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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

η
 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) 

 

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 1/434/03.07.2007 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά στοιχεία (σε αντίστοιχα Κεφάλαια-

Ενότητες) : 

 

1. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  

2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2014-30.06.2014 

3. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 

4. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2014-30.06.2014  

5. Στοιχεία και πληροφορίες, ενοποιημένα και μη, περιόδου 01.01.2014-30.06.2014 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση της περιόδου 01.01.2014-30.06.2014 είναι εκείνη που εγκρίθηκε ομόφωνα 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», κατά την συνεδρίαση αυτού της  30ης Ιουλίου 2014 και 

είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην νόμιμα καταχωρημένη και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ηλεκτρονική 

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

τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Οι κάτωθι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και ειδικότερα οι κκ : 

 

1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, θέση Σκλήρη, Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.  

2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, θέση Σκλήρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.  

3. Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 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»), κατά τα υπό του νόμου 

επιτασσόμενα, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

(α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2014-

30.06.2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς 

και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και  

(β) η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα σημαντικά γεγονότα 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, τις σημαντικές 

συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεομένων με αυτήν μερών, καθώς επίσης και την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, όπως επίσης και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζουν.    

 

Μαγούλα Αττικής,30 Ιουλίου 2014 

Οι δηλούντες, 

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

 & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

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

         Α.Δ.Τ. ΑΙ 597688                                                                                                   Α.Δ.Τ. ΑΕ 632801                      Α.Δ.Τ. ΑΒ 346335 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2014-30.06.2014 

 

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

και ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2014 (01.01.2014-30.06.2014).  

H Έκθεση συντάχθηκε, με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007) καθώς και τις επ’ αυτού 

εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 7/448/11.10.2007 και 1/434/03.07.2007, είναι δε  εναρμονισμένη με τις διατάξεις του κ.ν. 

2190/1920.  

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

θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω κανονιστικό  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 «Εκδότρια» ή «ΠΛΑΙΣΙΟ») καθώς και του Ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ στον 

οποίο Όμιλο, περιλαμβάνονται πλην της ΠΛΑΙΣΙΟ και οι ακόλουθες συνδεδεμένες 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% και  

γ) Plaisio Estate JSC, που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 20%.   

Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2014-30.06.2014 και ενόψει του ότι από 

την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο 

αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων προς αυτήν ως άνω επιχειρήσεων, 

και με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, στα σημεία εκείνα όπου τούτο έχει 

κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. 

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας και τα λοιπά 

απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που αφορά στην χρονική περίοδο 

01.01.2014-30.06.2014. Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως, οι οποίες έχουν τεθεί επί σκοπώ ευχερέστερης ανάγνωσης 

και παρακολούθησης αυτής και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2014 

 

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα, με χρονική σειρά, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2014 

(01.01.2014-30.06.2014) καθώς και η όποια τυχόν επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι τα 

ακόλουθα: 
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1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των επενδυτών της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν 

την 18η Μαρτίου 2014, οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη χρήση 2013. Με αύξηση 

κερδοφορίας κατά 39% και πωλήσεις μειωμένες μόλις κατά 1,4% (σε μια αγορά με πτώση κυμαινόμενη ανάμεσα σε 4% και 

10%), η Εταιρεία, όπως αναλύθηκε διεξοδικά κατά την σχετική παρουσίαση  πέτυχε διπλή αύξηση: τόσο των κερδών όσο 

και του μεριδίου αγοράς αυτής. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. 

Κωνσταντίνος Γεράρδος, απέδωσε τα αποτελέσματα αυτά σε πέντε (5) βασικές κινήσεις:  

• την εισαγωγή του private brand Turbo-X σε δύο «βαριές» κατηγορίες: των τηλεοράσεων και των κινητών,   

• τη σημαντική ενίσχυση του Turbo-X στην κατηγορία των tablets,   

• τη διεύρυνση γκάμας και ενεργειών στα σχολικά είδη και   

• την επένδυση σε τηλεοπτική διαφήμιση για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΛΑΙΣΙΟΥ.  

Σε συνδυασμό με αυτές τις κινήσεις το 2013, όπως και κάθε άλλη χρονιά, ανανεώθηκαν όλα τα κανάλια πώλησης του 

Ομίλου: τα 21 καταστήματά του, το www.plaisio.gr και το τμήμα Business to Business.  

