνεπεία της μετονομασίας του δήμου της έδρας της Εταιρείας. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  84,02% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων κατά: 0  

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 21, 22, 27 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με 

τα άρθρα 26, 27, 28α, 39 και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.551.418 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  84,02% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.551.418 

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.551.418 
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Αριθμός ψήφων κατά: 0  

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα παρουσίαση και ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα 

και την πορεία της Εταιρείας. 

 

5. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας   

Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ανακοινώσε, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με  

απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 14ης Μαΐου 2012 το μέρισμα για τη χρήση 2011 

ανήλθε σε 1.766.400,00 Ευρώ, ήτοι σε 0,08 Ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3943/2011 παρακρατήθηκε ο 

αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 25% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή 

ανήλθε σε 0,06 Ευρώ. 

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη, 22 Μαΐου 2012. Διευκρινίζεται 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 είναι 

εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι 

εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη, 24 Μαΐου 

2012. Η καταβολή του μερίσματος ξεκίνησε την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 και  θα πραγματοποιήθηκε από την πληρώτρια 

τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS».  

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω είναι δυνατή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 και πραγματοποιείται με την 

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

είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, σε οιοδήποτε υποκατάστημα της ως άνω πληρώτριας 

Τράπεζας. Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, παραγράφονται  υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

 

6. Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

Η εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΕΒΕ» γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1ε  και 

4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 10 του Ν. 3340/2005, και 

των άρθρων 2 και 3 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του ΔΣ της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας, σε συνέχεια της αποφάσεως που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 15ης Μαΐου 2012 σχετικά με τον ορισμό και 

του κ. Κωνσταντίνου Γεράρδου  ως Διευθύνοντος  Συμβούλου της Εταιρείας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

 α) Γεώργιος Γεράρδος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 

β) Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος , 

γ) Γεώργιος Λιάσκας , εκτελεστικό Μέλος, 

δ) Νικόλαος Τσίρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  Μέλος, 

ε) Αντιόπη-Άννα Μαύρου, μη εκτελεστικό Μέλος, 

στ) Ηλίας Κλης,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος 

 Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  λήγει την 30η Ιουνίου 2015. 

  

7.  Έκδοση Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων που είχαν ληφθεί  από την Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της και εντός του πλαισίου και του εύρους των εν λόγω αποφάσεων,  την 28.06.2012 υπέγραψε Σύμβαση Κάλυψης 

Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και κ.ν. 
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2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 4.000.000,00 και διάρκειας τριών ετών, με το σύνολο 

των όρων έκδοσης, κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης του εν λόγω δανείου. 

Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι και κάλυψαν πρωτογενώς το σύνολο της ως άνω έκδοσης είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε. και η Alpha 

Bank London Ltd, η πρώτη εκ των οποίων έχει ορισθεί παράλληλα Διαχειριστής Πληρωμών. 

Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, χρησιμοποιήθηκε στο σύνολό του για 

την κάλυψη-αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των αυτών ως άνω ομολογιούχων 

δανειστών. 

 

8.  Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Πλαίσιο Ακινήτων 

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με 

ποσοστό 20%, αποφάσισε  κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 28.6.2012, τη 

μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα (3.000.240,00) Ευρώ, με 

μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ από 29,35 Ευρώ σε 13,15 Ευρώ  και με επιστροφή –

καταβολή του εν λόγω ποσού προς τους μετόχους της. 

Συνεπεία της ως άνω μειώσεως θα επιστραφεί στην Εταιρεία χρηματικό ποσό 600 χιλ. Ευρώ και συνακόλουθα θα επηρεαστεί η 

συμμετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ κατά το ίδιο ποσό. Η ως άνω μείωση θα λάβει χώρα μετά την 

έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Πλαίσιο Ακινήτων από την Εποπτεύουσα Αρχή. 
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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 2012, είναι οι ακόλουθοι:  

 

1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Ο μακροπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου την 30.06.2012 ανερχόταν σε 15.834 χιλ. € 

(14.056 χιλ. € την 31.12.2011), ο βραχυπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός ήταν 3.143 χιλ. € (7.843 χιλ. € την 31.12.2011). 

Από το σύνολο του μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανεισμού (15.834 χιλ. €) τα 3.534 χιλ. € αφορούν  κοινό ομολογιακό 

δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα με σταθερό επιτόκιο, ενώ τα 9.600 χιλιάδες € αφορούν κοινό ομολογιακό , 

με διετή περίοδο χάριτος η οποία έληξε το Σεπτέμβριο του 2011, με κυμαινόμενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank ενώ τα 

υπόλοιπα 2.700 χιλ. € αφορά δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο από την Alpha Bank. Από τα 3.143 χιλ. € του βραχυπρόθεσμου 

ομολογιακού δανεισμού τα 1.300 χιλιάδες € αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Alpha Bank με 

κυμαινόμενο. Τα 1.200 χιλ. € αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο, με διετή περίοδο χάριτος η οποία έληξε το Σεπτέμβριο του 

2011, με 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. 

Παράλληλα, ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε 0€ (0 χιλιάδες € την 31/12/2011).  

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 148 χιλιάδες Ευρώ την 30.06.2012 και κατά  114 χιλιάδες Ευρώ την 31.12.2011 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 148 χιλιάδες Ευρώ την 30.06.2012 και κατά 114 χιλιάδες Ευρώ την 31.12.2011 αντιστοίχως. 

Η πορεία των επιτοκίων δεν μπορεί, ενόψει του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος να προσδιοριστεί με ακρίβεια, οπότε 

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

αυτόν τον κίνδυνο. 

 

2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

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. Τόσο στην 1η κατηγορία πελατών όσο και στη 2η κατηγορία πελατών, η 

Εταιρεία συμμετέχει στο πιστωτικό κίνδυνο με ποσοστό 20%. Τα υπόλοιπα του Δημοσίου δεν αποτελούν αντικείμενο 

ασφάλισης. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών πελατών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σημείωση 11 των 

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.  
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Την 30/06/2012 το σύνολο των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων, για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, ήταν 

26.824  χιλιάδες € και 26.289  χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ήταν 9.464 χιλιάδες € και 9.388 

χιλιάδες € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει:  

α) τη διενέργεια σαφώς καθορισμένης πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς,  

β) τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα με βάση την ενηλικίωση των 

υπολοίπων τους,  

γ) τη διενέργεια πρόβλεψης, βάσει του αυξημένου συντελεστή κινδύνου επισφάλειας εξαιτίας των συνθηκών του ευρύτερου 

περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και μη καθυστερούμενες απαιτήσεις. Στη διαμόρφωση της 

συγκεκριμένης πρόβλεψης έχουν ληφθεί υπέγραψε’ όψη το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες, πλην των απαιτήσεων από 

την Plaisio Computers JSC, καθώς δεν εκτιμάται ότι συντρέχει κίνδυνος μη είσπραξης τους, 

δ) τη διενέργεια πρόβλεψης για τα υπόλοιπα απαιτήσεων από το Δημόσιο, στο τέταρτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, με 

αφορμή τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου 2011 για αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους. Σημειώνεται ότι η εφάπαξ για το 

2011 πρόσθετη αυτή πρόβλεψη περιλαμβάνει και μη καθυστερούμενες απαιτήσεις.  

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό της σχηματισθείσας πρόβλεψης για την τρέχουσα περίοδο έχει μεταβληθεί (35,3% έναντι 31,5% 

την 31/12/2011), πιστοποιώντας τη συντηρητική προσέγγιση της διοίκησης της Εταιρίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων 

πιστωτικών διακυμάνσεων και έντονου ρίσκου επισφάλειας. Ενόψει όλων των ως άνω παραμέτρων ο εν λόγω κίνδυνος είναι 

αυξημένος, ιδίως σε περίοδο ευρύτερης οικονομικής κρίσης, πλην όμως ελεγχόμενος καθώς η Εταιρεία διατήρησε παρά τη 

μείωση των υπολοίπων το ίδιο ποσό της πρόβλεψης απομείωσης με προηγούμενες περιόδους και έτσι οι οποίες επιπτώσεις 

τυχόν απομειώσεων  αναμένεται να είναι περιορισμένες. 

Το χρεωστικό υπόλοιπο της Εταιρείας Plaisio Computers JSC προς την Μητρική Εταιρεία Πλαίσιο Computers  A.E.B.E, στις 

30/06/2012, ανερχόταν σε 59 χιλ. Ευρώ. Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι το προαναφερθέν χρεωστικό υπόλοιπο δεν 

παρουσιάζει κίνδυνο μη είσπραξης για την Εταιρεία, δεδομένου ότι η Plaisio Computers JSC ελέγχεται κατά 100% από τη 

Μητρική Εταιρεία. 