Η συνεχής ανανέωση και βελτιστοποίηση των καναλιών αποτελεί πάγια στρατηγική του Ομίλου, η οποία έχει ως στόχο την 

ενίσχυση του πολυκαναλικού του μοντέλου, δηλαδή την αύξηση των συνεργιών και της κοινής εμπειρίας μεταξύ των τριών 

καναλιών.  

Τέλος, ο κ. Γεράρδος τόνισε ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε επιτευχθεί αν δεν υπήρχαν τα τρία (3) θεμέλια του 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ: η πρωταθλήτρια ομάδα των ανθρώπων του, η αφοσίωσή του στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και η 

δέσμευσή του στην ποιοτική και άμεση τεχνική υποστήριξη. 

 

2.  Συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα  

Η Εταιρεία την 8
η
 Απριλίου 2014 σε ανακοίνωσή της στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφέρει ότι προτίθεται να 

συμμετάσχει στον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, που προκήρυξε με την υπ’ αριθ. 05/2014 διακήρυξή της η «ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) 1.859.220 

Ευρώ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 02-05-2014, ο οποίος θα διενεργηθεί στις 06-05-2014, καθώς και ότι 

γενικά προτίθεται να συμμετάσχει, εντός ενός έτους από σήμερα, σε διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ., Ο.Τ.Α. και κάθε εν γένει φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ταυτόχρονα δε τόνισε ότι 

σε όλες τις μετόχους της - ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες τυχόν δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την 

έννοια του Π.Δ. 82/1996, ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 3 του 

ως άνω Π.Δ. κυρώσεις.  

Η συμμετοχή της Εταιρείας στις εν λόγω διαγωνιστικές διαδικασίες είναι πάντοτε στοχευμένη και υλοποιείται με 

συστηματική προετοιμασία που εκπονείται από το αρμόδιο Τμήμα που διαθέτει η Εταιρεία  

 

3. Σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης  

Η Εταιρεία ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό ότι η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών με την από 

30.04.2014 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος του Χ.Α. «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της 

ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε 

ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 5η Μαΐου 2014. 
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Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του Χ.Α. 

σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» με τους εξής βασικούς όρους:  

1) η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές 

ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της 

Εκδότριας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα 

καταβάλλει αμοιβή στην «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και  

2) η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους. 

Η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης εντάσσεται στην προσπάθεια της διοίκησης της Εταιρείας να ενισχύσει ουσιαστικά την 

εμπορευσιμότητα και ρευστότητα των μετοχών της Εταιρείας , προς όφελος του συνόλου των μετόχων της αλλά και των 

υποψηφίων νέων μετόχων-επενδυτών.    

Επισημαίνεται σχετικώς ότι, από την έναρξη της ειδικής διαπραγμάτευσης μέχρι και την 28η Ιουλίου 2014, ο μέσος 

ημερήσιος όγκος συναλλαγών της μετοχής έχει φθάσει τα 6.832 τεμάχια, έναντι 3.938 τεμαχίων του 6μήνου που 

προηγήθηκε την 5η Μαίου 2014, εμφανίζοντας κατά συνέπεια σημαντική αύξηση στη συναλλακτική δραστηριότητα κατά 

πλέον του 73%.    

 

4. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  

Την 14
η
 Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μαγούλα 

Αττικής, θέση Σκλήρη – Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην 

οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, εκπροσωπούντες 19.030.483 κοινές ονομαστικές μετοχές και 

ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, σημειώθηκε δηλαδή ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απαρτίας 86,19% επί συνόλου 22.080.000 

μετοχών.  

 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 έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη στο 

Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.plaisio.gr).   

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 25ης εταιρικής χρήσης που 

έληξε την 31.12.2013 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, στην μορφή 

ακριβώς που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.     Επίσης, 

σημειώνεται ότι ενεκρίθησαν ομόφωνα μαζί με την ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσεως 2013  και οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις 

της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), οι οποίες καταστάσεις αναμορφώθηκαν (αναδιατυπώθηκαν)  συνεπεία της 

αναδρομικής εφαρμογής από 01.01.2012 του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».         

Στο 2
ο
 θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2013 καθώς και την 

διανομή κερδών της 25ης εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 

0,20 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 6 του νόμου 4110/2013 

παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του 

μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,18 Ευρώ.  