 

3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ 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 Διοίκηση 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 30.06.2012 το σύνολο 

αποθεμάτων ήταν 28.986 χιλιάδες € και 28.337 χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 7.363 χιλιάδες € και 7.337 

χιλιάδες € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.  

Στην εξεταζόμενη περίοδο, ο Όμιλος πέτυχε περεταίρω μείωση του αποθέματος του και παράλληλα στο πλαίσιο 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. 

Κατά την επόμενη χρήση δεν αναμένεται να προκύψουν νεώτερα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν τις εν λόγω εκτιμήσεις.  
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4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

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 Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους 

συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. Η 

δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Βουλγαρία δε θεωρείται ότι εντείνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο, καθώς η ισοτιμία του 

βουλγάρικου νομίσματος με το ευρώ είναι σταθερή. 

 

5. Κίνδυνος ρευστότητας 

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

τον κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όμιλος διατηρεί επαρκή μετρητά διαθέσιμα και χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι Τραπεζών, 

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

των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Ιουνίου 2012 αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2012 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 36.385 0 0 0 
Σύνολο Δανείων και Τόκων 3.860 4.296 11.385 1.228 
Σύνολο 40.245 4.296 11.385 1.228 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2011 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 47.864 0 0 0 
Σύνολο Δανείων και Τόκων 8.773 2.386 11.222 1.535 
Σύνολο 56.637 2.386 11.222 1.535 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2012 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 36.058 0 0 0 
Σύνολο Δανείων και Τόκων 3.860 4.296 11.385 1.228 
Σύνολο 39.918 4.296 11.385 1.228 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2011 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 47.444 0 0 0 
Σύνολο Δανείων και Τόκων 8.773 2.386 11.222 1.535 
Σύνολο 56.217 2.386 11.222 1.535 

 

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

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους. 

Με βάση τις ως άνω παραδοχές κατά την παρούσα χρονική στιγμή και για την επόμενη χρήση, ο συγκεκριμένος κίνδυνος 

παρουσιάζεται ως ελεγχόμενος, εκτός εάν υπάρξει δραματική επιδείνωση των γενικότερων οικονομικών συνθηκών, που θα έχει 

ως αποτέλεσμα  την αύξηση επισφαλειών του Ομίλου, γεγονός το οποίο αναπόφευκτα θα συμπιέσει την ρευστότητα που 

διαθέτει ο Όμιλος. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κατά τις 30.06.2012 ο Όμιλος διέθετε 35.978 χιλ. Ευρώ ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα. Η μείωση που παρατηρείται στο υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές οφείλεται τόσο 

στον περιορισμό των παραγγελιών που οδήγησαν στη μείωση του αποθέματος, όσο και στην εξόφληση μετρητοίς για την 

επίτευξη καλύτερων όρων αγοράς.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  
Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  
 

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

προσώπων, (συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

Οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες που είναι μέλη του Ομίλου, είναι οι ακόλουθες: 

1. Plaisio Computers JSC (Θυγατρική), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με 

ποσοστό 100%. 

2. Plaisio Estate JSC (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 

20%. 

3. Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με 

ποσοστό 20%. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνεται και η εταιρεία Buldoza Α.Ε. στην οποία μέτοχος με ποσοστό 100% είναι ο 

Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο 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 ΔΛΠ 24. 

Στις 30.06.2012 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω εταιρείες από και προς την «Πλαίσιο Computers  A.Ε.Β.Ε.» 

καθώς και τα έσοδα και έξοδα κάθε μιας εταιρείας που προέκυψαν από τις συναλλαγές τους με την «Πλαίσιο Computers  

A.Ε.Β.Ε.» στην διάρκεια του εξαμήνου του 2012 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. είναι οι ακόλουθες (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ): 

 

Εταιρεία 
Απαιτήσεις της 

Πλαίσιο Computers 

Υποχρεώσεις της 

Πλαίσιο Computers 

Έσοδα από 

συναλλαγές με 

την Πλαίσιο 

Computers 

Έξοδα από 

συναλλαγές με 

την Πλαίσιο 

Computers 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε 0 13 785 0 

Plaisio Computers JSC 59 6 167 1.406 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 0 

Buldoza Α.Ε. 19 0 0 7 

Σύνολο 78 19 952 1.413 

 

Αναλυτικότερα και με σκοπό ειδικότερου προσδιορισμού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

1) Η Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. παρείχε προς την Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. υπηρεσίες αξίας 785 χιλ. Ευρώ, που αφορούν σε 

μισθώματα (ενοίκια) και παροχή υπηρεσιών από εκμίσθωση ακινήτων (702 χιλιάδες Ευρώ και 83 χιλιάδες Ευρώ αντίστοιχα). 

2) Η Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. τιμολόγησε την Plaisio Computers JSC για πωλήσεις εμπορευμάτων προς την τελευταία με το 

ποσό των 1.406 χιλιάδων Ευρώ. Επιπλέον για το συγκεκριμένο διάστημα η Plaisio Computers JSC τιμολόγησε για πωλήσεις 

εμπορευμάτων την Πλαίσιο Computers A.E.B.E. με το ποσό των 167 χιλιάδων Ευρώ. 

Διευκρινίζεται ότι για το προαναφερθέν διάστημα, η εταιρεία Plaisio Estate JSC είχε έσοδα 75 χιλιάδες Ευρώ από την Plaisio 

Computers JSC που προέρχονται από μισθώματα (ενοίκια). 

3) Η Πλαίσιο Computers A.E.B.E. τιμολόγησε την Buldoza A.E. για παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις εμπορευμάτων με το ποσό 

των 7 χιλ. Ευρώ.  

4) Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε 335 χιλιάδες 

Ευρώ για το διάστημα 01.01.2012 – 30.06.2012, ενώ οι απαιτήσεις της Εταιρείας από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

Διοίκησης κατά την 30.06.2012 ανέρχονταν σε 35 χιλιάδες Ευρώ.  
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Για το διάστημα 01.01.2011 – 30.06.2011 οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 

της Εταιρείας ανήλθαν σε 321 χιλιάδες Ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις της Εταιρείας από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 

κατά την 30.06.2011 ανέρχονταν σε 39 χιλιάδες Ευρώ και οι υποχρεώσεις σε 9 χιλιάδες ευρώ.  

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

συναντάται ουσιαστική διακύμανση των σχετικών ποσών έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, ούτε υπάρχουν 

στοιχεία τα οποία να συνιστούν ουσιώδη διαφοροποίηση του ύψους και της φύσης των συναλλαγών αυτών σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο. Επομένως, οι εν λόγω συναλλαγές δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση και τις 

επιδόσεις της Εταιρείας. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ  

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 προηγούμενες τέσσερις χρήσεις καθώς και στο εξάμηνο 2012 απεικονίζεται στους 

παρακάτω πίνακες: 

(σε χιλ. ευρώ) 01.01.2008-
31.12.2008 

01.01.2009-
31.212.2009 

01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2011-
30.06.2011 

01.01.2012-
30.06.2012 

Κύκλος Εργασιών  411.901 389.670 358.183 312.296 157.382 132.945 

Μικτά κέρδη  74.935 69.141 62.828 70.157 33.256 29.948 

Κέρδη προ φόρων  5.987 7.645 5.094 8.899 4.142 4.204 

Κέρδη μετά από 
φόρους  4.257 4.731 2.585 6.423 2.697 3.398 

 

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

 2009 vs 2008 2010 vs 2009 2011 vs 2010 6Μ 2012 vs 6Μ 2012 

Κύκλος Εργασιών  -5% -8,1% -12,8% -15,5% 

Μικτά κέρδη  -8% -9,1% 11,7% 
-10,0% 

Κέρδη προ φόρων  28% -33,4% 74,7% 1,5% 

Κέρδη μετά από 
φόρους  11% -45,4% 148,5% 26,0% 
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Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Ομίλου 

 

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 

  30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011   

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό/ Σύνολο 
Ενεργητικού  65,0% 68,2% 65,0% 

Πάγιο Ενεργητικό/ 
Σύνολο Ενεργητικού  35,0% 31,8% 35,0% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την 
αναλογία κεφαλαίων που έχουν 
διατεθεί σε κυκλοφορούν και 

πάγιο ενεργητικό 

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο 
Υποχρεώσεων  96,0% 75,3% 77,9% 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την 
οικονομική αυτάρκεια της 

Εταιρείας 
Σύνολο Υποχρεώσεων/ 
Σύνολο Παθητικού  

51,0% 57,1% 
56,2% 

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο 
Παθητικού   

49,0% 
43,0% 43,8% 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν  
την δανειακή εξάρτηση της 

Εταιρείας 

Ίδια Κεφάλαια/ Πάγιο 
Ενεργητικό 140,0% 135,3% 125,3% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό 
χρηματοδοτήσεως των 

ακινητοποιήσεων της Εταιρείας 
από τα Ίδια Κεφάλαια 

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό/ 
Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  193,5% 160,3% 158,2% 

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

υποχρεώσεις της με στοιχεία του 
κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

Κεφάλαιο κίνησης/ 
Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό  48,3% 37,6% 36,8% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει 
σε ποσοστό το τμήμα του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού το 
οποίο χρηματοδοτείται από το 

πλεόνασμα των διαρκών 
κεφαλαίων (ιδίων και 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων 
πλέον των προβλέψεων για 

έκτακτους κινδύνους) 

Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας  

  30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011   

Καθαρά Αποτελέσματα 
Προ φόρων/ Σύνολο 
Εσόδων  3,2% 2,9% 2,6% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει 
την συνολική απόδοση της 

Εταιρείας σε σύγκριση με τα 
συνολικά έσοδα 

Καθαρά Αποτελέσματα 
Προ φόρων/ Ίδια 
Κεφάλαια 7,2% 15,7% 7,8% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει 
την αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων της Εταιρείας 

Μικτά Αποτελέσματα/ 
Σύνολο Εσόδων  22,5% 22,5% 21,1% 

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 2012 ανήλθε σε 132.945 χιλ. ευρώ έναντι 157.382 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 

διάστημα του 2011, παρουσιάζοντας μείωση15,5%. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών 

εφαρμογών ανήλθαν σε 73.867 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 20,2% από το αντίστοιχο διάστημα του 2011, οι πωλήσεις 

από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 15.478 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2011, ενώ οι πωλήσεις από είδη γραφείου ανήλθαν σε 42.229 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 12,2% από το 

αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τέλος, οι πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθαν σε 1.379 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9% σε 

σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2011. Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 95 χιλ ευρώ έναντι 86 χιλ. ευρώ πέρσι.  Σε επίπεδο τριμήνων, οι 

πωλήσεις του Ομίλου κατά το 1ο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 69.344 χιλ. ευρώ, μειωμένες κατά 16,3% από το αντίστοιχο 

περσινό διάστημα. Οι πωλήσεις κατά το 2ο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 63.600 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 14,7% από 

το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η πορεία αυτή των πωλήσεων, δεδομένης και της μείωσης στις πωλήσεις που παρατηρείται σε 
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εταιρίες του κλάδου, οδήγησε στην αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου σε μία εποχή που ο ανταγωνισμός αντιμετωπίζει 

μεγάλα προβλήματα. 

 

Μικτό Κέρδος 

Ωστόσο, η ως άνω μείωση των πωλήσεων καλύφθηκε από τη μεγαλύτερη σε ποσοστό υποχώρηση του Κόστους Πωληθέντων, 

το οποίο διαμορφώθηκε στα 102.996 χιλ. Ευρώ, ή 17,0% χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Συνεπεία 

των ανωτέρω, τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 29.948 χιλ. Ευρώ έναντι 33.256 χιλ. Ευρώ το 2011. 

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους αυξήθηκε από 21,1% σε 22,5%.  

 

Λειτουργικά Έξοδα - Χρηματοοικονομικά Έσοδα, Έξοδα και Κέρδη από Συγγενείς 

Τα έξοδα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου των χρηματοοικονομικών,  το 1ο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 25.839 χιλ ευρώ 

περίπου, έναντι 29.200 χιλ. ευρώ πέρσι, παρουσιάζοντας μείωση 11,5% και αναλύονται ως εξής: 

 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας: 3.040χιλ. ευρώ 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης: 22.206 χιλ. ευρώ και  

Λοιπά Έξοδα 404 χιλ. ευρώ 

 

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2011 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 πρέπει να συνυπολογιστεί με βάση την αύξηση της παραγωγικότητας.  

 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

Το κατά 41,1% μειωμένο ποσό των χρηματοοικονομικών εξόδων – εσόδων, οφείλεται αφενός στη 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 

2012) σε 4.204 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα.   

Τα Κέρδη μετά από Φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3.398 χιλ. ευρώ σε σχέση με 2.697 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 

περσινό διάστημα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα Κέρδη μετά από Φόρους της προηγούμενης χρήσης έχουν επιβαρυνθεί με 

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

αναφέρεται στη σημείωση 21 των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.  



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2012 έως 30/06/2012)   
 

 19
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 
Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2012 
 
Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων τα οποία να 

έχουν σημαντική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ  
Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του 
Ομίλου κατά το Β’ εξάμηνο 2012 
 
Το δεύτερο μισό του 2012 θα συνεχίσει να είναι μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για την ελληνική αγορά. Είναι σαφές ότι στο 

περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας το οποίο επικρατεί, η Διοίκηση του Ομίλου δεν είναι σε θέση να προβεί σε εκτιμήσεις για 

τη διάρκεια και την ένταση της ύφεσης, παρόλα αυτά ο Όμιλος προβαίνει σε κινήσεις με σκοπό να ισχυροποιήσει την ηγετική 

του θέση στην αγορά.  

Πρώτα από όλα, η διασφάλιση της υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του Ομίλου παραμένει πάγια προτεραιότητα του. Η 

συγκράτηση των εξόδων επιδιώκεται με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, 

γίνεται διαρκής προσπάθεια για το νοικοκύρεμα των χρηματοροών, μέσα από τον έλεγχο των αποθεμάτων και τη διασφάλιση 

των απαιτήσεων. 

Ο Όμιλος προχωρά στον εμπλουτισμό της γκάμας των brands Turbo-X, Q Connect, Sentio, @work και Doop με νέες 

προϊοντικές κατηγορίες, όπως tablets και κινητά τηλέφωνα Τα προϊόντα αυτά εξασφαλίζουν αφενός πολύ ανταγωνιστικές τιμές 

για τους πελάτες, και αφετέρου κερδοφορία που επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη της επιχείρησης. Ταυτόχρονα με τις 

ανταγωνιστικές τιμές και την κερδοφορία, προσφέρουν πολύ υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης μετά την πώληση.  

Σε επίπεδο καναλιών πώλησης: 

 Τα καταστήματα ανανεώνονται με σκοπό να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς στους πελάτες μας 

 Οι προϊοντικοί κατάλογοι αύξησαν κατά πολύ το περιεχόμενο τους, το οποίο δίνει έμφαση στη χρήση των προϊόντων 

 Στο Ιnternet δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα social media  

 Στο ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων έγιναν δύο νέες κινήσεις:  

o δημιουργήθηκαν νέοι απολύτως προσωποποιημένοι κατάλογοι 

o μία νέα προϊοντική κατηγορία, βασισμένη στο υπάρχον δίκτυο διανομής, και μηχανογραφικής υποστήριξης, 

προσφέρει λύσεις καθαριότητας και περιποίησης στις επιχειρήσεις  

Συνεχής είναι και η βελτίωση των υποδομών, μέσω της επικαιροποίησης και επένδυσης σε μηχανογραφικά συστήματα. 

Ταυτόχρονα, γίνεται διαρκής εκπαίδευση όχι μόνο των νέων, αλλά και των υπαρχόντων συνεργατών και στόχος είναι η 

εκμετάλλευση της ύφεσης προκειμένου να ανέβει το επίπεδο των ανθρώπων μας. 

Τέλος, στόχος παραμένει η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του Ομίλου, τόσο μέσω της επίτευξης ανταγωνιστικών όρων με 

τους προμηθευτές, όσο και μέσω της ισχυροποίησης μας λόγω της αποδυνάμωσης του ανταγωνισμού. 