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος ορίσθηκαν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της 

Εταιρείας κατά την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 (record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 
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21 Μαΐου 2014 σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η πληρωμή του ως άνω 

μερίσματος ξεκίνησε την Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014 και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο 

Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «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.  

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

Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της 25
ης

 εταιρικής χρήσεως που 

έληξε την 31.12.2013 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.  

Στο 4ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατόπιν της σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και του 

Διοικητικού Συμβουλίου την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(ΑΜ ΕΛΤΕ 041/ ΑΜ ΣΟΕΛ 173), και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Μπαρζού (ΑΜ ΣΟΕΛ 21371) ως Τακτικού Ελεγκτή και του 

κ. Αντωνίου Αναστασόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 33821) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-

31.12.2014) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας, οι οποίοι επίσης θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994.  

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

Εταιρείας να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε 

αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, η οποία (αμοιβή) 

πάντως δεν θα υπερβεί και για τις δύο (2) εργασίες, ήτοι για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ετησίων και 

εξαμηνιαίων) και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού κατά τα ως άνω αναφερόμενα, το ποσό των 61.000,00 

Ευρώ, πλέον του ισχύοντος κατά νόμο Φ.Π.Α., σύμφωνα και με την σχετική προσφορά της Ελεγκτικής Εταιρείας προς την 

Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την σχετική έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία 

εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.     

Στο 5
ο
 θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 

παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2013 

(01.01.2013-31.12.2013), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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 (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του 

Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.  

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

πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση  με οπτικοακουστικό υλικό. 

Και κατά την παρούσα χρήση το υψηλό ποσοστό απαρτίας και η άρτια και υποδειγματική οργάνωση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης προσέδωσαν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο εταιρικό αυτό γεγονός που αποτελεί την κορωνίδα των 

εταιρικών γεγονότων στην διάρκεια κάθε χρήσεως.   
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5. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»  

Η Εταιρεία γνωστοποίησε προς το επενδυτικό κοινό ότι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει με ποσοστό 20%, κατά 

την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 27 Ιουνίου 2014 αποφάσισε μεταξύ άλλων την 

μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων σαράντα (500.040,00) Ευρώ, με μείωση της 

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εν λόγω εταιρείας από 7,75 Ευρώ σε 5,05 Ευρώ  και με επιστροφή-καταβολή του εν 

λόγω ποσού προς τους μετόχους της. Συνεπεία της ως άνω μειώσεως πρόκειται να επιστραφεί στην Εταιρεία χρηματικό 

ποσό 100.008,00 Ευρώ και ως εκ τούτου θα επηρεαστεί ισόποσα η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.».  

 

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 κατά 

την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2014, είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο μακροπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου την 30.06.2014 ανερχόταν σε 7.437 

χιλ. € (9.979 χιλ. € την 31.12.2013) και ο βραχυπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός σε 4.684 χιλ. € (4.284 χιλ. € την 

31.12.2013). Από το σύνολο του ομολογιακού δανεισμού (12.121 χιλ. €) τα 2.921 χιλ. € αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο 

που έχει καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα με σταθερό επιτόκιο, τα 1.400 χιλ. € κοινό ομολογιακό δάνειο που έχει 

καλυφθεί από την Alpha Bank με κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ τα υπόλοιπα 7.800 χιλιάδες € αφορούν κοινό ομολογιακό 

δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank. 

Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι μηδενικός, όπως και την 31.12.2013.   

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 46 χιλιάδες € την 01.01-30.06.2014 και κατά 61 χιλιάδες € την 01.01-30.06.2013 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 46 χιλιάδες € την 01.01-30.06.2014 και κατά 61 χιλιάδες € την 01.01-30.06.2013 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 τον κίνδυνο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η περιορισμένη και διαρκώς αποκλιμακούμενη έκθεση του Ομίλου σε 

δανειακά κεφάλαια, καθιστά μια ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων μη σημαντική για τα αποτελέσματά του. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου κατά την 30.06.2014, υπερκαλύπτουν το σύνολο 

του τραπεζικού δανεισμού  κατά το ποσό των 26.255 χιλιάδων €. 