 

Μαγούλα, 25 Ιουλίου 2012 

 

To Διοικητικό Συμβούλιο 
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3. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

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

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS A.E.B.E, της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

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

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 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 

Διεθνή 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 τη διενεργηθείσα επισκόπηση, 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 

ΔΛΠ 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 ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Ολυμπία Γ. Μπαρζού 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21371 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Πατησίων 81 & Χεύδεν 

Τ.Κ. 10434, Αθήνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111 
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4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
01/01 – 30/06/2012 
 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α   
 
 
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01/01/12–30/06/12 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01/04/12–30/06/12 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2012 

 

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την  

30η Ιουνίου 2012 

 

Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2012 

 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01/01 – 30.06.2012 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
01/01 – 

30/06/12 
01/01 – 

30/06/11 
 01/01 – 

30/06/12 
/01 – 

30/06/11 

 Σημ   

 

  

Πωλήσεις 5 132.945 157.382  130.628 155.097 

Κόστος Πωληθέντων  (102.996) (124.125)  (101.439) (122.539) 

Μικτό Κέρδος  29.948 33.256  29.189 32.558 

       

Λοιπά έσοδα   95 86  69 83 

Έξοδα διάθεσης  (22.206) (23.468)  (21.700) (22.981) 

Έξοδα διοίκησης  (3.040) (3.016)  (2.850) (2.833) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  (405) (2.396)  (405) (2.396) 

       

Κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων   4.392 4.462 

 
4.303 4.430 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα  703 581  704 581 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  (955) (969)  (947) (961) 

Αναλογία Αποτελεσμάτων από Συμμετοχές 
Αποτιμημένες με τη Μέθοδο τη Καθαρής Θέσης.  64 68 

 
- - 

Κέρδη προ Φόρων  4.204 4.142  4.060 4.050 

Φόρος Εισοδήματος 21 (806) (1.445)  (807) (1.445) 

Κέρδη μετά από φόρους  3.398 2.697  3.253 2.605 

Ιδιοκτήτες Μητρικής  3.398 2.697  3.253 2.605 

Δικαιώματα μειοψηφίας  0 0  - - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους:       

Αντισταθμίσεις Ταμειακών Ροών  68 98  68 98 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 
Φόρους 

 
3.466 2.795 

 
3.322 2.703 

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:       

Ιδιοκτήτες Μητρικής  3.466 2.795  3.322 2.703 

Δικαιώματα μειοψηφίας  0 0  - - 

Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες που αναλογούν σε μετόχους 
της μητρικής (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή): 

 

  

 

  

Βασικά κέρδη ανά Μετοχή 24 0,1539 0,1221  0,1473 0,1180 

Απομειωμένα κέρδη ανα μετοχή 24 0,1539 0,1221  0,1473 0,1180 

EBITDA  6.142 6.454 
 

6.047 6.415 

 

 

 

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01/04– 30.06.2012 
(ποσά σε χιλιάδες €) 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

01/04-

30/06/12 

01/04-

30/06/11 

 01/04-

30/06/12 

01/04-

30/06/11 

 Σημ   

 

  

Πωλήσεις 5 63.600 74.531  62.495 73.378 

Κόστος Πωληθέντων  (49.577) (57.564)  (48.815) (56.776) 

Μικτό Κέρδος  14.023 16.968  13.681 16.603 

       

Λοιπά έσοδα   74 58  62 57 

Έξοδα διάθεσης  (10.535) (11.669)  (10.294) (11.421) 

Έξοδα διοίκησης  (1.429) (1.508)  (1.344) (1.405) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  (142) (1.550)  (142) (1.550) 

       

Κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων   1.990 2.299 

 
1.962 2.284 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα  319 322  324 321 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  (446) (487)  (442) (482) 

Αναλογία Αποτελεσμάτων από Συμμετοχές 
Αποτιμημένες με τη Μέθοδο τη Καθαρής Θέσης.  29 32 

 
- - 

Κέρδη προ Φόρων  1.892 2.166  1.845 2.123 

Φόρος Εισοδήματος 21 (310) (964)  (309) (963) 

Κέρδη μετά από φόρους  1.583 1.202  1.535 1.159 

Ιδιοκτήτες Μητρικής  1.583 1.202  1.535 1.159 

Δικαιώματα μειοψηφίας  0 0  - - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους:       

Αντισταθμίσεις Ταμειακών Ροών  69 70  69 70 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 
Φόρους 

 1.651 1.272  1.603 1.229 

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:       

Ιδιοκτήτες Μητρικής  1.651 1.272  1.603 1.229 

Δικαιώματα μειοψηφίας  0 0  - - 

Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες που αναλογούν σε μετόχους 
της μητρικής (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή):    

 

  

Βασικά κέρδη ανά Μετοχή 24 0,0717 0,0544  0,0695 0,0525 

Απομειωμένα κέρδη ανα μετοχή 24 0,0717 0,0544  0,0695 0,0525 

EBITDA  2.879 3.300 
 

2.848 3.281 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενεργητικό 
Σημ. 30/06/12 31/12/11  30/06/12 31/12/11 

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 
      

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6 34.953 35.530 
 

34.922 35.509 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 931 1.051 
 

927 1.046 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7 0 0 
 

4.072 4.072 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 7 1.824 1.769 
 

1.298 1.298 

Λοιπές επενδύσεις 8 386 386 
 

386 386 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 2.977 2.605 
 

2.910 2.539 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 9 742 697 
 

717 671 

  41.814 42.038 
 

45.233 45.522 

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού     
 

  

Αποθέματα 10 21.621 32.781 
 

20.999 32.030 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 11 17.359 20.616 
 

16.901 20.327 

Λοιπές απαιτήσεις 12 2.801 1.806 
 

2.718 1.709 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 35.978 35.146 
 

35.417 34.549 

  77.759 90.350 
 

76.035 88.614 

Σύνολο Ενεργητικού  119.573 132.388 
 

121.269 134.136 

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  24.708 24.320 
 

24.708 24.320 

Κέρδη εις νέον  14.824 11.746 
 

16.846 13.913 

Προτεινόμενο Μέρισμα 25 0 1.766 
 

0 1.766 

  58.559 56.859 
 

60.581 59.026 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
 

  

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16 15.834 14.056 
 

15.834 14.056 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 17 696 643 

 
696 643 

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 18 684 684 
 

684 684 

Έσοδα Επομένων Χρήσεων 19 3.610 3.778 
 

3.610 3.778 

 
 

20.824 19.161 
 

20.824 19.161 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

  
 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 23.085 32.235 
 

22.844 31.953 

Υποχρεώσεις από φόρους  4.981 6.831 
 

4.914 6.716 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16 3.143 7.843 
 

3.143 7.843 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 18 662 662 
 

662 662 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 8.318 8.798 
 

8.300 8.775 

 
 

40.190 56.369 
 

39.863 55.949 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 
 

119.573 132.388 
 

121.269 134.136 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Μετοχικό Κεφάλαιο  

Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το 'Άρτιο  

Σύνολο Αποθεματικών & 

Κέρδη Εις Νέο  Σύνολο 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2011) 7.066  11.961  32.355  51.383 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους 0  -  2.795  2.795 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0  -  (1.104)  (1.104) 

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

  
   

   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2012) 7.066  11.961  37.831  56.859 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους 0  -  3.466  3.466 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0  -  (1.766)  (1.766) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την 30η Ιουνίου 2012) 7.066  11.961  39.531  58.559 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Μετοχικό Κεφάλαιο  

Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το 'Άρτιο  

Σύνολο Αποθεματικών & 

Κέρδη Εις Νέο  Σύνολο 

                

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 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0  0  (1.104)  (1.104) 

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

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2012) 7.066  11.961  39.998  59.026 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους 0  0  3.322  3.322 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0  0  (1.766)  (1.766) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την 30η Ιουνίου 2012) 7.066  11.961  41.554  60.581 



 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
01/01- 

30/06/12 
01/01- 

30/06/11 
 01/01- 

30/06/12 
01/01- 

30/06/11 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη προ φόρων 4.204 4.142  4.060 4.050 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις 1.920 2.068  1.913 2.060 
Αποσβέσεις Επιδοτήσεων Παγίου Ενεργητικού (170) (76)  (170) (76) 
Απομείωση Αξίας Συμμετοχών 0 0  0 0 
Προβλέψεις 53 76  53 76 
Συναλλαγματικές διαφορές (23) 42  (23) 42 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (55) (1)  0 11 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 252 388  243 380 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:   

 

  
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 11.160 8.021  11.031 7.964 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.217 4.952  2.370 5.553 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (9.560) (19.518)  (9.515) (19.522) 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (913) (976)  (905) (968) 
Καταβεβλημένοι φόροι (3.045) (2.171)  (2.997) (2.124) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.040 (3.054)  6.060 (2.554) 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 

0 0 

 

0 (850) 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.224) (1.106)  (1.208) (1.098) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων, άυλων παγίων & λοιπών επενδύσεων 0 0  0 0 
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 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
01/01- 

30/06/12 
01/01- 

30/06/11 
 01/01- 

30/06/12 
01/01- 

30/06/11 

Εισπραχθείσες Επιδοτήσεις 0 0  0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 703 581  704 581 
Μερίσματα εισπραχθέντα  0 0  0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (521) (525)  (504) (1.367) 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0  0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 8.000 0  8.000 0 
Εξοφλήσεις δανείων (10.921) (428)  (10.921) (428) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0 0  0 0 
Μερίσματα πληρωθέντα (1.766) (1.104)  (1.766) (1.104) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.688) (1.532)  (4.688) (1.532) 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + 

(γ) 832 (5.110) 

 

868 (5.453) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 35.146 24.801  34.549 24.533 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 35.978 19.691  35.417 19.080 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 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 25/07/2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ενέκρινε τη δημοσίευση της 

παρούσας Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης.  

 

2. ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

2.1 Βάση σύνταξης της οικονομικής πληροφόρησης 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρείας και του Ομίλου με ημερομηνία 30.06.2012 

καλύπτουν τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2012. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 

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

καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011 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 Δεκεμβρίου 2011. Η 

συνοπτική ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού. Η σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 

εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση 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 Διοίκησης 

σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 

αυτούς τους υπολογισμούς. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στην οικονομική πληροφόρηση και 

των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα 

τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 

Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα 

οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/07/2011). Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ' ολοκλήρου καθώς και για 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί και έχουν αποαναγνωριστεί εξ' ολοκλήρου, 

αλλά η οντότητα έχει συνεχιζόμενη ανάμιξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων 

γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 

Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού 

σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός 

παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί 

μια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη 

ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές 

στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές.Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 

εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 

Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονομίες.Η 

Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. μετά από μια περίοδο παύσης, 

οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας 

υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2012). Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων όταν ακίνητα για 

επένδυση επιμετρώνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 
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Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Δραστηριότητες» Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε 

Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συμφωνίες αυτές αντιμετωπίζονται περισσότερο με βάση τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια τέτοιου είδους συμφωνία, παρά, με βάση τη νομική μορφή που τις 

περιβάλει. Με το νέο πρότυπο καταργείται η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες και καταργείται και η 

ορολογία του Δ.Λ.Π. 31 για «από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε "από κοινού δραστηριότητες". Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της 

επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 

Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Το πρότυπο συνδυάζει τις 

απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και μη ενοποιούμενες 

οικονομικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη 

διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει 

συμμετάσχει στη δημιουργία ειδικών δομών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη.Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της 

επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις 

επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή απαιτείται ή 

επιτρέπεται από άλλα Δ.Π.Χ.Α. καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος ορισμός της εύλογης αξίας καθώς και ένα πλαίσιο 

με βάση το οποίο εξετάζεται η επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν τυχόν ασυμβατότητες 

μεταξύ των Δ.Π.Χ.Α. Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί 

και αυτοί θα εφαρμόζονται από την εφαρμογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες 

απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν 

αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται με τον 

τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση 

δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 

Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις 

επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου Δ.Π.Χ.Α. 10. Το Δ.Λ.Π. 27 θα αντιμετωπίζει 

πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά 

αμετάβλητες. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η 

προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Ο σκοπός του 

αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν λόγω 

των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του Δ.Π.Χ.Α. 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να 

καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της μεθόδου της καθαρής θέσης. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της 

επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 
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ΕΔΔΧΠΑ 20 (Διερμηνεία) «Κόστη αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού 

ορυχείου» Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισμό του λογιστικού χειρισμού για τα κόστη 

αποκάλυψης ενός επιφανειακού ορυχείου. Πιο συγκεκριμένα η διερμηνεία αναφέρεται στην χρονική στιγμή που 

τα κόστη αποκάλυψης μπορούν να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτά να 

επιμετρηθούν. Η διερμηνεία θα ισχύσει από 01/01/2013. 

Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» Με την τροποποίηση του προτύπου εξαλείφεται η 

επιλογή της αναφορικά με την αναγνώριση των κερδών και ζημιών, με την μέθοδο «corridor». Επίσης μεταβολές 

από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα 

παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της 

συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013). Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση 

προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι 

συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. 

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Χρηματοοικονομικών 

Υποχρεώσεων» Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις 

απαιτήσεις του για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Τροποποιήσεις 

του ΔΛΠ 32). Οι τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα 

κριτήρια του συμψηφισμού κατά την εφαρμογή του ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Οι τροποποιήσεις 

αναφορικά με την παρουσίαση διευκρινίζουν: α) την έννοια «επί του παρόντος έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα 

συμψηφισμού» Και β) ότι ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε ακαθάριστη βάση (gross settlement system) 

μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με ορισμένα συστήματα διακανονισμού σε καθαρή βάση (net settlement 

system).Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2014 και 

απαιτείται να εφαρμοστεί αναδρομικά. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2015). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(«ΣΔΛΠ») για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου 

σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη 

λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

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 Διοίκηση 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 30.06.2012 ανερχόταν σε 

15.834 χιλ. € (14.056 χιλ. € την 31.12.2011), ο βραχυπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός ήταν 3.143 χιλ. € 

(7.843 χιλ. € την 31.12.2011). Από το σύνολο του μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανεισμού (15.834 χιλ. €) τα 

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

ενώ τα 9.600 χιλιάδες € αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο με 2 χρόνια περίοδο χάριτος και κυμαινόμενο επιτόκιο 

από την Τράπεζα Eurobank ενώ τα υπόλοιπα 2.700 χιλ. € αφορά δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο από την Alpha 

Bank. Από τα 3.143 χιλ. € του βραχυπρόθεσμου ομολογιακού δανεισμού τα 1.300 χιλιάδες € αφορούν κοινό 

ομολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Alpha Bank με κυμαινόμενο επιτόκιο. 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 148 χιλιάδες Ευρώ την 30.06.2012 και κατά  114 χιλιάδες Ευρώ την 31.12.2011 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 148 χιλιάδες Ευρώ την 30.06.2012 και κατά 114 χιλιάδες Ευρώ την 31.12.2011 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, αφενός λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του, και αφετέρου λόγω των ισχυρών 

προβλέψεων τις οποίες έχει σχηματίσει, δεδομένου ότι δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον υψηλών πιστωτικών 

κινδύνων, αξιολογεί τον κίνδυνο ως ελεγχόμενο. 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 2012 αναλύεται ως εξής: 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2012 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 36.385 0 0 0 

Σύνολο Δανείων 3.860 4.296 11.385 1.228 

Σύνολο 40.245 4.296 11.385 1.228 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2011 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 47.864 0 0 0 
Σύνολο Δανείων 8.773 2.386 11.222 1.535 
Σύνολο 56.637 2.386 11.222 1.535 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2012 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 36.058 0 0 0 

Σύνολο Δανείων 3.860 4.296 11.385 1.228 

Σύνολο 39.918 4.296 11.385 1.228 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2011 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 

ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 47.444 0 0 0 

Σύνολο Δανείων 8.773 2.386 11.222 1.535 
Σύνολο 56.217 2.386 11.222 1.535 

 

 

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

λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους. 

 

3.2 Διαχείριση 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 του 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 παρακολουθούν την κεφαλαιακή τους επάρκεια 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 30.06.2012 31.12.2011 
Σύνολο Δανείων 18.977 21.898 

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (35.978) (35.146) 

Καθαρός Δανεισμός (17.001) (13.248) 

Ίδια κεφάλαια 58.559 56.859 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 41.558 43.610 

Συντελεστής Μόχλευσης -40,9% -30,4% 
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Εταιρικά Στοιχεία 30.06.2012 31.12.2011 
Σύνολο Δανείων 18.977 21.898 

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (35.417) (34.549) 

Καθαρός Δανεισμός (16.440) (12.651) 

Ίδια κεφάλαια 60.581 59.026 

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 44.141 46.375 

Συντελεστής Μόχλευσης -37,2% -27,3% 

 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

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 2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές και 

εκτιμήσεις του Ισολογισμού της 31η Δεκεμβρίου 2011.   