 

2. Πιστωτικός κίνδυνος  



 

 9

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, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα 

των πελατών. Επιπρόσθετα κατά πάγια τακτική του Ομίλου το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από πελάτες 

ασφαλίζεται. Η Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο της σε κατονομαζόμενους (υπόλοιπα άνω των 40.000,00 €) και μη 

κατονομαζόμενους (υπόλοιπα από 1.500,00 € έως 39.999,99 €) πελάτες. Τόσο στην πρώτη όσο και την δεύτερη κατηγορία 

πελατών, η Εταιρεία συμμετέχει στον πιστωτικό κίνδυνο με ποσοστό 15% (ποσοστό απαλλαγής). 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. 

Την 30.06.2014 το σύνολο των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων πλην της θυγατρικής, για τον Όμιλο και για 

την Εταιρεία, ήταν 22.762 χιλιάδες € και 22.045 χιλιάδες €,  ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών έφθασε τις 

7.444 χιλιάδες € και 7.382 χιλιάδες € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Την 30.06.2013 το σύνολο του 

λογαριασμού των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων, για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, ήταν 23.958 χιλ. € 

και 23.508 χιλ. €, ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ήταν 8.206 χιλ. € και 8.123 χιλ. € 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 αυξημένου συντελεστή κινδύνου επισφάλειας, εξαιτίας των συνθηκών του ευρύτερου 

περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μειωμένη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και τη δυσχέρεια πρόσβασής 

τους σε τραπεζική χρηματοδότηση. 

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

πρόβλεψης έχει ληφθεί υπ’ όψη το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες, πλην των απαιτήσεων από την Plaisio 

Computers JSC, καθώς, στην τελευταία περίπτωση εκτιμάται ότι δεν συντρέχει κίνδυνος αδυναμίας είσπραξής τους, 

δεδομένου ότι η Plaisio Computers JSC ελέγχεται κατά 100% από τη Μητρική Εταιρεία. Το χρεωστικό υπόλοιπο της εν λόγω 

θυγατρικής προς την Πλαίσιο, ανερχόταν στις 30.06.2014 σε 370 χιλ. €. 

δ) τη διενέργεια, σε επίπεδο Ομίλου, πρόβλεψης για τα υπόλοιπα απαιτήσεων από το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι η 

παραπάνω πρόβλεψη περιλαμβάνει και μη καθυστερούμενες απαιτήσεις.  

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό της σχηματισθείσας πρόβλεψης επι του συνόλου των απαιτήσεων για την τρέχουσα περίοδο 

παραμένει σταθερά υψηλό (32,7% έναντι 32,2% την 31.12.2013), πιστοποιώντας τη συντηρητική προσέγγιση της Διοίκησης 

, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιστωτικών κινδύνων, όπου δεν έχουν περιορισθεί ουσιωδώς οι πιθανότητες δημιουργίας 

επισφαλειών. Το υψηλό ποσοστό προβλέψεων, σε συνδυασμό με την πρακτική της Εταιρείας να ακολουθεί συντηρητική 

προσέγγιση στην πρόβλεψη απομείωσης και στην παρούσα χρονική περίοδο, οδηγούν στην εκτίμηση ότι ο εν λόγω  

κίνδυνος είναι ελεγχόμενος και οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον περιορισμένες.  
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3. Κίνδυνος αποθεμάτων-προμηθευτών  

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

ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Παράλληλα εξαιτίας του ότι ο Όμιλος 

δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων 

είναι σημαντικός, η Διοίκηση επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των 

αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις, ώστε στις οικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η πραγματική 

αξία τους.  

Την 30.06.2014 το σύνολο αποθεμάτων ήταν 47.305 χιλιάδες € και 46.490 χιλιάδες €, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 

11.914 χιλιάδες € και 11.903 χιλιάδες € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

Στην εξεταζόμενη περίοδο, ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τα αποθέματά του στο πλαίσιο της πολιτικής του εμπλουτισμού 

των προϊόντων του, ενώ παράλληλα βασιζόμενος σε ένα ευέλικτο μοντέλο, καθώς και της αξιολόγησης της βέλτιστης 

ταχύτητας κυκλοφορίας του αποθέματος, προέβη σε περαιτέρω αύξηση της πρόβλεψης απομείωσης των αποθεμάτων, με 

αποτέλεσμα το σχετικό ποσοστό να διατηρηθεί στο 25%.  