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Η Διοίκηση 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 Διοίκηση του Ομίλου  για εσωτερικούς 

σκοπούς και οι στρατηγικές αποφάσεις της Διοίκησης 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. 
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Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη περίοδο έως 30 Ιουνίου 2012 αναλύονται ως εξής:  

 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας  
Περίοδος 01.01.2012 – 
30.06.2012 

Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 
 

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 42.933 74.588 15.626 1.371 134.518 
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (704) (721) (148)  (1.573) 
Καθαρές Πωλήσεις 42.229 73.867 15.478 1.371 132.945 
EBITDA 2.359 2.733 800 250 6.142 
Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες (EBIT) 1.687 1.954 572 179 4.392 
Χρηματοοικονομικά έξοδα     (188) 
Φορολογία Χρήσεως     (806) 
Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους     3.398 
 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη χρήση 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 έξοδα     (320) 
Φορολογία Χρήσεως     (1.445) 
Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους     2.697 
 

Για τη περίοδο που εξετάζεται (01.01.2012 – 30.06.2012), 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 την 30.06.2012 και 31.12.2011, αναλύεται ως εξής: 

30.06.2012 
Είδη 

Γραφείου 
Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Ενεργητικό Τομέα 11.915 23.257 3.801 38.973 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 80.600 

Ενοποιημένο Ενεργητικό    119.573 

      

30.06.2012 
Είδη 

Γραφείου 
Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τομέα 9.855 19.237 3.144 32.235 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 87.338 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις    119.573 

 

31.12.2011 
Είδη 

Γραφείου 
Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 
Ενεργητικό Τομέα 15.889 32.001 5.507 53.397 
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 78.991 
Ενοποιημένο Ενεργητικό    132.388 

      

31.12.2011 
Είδη 

Γραφείου 
Η/Υ & Ψηφιακές 

Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 
Υποχρεώσεις Τομέα 9.055 20.222 2.958 32.235 
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 100.153 
Ενοποιημένες Υποχρεώσεις    132.388 

 

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 

  
01.01.2012 έως 

30.06.2012 30.06.2012 

Ελλάδα 130.628 121.269 
Βουλγαρία 3.890 1.925 
 Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (μετά τις 
απαραίτητες απαλοιφές) 132.945 119.573 

 

  Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού 

  
01.01.2011 έως 

30.06.2011 31.12.2011 

Ελλάδα 155.097 134.136 
Βουλγαρία 3.573 2.000 
 Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (μετά τις 
απαραίτητες απαλοιφές) 157.382 132.388 
 

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:  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά 
στοιχεία 

Οικόπεδα 
και Κτίρια 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

Εκτέλεση 

Ασώματα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο 

Αξία Κτήσης      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 42.863 19.190 327 5.628 68.008 
Προσθήκες 266 276 680 0 1.224 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 823 184 (1.007) 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2012 43.952 19.649 0 5.630 69.231 
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 (12.210) (14.640) 0 (4.577) (31.427) 
Προσθήκες (1.005) (792) 0 (122) (1.920) 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2012 (13.216) (15.432) 0 (4.699) (33.347) 
Αναπόσβεστη Αξία 30η Ιουνίου 2012 30.736 4.217 0 931 35.884 
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 
2011 30.653 4.550 327 1.051 36.581 
 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά 
στοιχεία 

Οικόπεδα 
και Κτίρια 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

Εκτέλεση 

Ασώματα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο 

Αξία Κτήσης      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 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 30η Ιουνίου 2011 31.300 5.160 0 1.134 37.594 
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 
2010 30.875 5.706 726 1.259 38.566 
 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά 
στοιχεία 

Οικόπεδα 
και Κτίρια 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

Εκτέλεση 

Ασώματα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο 

Αξία Κτήσης      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 42.863 18.871 327 5.578 67.639 
Προσθήκες 266 260 680 2 1.208 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 823 184 (1.007) 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2012 43.953 19.314 0 5.580 68.847 
Αποσβέσεις      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2012 (12.210) (14.341) 0 (4.533) (31.084) 
Προσθήκες (1.006) (787) 0 (121) (1.913) 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2012 (13.216) (15.128) 0 (4.653) (32.998) 
Αναπόσβεστη Αξία 30η Ιουνίου 2012 30.736 4.186 0 927 35.849 
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 
2011 30.653 4.529 327 1.046 36.555 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά 
στοιχεία 

Οικόπεδα 
και Κτίρια 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Πάγια 
υπό 

Εκτέλεση 

Ασώματα 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Σύνολο 

Αξία Κτήσης      
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 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 30η Ιουνίου 2011 31.300 5.137 0 1.126 37.563 
Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 
2010 30.875 5.686 726 1.249 38.536 
 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου. Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο 

αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα και άδειες χρήσης λογισμικών προγραμμάτων (SAP R3, BW, CRM, κ.α.)  

 

Οι συνολικές αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας για το 1ο εξάμηνο του 2012 

ανέρχονταν 1.224 χιλ. € και 1.208 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 Δ.Λ.Π και τηρεί 

τα βιβλία της σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. (Υπ. Οικονομικών Πολ.1173/29.12.2008) 
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7. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

(ποσά σε χιλιάδες €)   

 

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

καταστάσεις είναι οι κάτωθι: 

 

Επωνυμία Δραστηριότητα Έδρα  Χώρα % 
Συμμετοχής 

Σχέση Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Πλαίσιο Computers 
A.E.B.E. 

Εμπόριο Η/Υ και Ειδών 
Βιβλιοχαρτοπωλείου 

Ελλάδα Μητρική Μητρική - 

Plaisio Computers JSC 
Εμπόριο Η/Υ και Ειδών 
Βιβλιοχαρτοπωλείου 

Βουλγαρία 100% Άμεση Ολική Ενοποίηση 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 
Ανάπτυξη και Διαχείριση 
Ακινήτων 

Ελλάδα 20% Άμεση Καθαρή Θέση 

Plaisio Estate JSC 
Ανάπτυξη και Διαχείριση 
Ακινήτων 

Βουλγαρία 20% 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.  

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 2012 είχε ως εξής: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  

 30.06.2012 31.12.2011 

Plaisio Computers JSC 4.072 4.072 

 
 
Η εδρεύουσα στην Σόφια της Βουλγαρίας εταιρεία Plaisio Computers JSC, αποφάσισε κατά τη διάρκεια της 

χρήσης του 2011 την αύξηση του κεφαλαίου της κατά το ποσό των 1.662.455,50 Λέβα (850.000,00 Ευρώ 

περίπου) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων μετοχών. H Εταιρεία προχώρησε στην πλήρη κάλυψη 

κατά την προαναφερθείσα χρήση της ως άνω αυξήσεως με την καταβολή του προαναφερόμενου ποσού. 
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Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις κατά την 30η Ιουνίου 2012 αναλύεται ως εξής: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.06.2012 31.12.2011 
 

30.06.2012 31.12.2011 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.  1.587 1.528 

 

1.087 1.087 

Plaisio Estate JSC 237 241 
 

212 212 
Σύνολο Συμμετοχών σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 

1.824 1.769 
 

1.298 1.298 

 

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

παρουσιάζονται με τη μέθοδο του κόστους κτήσεως. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», στην οποία η Εταιρεία 

συμμετέχει με ποσοστό 20%, αποφάσισε  κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που 

έλαβε χώρα στις 28.6.2012, τη μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων 

διακοσίων σαράντα (3.000.240,00) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ από 29,35 Ευρώ σε 13,15 Ευρώ  και με επιστροφή –καταβολή του εν λόγω ποσού προς τους 

μετόχους της. Συνεπεία της ως άνω μειώσεως θα επιστραφεί στην Εταιρεία χρηματικό ποσό 600 χιλ. Ευρώ και 

συνακόλουθα θα επηρεαστεί η συμμετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ κατά το ίδιο 

ποσό. Η ως άνω μείωση θα λάβει χώρα μετά την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της 

Πλαίσιο Ακινήτων από την Εποπτεύουσα Αρχή. 