Επισημαίνεται τέλος ότι η Εταιρεία θεωρεί περιορισμένο τον κίνδυνο εξάρτησης από τους προμηθευτές και σε κάθε 

περίπτωση μη σημαντικό για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, καθώς δεν υπάρχουν, εκτός μίας περίπτωσης (στην οποία 

η έκθεση ανέρχεται σε 14%), προμηθευτές που να ξεπερνούν το 10% των συνολικών προμηθειών. Τα παραπάνω 

σηματοδοτούν την πάγια πολιτική της Διοίκησης λειτουργική ανεξαρτησία σε σχέση με επιμέρους προμηθευτές, ενώ δεν 

αναμένεται ουσιώδης αλλαγή της εν λόγω πολιτικής και κατά το β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2014.    

 

4. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η πλειοψηφία των συναλλαγών και 

των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ. Παράλληλα ο Όμιλος διατηρεί καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, ενώ δεν υφίστανται 

δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα. Επίσης, ο Όμιλος, εφόσον είναι αναγκαίο, προβαίνει σε 

αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω σύναψης συμβάσεων παραγώγων, αλλά δεν κάνει χρήση της 

λογιστικής της αντιστάθμισης. 

Η Διοίκηση 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 επηρεάζει τον υπό 

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

 

5. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος διατηρεί πολύ υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, των οποίων το ύψος υπερβαίνει το σύνολο της έκθεσής του σε 

δανεισμό, ενώ παράλληλα διατηρεί εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να ελαχιστοποιεί τον 

κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όμιλος χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών 

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

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2014 αναλύεται ως εξής:  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2014 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη 
από 2έως 

5 έτη 
άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 33.714 0 0 0 

Σύνολο Δανείων και Τόκων 5.072 4.114 3.681 0 

Σύνολο 38.786 4.114 3.681 0 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2013 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 41.325 0 0 0 

Σύνολο Δανείων και Τόκων 4.744 4.646 5.532 308 

Σύνολο 46.069 4.646 5.532 308 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2014 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 33.442 0 0 0 

Σύνολο Δανείων και Τόκων 5.072 4.114 3.681 0 

Σύνολο 38.514 4.114 3.681 0 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2013 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 40.998 0 0 0 

Σύνολο Δανείων και Τόκων 4.744 4.646 5.532 308 

Σύνολο 45.743 4.646 5.532 308 

 

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

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους. 

Με βάση τις ως άνω παραδοχές κατά την παρούσα χρονική στιγμή και για το υπόλοιπο της χρήσης, ο συγκεκριμένος 

κίνδυνος θεωρείται αμελητέος. Σημειωτέο ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου έχει μειωθεί κατά περίπου 7,6 εκ. 

€, από 41,3 εκ. € σε 33,7εκ. €.  

 

Πέραν των προαναφερομένων δεν υφίστανται λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι χρήζουν παραθέσεως στην παρούσα Εξαμηνιαία 

Εκθεση  

 

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

Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 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 30.06.2014 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω εταιρείες από και προς την Πλαίσιο Computers A.E.B.E. 

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

A.E.B.E. στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 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 17 584 0 

Plaisio Computers JSC 370 0 0 2.042 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 0 

Buldoza Α.Ε. 150 0 0 138 

Σύνολο 519 17 584 2.180 

 
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 584 χιλ. €, που αφορούν σε 

μισθώματα (ενοίκια) και παροχή υπηρεσιών από εκμίσθωση ακινήτων (507 χιλιάδες € και 76 χιλιάδες € αντίστοιχα). 

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

το ποσό των 2.042 χιλιάδων €.  

Διευκρινίζεται ότι για το προαναφερθέν διάστημα, η εταιρεία Plaisio Estate JSC είχε έσοδα 71 χιλιάδες € 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 138 χιλ. €. 

4) Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε 284 

χιλιάδες Ευρώ για το διάστημα 01.01.2014-30.06.2014, μειωμένες κατά 6% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 

διάστημα, οι απαιτήσεις της Εταιρείας από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης κατά την 30.06.2014 ανέρχονταν 

σε 2 χιλιάδες Ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις σε 8  χιλιάδες Ευρώ. 

Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε 301 χιλ. € για 

το διάστημα 01.01.2013-30.06.2013, ενώ οι απαιτήσεις της Εταιρείας από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 

κατά την 30.06.2013 ανέρχονταν σε 5 χιλ. €. 