 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

(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 Δ.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 2012 είχαν ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 
& Έρευνας «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» 
Α.Ε. 454 454  454 454 
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 
«Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» Α.Ε.  30 30  30 30 
Interaction Connect S.A. 14 14  14 14 
 498 498  498 498 

Απομείωση «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε  (112) (112)  (112) (112) 
Απομείωση «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» 
Α.Ε  0 0  0 0 
 
Σύνολο Συμμετοχών σε Λοιπές 
Επενδύσεις 386 386  386 386 
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Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την 30η Ιουνίου 2012 είχε ως κάτωθι:  

 

 Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Χώρα 

Εγκατάστασης 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 3,46% Ελλάδα 

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

Interaction Connect S.A. 14,3% Λουξεμβούργο 

 

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 2012 αναλύονται ως εξής:  

 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Δοσμένες Εγγυήσεις 742 697  717 671 

Σύνολο 742 697  717 671 

 

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2012 αναλύονται ως εξής:  

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Αποθέματα εμπορευμάτων 24.572 35.110  23.923 34.331 
Αποθέματα προϊόντων 9 7  9 7 
Αποθέματα Α΄ και βοηθητικών υλών 10 14  10 14 
Αποθέματα αναλωσίμων 314 329  314 329 
Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων 4.081 2.804  4.081 2.804 
 28.986 38.264  28.337 37.485 
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων (7.363) (5.484)  (7.337) (5.456) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 21.621 32.781  20.999 32.030 
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Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις 

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

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

απαξίωσης των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός, η Διοίκηση 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 30/06/2012 το σύνολο αποθεμάτων ήταν 28.986 χιλιάδες € και 28.337 χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη 

απαξίωσης ήταν 7.363  χιλιάδες € και 7.337  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 2012 αναλύονται ως εξής:  

 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Πελάτες 22.881 25.828  22.288 25.325 

Επιταγές Εισπρακτέες 3.943 4.240  3.943 4.240 

Μείον: Πρόβλεψη Απομείωσης -9.464 -9.459  -9.388 -9.388 

Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών 17.359 20.609  16.843 20.177 

Απαιτήσεις από Θυγατρικές Εταιρείες 0 0  59 142 

Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες 0 7  0 7 

Σύνολο 17.359 20.616  16.901 20.327 

 

 
Δεν 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 

  2012 2011  2012 2011 

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 01/01 9.459 1.584  9.388 1.519 

Πρόσθετη Πρόβλεψη Χρήσης 5 7.875  0 7.869 

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 31/12 9.464 9.459  9.388 9.388 

 
Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει:  

α) τη διενέργεια σαφώς καθορισμένης πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς,  

β) τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα με βάση την 

ενηλικίωση των υπολοίπων τους,  
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γ) τη διενέργεια πρόβλεψης, βάσει του αυξημένου συντελεστή κινδύνου επισφάλειας εξαιτίας των συνθηκών του 

ευρύτερου περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και μη καθυστερούμενες απαιτήσεις. 

Στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πρόβλεψης έχουν ληφθεί υπ’ όψη το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες, 

πλην των απαιτήσεων από την Plaisio Computers JSC, καθώς δεν εκτιμάται ότι συντρέχει κίνδυνος μη είσπραξης 

τους, 

δ) τη διενέργεια πρόβλεψης για τα υπόλοιπα απαιτήσεων από το Δημόσιο από το τέταρτο τρίμηνο της 

προηγούμενης χρήσης, με αφορμή τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου 2011 για αναδιάρθρωση του Ελληνικού 

χρέους. Σημειώνεται ότι η εφάπαξ για το 2011 πρόσθετη αυτή πρόβλεψη περιλαμβάνει και μη καθυστερούμενες 

απαιτήσεις.  

 

12.  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2012 αναλύονται ως εξής: 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Απαιτήσεις από Δημόσιο 218 0  218 0 
Έξοδα επόμενης χρήσης 43 84  19 48 
Λοιπές απαιτήσεις 2.539 1.723  2.481 1.661 
 2.801 1.806  2.718 1.709 

 

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

του Ισολογισμού. Οι απαιτήσεις από το Δημόσιο αφορούν παρακρατούμενους φόρους, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις 

προέρχονται από λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών, χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού και 

προϋπολογισμένες εκπτώσεις αγορών.  

 

13. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ  

(ποσά σε χιλιάδες €)  

 

 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΤΑΜΕΙΑΚΑ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Διαθέσιμα στο Ταμείο 1.423 2.813  1.382 2.757 

Διαθέσιμα σε τράπεζες 31.855 23.334  31.335 23.092 

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές καταθέσεις 2.700 9.000  2.700 8.700 

Σύνολο 35.978 35.146  35.417 34.549 

 
Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στην Κατάσταση των 

Ταμειακών Ροών. 



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2012 έως 30/06/2012)   
 

 46 
 

14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 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 2012 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

30η Ιουνίου 2012 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 Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

15. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 30η Ιουνίου 2012 αναλύονται ως εξής:  

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια      

Τραπεζικός Δανεισμός 0 0  0 0 

Ομολογιακός Δανεισμός 15.834 14.056  15.834 14.056 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 15.834 14.056  15.834 14.056 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια      

Τραπεζικός Δανεισμός 0 0  0 0 

Ομολογιακός Δανεισμός 3.143 7.843  3.143 7.843 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 3.143 7.843  3.143 7.843 

Συνολικός Δανεισμός 18.977 21.898  18.977 21.898 
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Οι μεταβολές του Δανεισμού αναλύονται ως κάτωθι: 

Μεταβολές Δανεισμού ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπόλοιπο 01/01/2011 23.247  23.247 

Τραπεζικός Δανεισμός 0  0 

Ομολογιακός Δανεισμός 0  0 

Αποπληρωμή Δανεισμού (1.349)  (1.349) 

Υπόλοιπο 31/12/2011 21.898  21.898 

       

Υπόλοιπο 01.01.2012 21.898  21.898 

Τραπεζικός Δανεισμός 4.000  4.000 

Ομολογιακός Δανεισμός 4.000  4.000 

Αποπληρωμή Δανεισμού (10.921)  (10.921) 

Υπόλοιπο 30.06.2012 18.977  18.977 

 

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

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 3.713 1.843  3.713 1.843 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 10.952 10.752  10.952 10.752 

Πάνω από 5 έτη 1.169 1.461  1.169 1.461 

  15.834 14.056  15.834 14.056 

 

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

Εταιρείας της 30.06.2012 αφορά: 

i. 12ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 4.177 χιλ. €. Τον ρόλο του 

πληρεξούσιου των καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε.  

ii. 7ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 10.800 χιλ. € αρχικό ποσό , με 

διετή περίοδο χάριτος η οποία έληξε το Σεπτέμβριο του 2011, και κυμαινόμενο επιτόκιο. Tον ρόλο του 

πληρεξούσιου καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η «Τράπεζα EFG Euro bank 

Ergasias A.E.». Το ποσό των 9.600 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. 

iii. 3ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 4.000 χιλ. €. Οι Ομολογιούχοι οι 

οποίοι κάλυψαν πρωτογενώς το σύνολο της ως άνω έκδοσης είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε. και η Alpha Bank London 

Ltd, η πρώτη εκ των οποίων έχει ορισθεί παράλληλα Διαχειριστής Πληρωμών. 

 

Το Μέσο Σταθμικό Επιτόκιο δανεισμού διαμορφώνεται στο 3,78%, ενώ το υπόλοιπο ανοικτό όριο της Εταιρείας 

όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο δανεισμό ανέρχεται σε 18,2 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: 
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α) To Σύνολο Δανεισμού μείον (-) Διαθέσιμα προς τα Κέρδη  προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να διατηρηθεί, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, 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 Δανείου. 

Τέλος το μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο των €  12.000 χιλ. (αρχικό ποσό) που έχει συνάψει η εταιρία, πρέπει 

να πληροί τους παρακάτω χρηματοοικονομικούς δείκτες (financial covenants) επί των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το χρέος, υπολογιζόμενοι επί 

των ετήσιων και εξαμηνιαίων ενοποιημένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους. 

α) To Σύνολο Δανεισμού μείον (-) Διαθέσιμα προς τα Κέρδη  προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να διατηρηθεί, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, 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 Δανείου. 

Αντίστοιχα για το μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο των € 4.000 χιλ. (αρχικό ποσό) 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 Δανεισμού μείον (-) Διαθέσιμα προς τα Κέρδη  προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να διατηρηθεί, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, μικρότερος ή ίσος του 4,00. 

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

Κεφαλαίων να διατηρηθεί μικρότερος ή ίσος του 2,25 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 4,00 για όλη τη διάρκεια του Δανείου. 

 

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

δείκτες του τραπεζικού δανεισμού. 

 

16. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

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

χρήση 2012 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 

  30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 994 870  994 870 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.971 3.475  3.904 3.409 

  2.977 2.605  2.910 2.539 
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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 2012 «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 Δ.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 

30.06.2012 & 31.12.2011 αντίστοιχα. 