Η Plaisio Estate JSC έλαβε στις 30.06.2014 την απόφαση να καταβάλλει στην Εταιρεία  μέρισμα για τη χρήση 2013, ποσού 

10 χιλ. €. Η θυγατρική της Πλαίσιο Computers, Plaisio Computers JSC αποφάσισε στις 02.07.2014 τη διανομή μερίσματος 

ποσού 104 χιλ. €, το οποίο θα λογιστικοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου. 

Οι εν λόγω συναλλαγές δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκφεύγοντα της συνήθους δραστηριότητας της 

Εταιρείας, τα οποία να καθιστούν  αναγκαία την ειδική αναφορά σε αυτές και σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω συναλλαγές 

δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρείας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄  

Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας-Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται συνοπτική αλλά ουσιαστική απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης 

του Ομίλου και της Εταιρείας, με τρόπο ώστε να παρουσιάζεται μια ισορροπημένη ανάλυση του Ομίλου, σε συνάρτηση με 

το μέγεθος και την πολυπλοκότητά του.  

 

Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου 

 

Η εξέλιξη των μεγεθών του Ομίλου, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Σε χιλ. Ευρώ  01.01.2010- 

31.12.2010 

01.01.2011- 

31.12.2011 

01.01.2012-

31.12.2012 (*) 

01.01.2013-

31.12.2013 

01.01.2013-

30.06.2013 

01.01.2014- 

30.06.2014 

Κύκλος Εργασιών  358.183 312.296 286.876 282.739 131.541 143.291 

Μικτά κέρδη  62.828 70.157 64.425 68.789 30.682 34.947 

Κέρδη προ φόρων  5.094 8.899 13.124 19.448 6.684 8.041 

Κέρδη μετά από φόρους  2.585 6.423 10.276 14.309 5.657 5.800 

 

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

Σε εκ. Ευρώ  2011 vs 2010 2012 vs2011 (*) 2013 vs 2012 6Μ 2014 vs 6M 2013 

Κύκλος Εργασιών  -12,8% -8,1% -1,4% 8,9% 

Μικτά κέρδη  11,7% -8,2% 6,8% 13,9% 

Κέρδη προ φόρων  74,7% 47,5% 48,2% 20,3% 

Κέρδη μετά από φόρους  148,5% 60,0% 39,3% 2,5% 

 

Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Ομίλου   

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 

  30.06.2014 31.12.2013   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο 
Ενεργητικού  

71,8% 73,2% 
Η κατανομή του ενεργητικού σε κυκλοφορούν και 
πάγιο Πάγιο Ενεργητικό/ Σύνολο 

Ενεργητικού  
28,2% 26,8% 

Σύνολο Υποχρεώσεων /Ίδια Κεφάλαια  65,7% 79,6% Σχέση ξένων προς ιδίων κεφαλαίων 

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο 
Παθητικού  

39,7% 44,3% 
Η κατανομή του παθητικού σε ίδια κεφάλαια και 
υποχρεώσεις 

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Παθητικού   60,3% 55,7% 

Ίδια Κεφάλαια/ Πάγιο Ενεργητικό 213,9% 207,9% 
Ο βαθμός χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων 
της Εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

237,7% 217,9% Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 

Κεφάλαιο κίνησης/ Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό  

57,9% 54,1% 
Δείκτης κάλυψης του ενεργητικού από το κεφάλαιο 
κίνησης 

 
 
 
 
(*)Τα στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους εργαζόμενους. Η επίπτωση της αναμόρφωσης δεν 

είναι σημαντική 
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Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας  

  01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2013   

Καθαρά Αποτελέσματα Προ φόρων/ 
Σύνολο Πωλήσεων 

5,6% 5,1% Καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους   

Καθαρά Αποτελέσματα Προ φόρων/ 
Ίδια Κεφάλαια 

10,3% 9,8% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων  

Μικτά Αποτελέσματα/ Σύνολο 
Πωλήσεων 

24,4% 23,3% Μικτό περιθώριο κέρδους  

 

 

Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε 143.291 χιλ. € έναντι 131.541 χιλ. € το αντίστοιχο 

διάστημα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 8,9%. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε 82.549 χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση 12,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2013 αντικατοπτρίζοντας το 57,6 % των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου (6Μ 2013: 55,7%), οι πωλήσεις από προϊόντα 