 

 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.06.2012 2011  30.06.2012 2011 

Υπόλοιπο έναρξης  643 549  643 549 

Πρόβλεψη χρήσης 53 94  53 94 

Μείον: Χρησιμοποιηθείσες 
προβλέψεις χρήσεων  0 0  0 0 

Υπόλοιπο λήξης 696 643  696 643 

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:  

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Επιτόκιο προεξόφλησης 3,90% 3,90%  3,90% 3,90% 

Αναμενόμενη ετήσια αύξηση 

αποδοχών 4% 4%  4% 4% 

Μέση υπολειπόμενη εργασιακή 

ζωή 1,04 έτη 1,04 έτη  1,04 έτη 1,04 έτη 

 

Η Εταιρεία έχει προβεί στη λογιστικοποίηση της εκτίμησης για το 2012 (εξάμηνη εκτίμηση), που παρουσιάζεται 

στην αναλογιστική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών στις 31.12.2011. 
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18. Προβλέψεις 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 30η Ιουνίου 2012 αναλύονται ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σημ. 30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 
 

     
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις 

(α) 
564 564  564 564 

Πρόβλεψη επαναφοράς καταστημάτων 
στην πρότερη κατάσταση βάσει 
συμβολαίου 

 
(β) 

120 120  120 120 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
προβλέψεων 

 684 684  684 684 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις       

Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ (γ) 662 662  662 662 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
προβλέψεων 

 

662 662  662 662 

Σύνολο   1.346 1.346  1.346 1.346 

  

(α). Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη 564 χιλ. € με σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο επιβολής 

πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010.  Η πρόβλεψη 

που είχε σχηματιστεί για τη χρήση 2011 και είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα του Ομίλου έως και τις 30/09/2011, 

ύψους 212 χιλ. € αντιλογίστηκε, δεδομένου ότι για την συγκεκριμένη χρήση διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος 

βάσει της ΠΟΛ 1159/2011, συνεπεία του οποίου εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. 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 πρόβλεψη για το κόστος που θα προκύψει από την υποχρέωση επαναφοράς των 

μισθωμένων καταστημάτων στην αρχική τους κατάσταση κατά την ημερομηνία λήξης των μισθωτηρίων 

συμβολαίων. 

(γ). Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού 662 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. 

Επιπλέον 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 2.259 χιλ. 

Ευρώ. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανήλθε σε 4.412 χιλ. Ευρώ. 

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 01.01.2012 – 30.06.2012 οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 

170 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 

 30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Μακροπρόθεσμο Τμήμα  3.610 3.778  3.610 3.778 
Βραχυπρόθεσμο Τμήμα (Σημ. 20) 338 340  338 340 
 3.948 4.118  3.948 4.118 
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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 2012 αναλύονται ως 

εξής:  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.06.2012 31.12.2011  30.06.2012 31.12.2011 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 23.085 32.235  22.844 31.953 
Προκαταβολές πελατών 1.524 1.839  1.511 1.825 
Μερίσματα πληρωτέα 21 28  21 28 
Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία 635 1.396  635 1.396 
Έσοδα Επόμενης Χρήσης (Σημ. 20) 338 340  338 340 
Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.801 5.110  5.795 5.100 

Παράγωγο Χρηματοοικονομικό Προϊόν 0 85  0 85 
 31.404 41.033  31.144 40.727 

 

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

ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Το παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν αφορούσε σε σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων. Η αποτίμηση του 

παράγωγου χρηματοοικονομικού προϊόντος, την 30.06.2011, από το αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα ήταν  

υποχρέωση του Ομίλου ύψους 159 χιλ. € (αποθεματικό αποτίμησης παραγώγου 127 χιλ. ευρώ, αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση 32 χιλ. ευρώ). Το έσοδο για την περίοδο 01/01/2011 - 30/06/2011 ανερχόταν στο ποσό 

των 98 χιλ. ευρώ, το οποίο απεικονίζεται τόσο στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, όσο και στα Στοιχεία 

Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. Την 01/06/2012 το παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν έληξε, κατά 

συνέπεια την 30/06/2012 η αποτίμηση του είναι μηδενική. Το έσοδο για την περίοδο 01/01/2012 - 30/06/2012 

ανήλθε στο ποσό των 68 χιλ. ευρώ, το οποίο απεικονίζεται τόσο στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, 

όσο και στα Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. Η μείωση των υπολοίπων προμηθευτών 

οφείλεται κυρίως στην βελτιστοποίηση των αποθεμάτων και στις πληρωμές μετρητοίς για την επίτευξη καλύτερου 

Μικτού Κέρδους. 

 

21.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(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.  

Συμφωνα με το φορολογικό νόμο, ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το έτος 2012 

διαμορφώνεται στο 20%.  

Ο φόρος εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 30η Ιουνίου 2012 και 30η 

Ιουνίου 2011 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:  



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01/01/2012 έως 30/06/2012)   
 

 53 
 

 

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30.06.2012 30.06.2011  30.06.2012 30.06.2011 

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 1.195 1.555  1.195 1.555 
Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου (389) (694)  (388) (694) 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0 443  0 443 
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικών ελέγχων 0 141  0 141 

 806 1.445  807 1.445 

 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από 

την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το 

Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των 

δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο 

Οικονομικών.  

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 της χρήσης 01/01/2011 – 30/06/2011. 

 

22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

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

 

Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις 01.01- 30.06.2012 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. 
Πλαίσιο Ακινήτων 

A.E. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 

JSC 
Buldoza 

A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 0 1.406 0 7 1.413 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 785 - 0 0 0 785 

Plaisio Computers JSC 167 0 - 0 0 167 

Plaisio Estate JSC 0 0 75 - 0 75 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 952 0 1.481 0 7 2.440 
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Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις 01.01- 30.06.2011 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. 
Πλαίσιο Ακινήτων 

A.E. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 

JSC 
Buldoza 

A.E. Σύνολα 

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

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

Plaisio Computers JSC 39 0 - 0 0 39 

Plaisio Estate JSC 0 0 74 - 0 74 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 769 0 1.401 0 20 2.640 

 

Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 30.06.2012 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. 
Πλαίσιο Ακινήτων 

A.E. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Buldoza 
A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 0 59 0 19 78 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 13 - 0 0 0 13 

Plaisio Computers JSC 6 0 0 0 0 6 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 0 0 0 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 0 0 

Σύνολα 19 0 59 0 19 97 

 

 

Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31.12.2011 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Πλαίσιο Computers 

A.E.B.E. 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 

A.E. 

Plaisio 
Computers 

JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Buldoza 
A.E. Σύνολα 

Πλαίσιο Computers A.E.B.E. - 7 142 0 18 167 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 51 - 0 0 0 51 

Plaisio Computers JSC 0 0 - 0 0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 - 0 0 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 51 7 142 0 18 218 

 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες απαλοιφές.  
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Οι συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είχαν ως 

εξής:  

 

Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 01.01-30.06.2012 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 335  335 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 35  35 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0  0 
 370  370 
 

Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 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 
 

23. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ 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.  

Δεν 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 – 2011 

PLAISIO Estate JSC 2004 – 2011 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 2010 

 
Για τη χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011 τόσο για την Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. όσο και για την Πλαίσιο 

Ακινήτων Α.Ε. εκδόθηκε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 

του Ν.2238/1994.  

 

Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλύεται στη σημείωση 18. 
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24. ΚΕΡΔΗ 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. 

 

 ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 01.01.2012 
30.06.2012 

01.01.2011 
30.06.2011  01.01.2012 

30.06.2012 
01.01.2011 
30.06.2011 

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους 

της μητρικής (ποσά σε χιλ. €)  3.398 2.697  3.253 2.605 
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμός μετοχών( σε 

χιλ.) 22.080 22.080  22.080 22.080 
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή σε € 0,1539 0,1221  0,1473 0,1180 
 

25. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Κατά την 21η Μαρτίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την διανομή μερίσματος συνολικού 

ύψους 1.766 χιλ €  (ανά μετοχή 0,0800 €, μικτό ποσό) από τα κέρδη της χρήσης 2011, το οποίο εγκρίθηκε από 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα πραγματοποιήθηκε στις 14/05/2012.  

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

μερισμάτων, διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου 25%. 

Με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., το ανωτέρω μέρισμα, μετά την έγκρισή της καταβολής του από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων μεταφέρθηκε από την καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η πληρωμή  του 

μερίσματος έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2012 από την EFG Eurobank Ergasias. 

 

26. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2012 ήταν 1.148 και 1.084 άτομα για τον Όμιλο και 

την Εταιρεία αντίστοιχα. Την 30η Ιουνίου 2011 ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν 

1.211 και 1.160 άτομα αντίστοιχα.   

 

27. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

Δεν 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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Μαγούλα Αττικής, 25 Ιουλίου 2012 

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Ο Οικονομικός Διευθυντής Η Λογίστρια 
& Δ/νων Σύμβουλος & Δ/νων Σύμβουλος   

 
 
 
 
 
    
    

Γεώργιος Γεράρδος Κωνσταντίνος Γεράρδος Ιωάννης Εμιρζάς Δήμητρα Φώτη 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 597688 Α.Δ.Τ. ΑΕ632801 Α.Δ.Τ  ΑΚ 040411 Α.Δ.Τ Φ 047039 
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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  
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