τηλεφωνίας ανήλθαν σε 18.014 χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,5 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013 

και συμμετέχουν κατά 12,6 % στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (6Μ 2013: 12,9%), ενώ οι πωλήσεις από είδη γραφείου 

ανήλθαν σε 41.754 χιλ. €, αυξημένες κατά 4,1 % έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2013, συνεισφέροντας ποσοστό επι των 

συνολικών πωλήσεων 29,1% (6Μ 2013: 30,5%). Τέλος, οι πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθαν σε 973 χιλ. € και τα λοιπά έσοδα 

ανήλθαν σε 35 χιλ. € . Το δεύτερο τρίμηνο της χρήσης 2014 υπήρξε το τρίτο συνεχόμενο με αύξηση πωλήσεων. Οι 

πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 70.494  χιλ. €, έναντι 62.546 χιλ. €. Η σημαντική βελτίωση των πωλήσεων πρέπει να 

αποδοθεί κυρίως στον εμπλουτισμό των διαθέσιμων προϊόντων από την Εταιρία, κυρίως αυτών του brand Turbo X , και 

στη σταθερή ανάκτηση μεριδίου αγοράς στους τομείς δραστηριότητας του Πλαισίου.  

 

  Είδη Γραφείου 
Η/Υ & ψηφιακές 

εφαρμογές 
Τηλεφωνία Λοιπά Σύνολο 

Πωλήσεις 6M 2014 41.754 82.549 18.014 973 143.291 

Πωλήσεις 6M 2013 40.092 73.297 16.917 1.236 131.541 

Μεταβολή 4,1% 12,6% 6,5% -21,2% 8,9% 

 

Μικτό κέρδος  

Το μικτό κέρδος του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε 34.947 χιλ. € έναντι 30.682 χιλ. € το αντίστοιχο 

διάστημα του 2013, αυξημένο κατά 13,9 %. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα και 

διαμορφώθηκε σε 24,4%. Η συνεχής αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην 

επαύξηση του μίγματος των πωλήσεων με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά ταυτόχρονα εφάμιλλης τεχνολογικής 

αρτιότητας, καθώς και στη χαμηλότερη σε σχέση με τις πωλήσεις αύξηση του κόστους πωληθέντων.  

 

Λειτουργικά Έξοδα - Χρηματοοικονομικά Έσοδα, Έξοδα και Κέρδη από Συγγενείς 

Τα έξοδα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου των χρηματοοικονομικών, το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 

26.988χιλ. € περίπου, έναντι 24.147 χιλ. € πέρσι, παρουσιάζοντας αύξηση 11,8% και αναλύονται ως εξής: 

 

 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας:                               3.796 χιλ. € 
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Έξοδα λειτουργίας διάθεσης:                                 23.236 χιλ. €  

Λοιπά Έσοδα:                                                                  741 χιλ. € 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα:                          696 χιλ. € και 

Κέρδη από Συγγενείς Εταιρείες:                                    47 χιλ. € 

 

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2013 αναλύονται ως εξής: 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας:                               2.853 χιλ. €   

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης:                                 21.802 χιλ. €  

Λοιπά Έσοδα:                                                                  743 χιλ. € 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα:                          236 χιλ. € και 

Κέρδη από Συγγενείς Εταιρείες:                                    69 χιλ. € 

 

Η άνοδος των εξόδων  λειτουργίας διάθεσης αποδίδεται κυρίως στην επαύξηση της τηλεοπτικής διαφήμισης εντός του 

2014.  Επιπλέον, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας έχουν επιβαρυνθεί, από αμοιβές τρίτων που στόχο έχουν να επιτύχουν 

βελτίωση όσον αφορά στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών, όπου η υποδομή της Πλαίσιο θα μπορεί πλέον να 

συγκριθεί με αυτή των πιο πρωτοποριακών εταιριών της Ευρώπης. 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  παρουσιάζονται αυξημένα λόγω της μείωσης των πιστωτικών τόκων 

καθόσον τα επιτόκια καταθέσεων έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Επίσης, σε συνέχεια της ακολουθούμενης εμπορικής 

πολιτικής, προσφέρθηκε αυξημένος αριθμός άτοκων δόσεων στους πελάτες με πίστωση, ενέργεια που επέφερε μεν θετικά 

αποτελέσματα σε επίπεδο πωλήσεων, ταυτόχρονα δε επηρέασε αρνητικά τα έσοδα από τόκους πιστωτικών καρτών ενώ 

επαύξησε τους τόκους προεξόφλησης. 

 

Κέρδη 

Η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση του μικτού περιθωρίου, παρά τη διεύρυνση των λειτουργικών/ 

χρηματοοικονομικών εξόδων,  συνέβαλαν στον αύξηση των κερδών προ φόρων του Ομίλου σε 8.041 χιλ. €, έναντι των 

6.684 χιλ. € το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5.800 χιλ. € έναντι 5.657 χιλ. 

€ το αντίστοιχο διάστημα του 2013, εμφανίζοντας μικρή μονοψήφια άνοδο. Συναφώς επισημαίνεται ότι, με την ψήφιση 

του Ν.4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά,  αυξήθηκε από 20% σε 

26%. Λόγω του ότι η αύξηση αυτή αποτελούσε μη διορθωτικό γεγονός σύμφωνα με το ΔΛΠ 10 παρ. 22, η Εταιρεία κατά 

την 31.12.2012 υπολόγισε τον αναβαλλόμενο  φόρο  με φορολογικό συντελεστή 20% σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 παρ.47. Κατά 

τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου, την 30.06.2013, η λογιστικοποίηση της μεταβολής του φορολογικού 

συντελεστή από 20% σε 26% οδήγησε στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης του Ομίλου και της 

Εταιρείας κατά  875 χιλ ευρώ, εκ των οποίων 852 χιλ ευρώ αφορούν το αποτέλεσμα της χρήσης μετά από φόρους  και 22 

χιλ ευρώ τα λοιπά συνολικά έσοδα. Στην θετική επίπτωση που δημιουργήθηκε με την αύξηση του φορολογικού 

συντελεστή κατά το 2013 , αποδίδεται η σημαντικά χαμηλότερη φορολογία για το πρώτο εξάμηνο 2013, και η σημαντική 

διαφοροποίηση του φόρου εισοδήματος μεταξύ των δύο υπό εξέταση  περιόδων που οδήγησε σε περιορισμό της αύξησης 

των κερδών μετά τη φορολογία. 
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Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή, βασικά και απομειωμένα, ανήλθαν σε 26,27  λεπτά του €, έναντι 25,62 λεπτά του € το αντίστοιχο 

εξάμηνο του 2013.        

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄  

Γεγονότα μετά την ημερομηνία των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2014 

 

Στις 02.07.2014, η θυγατρική της Πλαίσιο Computers, Plaisio Computers JSC αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 104 

χιλ. €. Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων τα 

οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες). 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄ 

Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το Β εξάμηνο 2014 

 

Η εξέλιξη των πωλήσεων και των αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου 2014, εξασφαλίζει θετικές προοπτικές για το 

δεύτερο εξάμηνο της χρήσης.  

Η ενδυνάμωση των brands Turbo-X, Q Connect, @work, Sentio και της σχολικής σειράς Goomby τα οποία 

προσφέρουν ανταγωνιστικούς όρους στους πελάτες μας και διασφαλίζουν ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους αποτελεί 

πρωταρχική δυναμική του Ομίλου. Η πορεία των brands χάρη στην εξαιρετική σχέση ποιότητας–τιμής που προσφέρουν σε 

συνδυασμό με το συνεχή εμπλουτισμό τους από νέα προϊόντα, τα καθιστούν κύριο άξονα της μελλοντικής ανάπτυξης του 

Πλαισίου. 

Η διείσδυση του Πλαισίου σε νέο πελατειακό κοινό αποτελεί έναν ακόμη άξονα ανάπτυξης. Ενώ παραδοσιακά 

απευθυνόμασταν σε πελάτες – γνώστες της τεχνολογίας, πλέον έχουμε «κερδίσει» πελάτες που αγοράζουν προϊόντα 

ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως τηλεοράσεις και smartphones. Η έμφαση που έχει δοθεί στα σχολικά είδη θα φέρει σε 

επαφή με τα καταστήματα μας τις οικογένειες με τα παιδιά τους.  

Αναγνωρίζοντας ότι η συμβολή του προσωπικού στην ανάπτυξη και τις επιδόσεις του Πλαισίου υπήρξε και 

παραμένει πρωταρχικής σημασίας, η εταιρεία συνεχίζει την ενδυνάμωση της ανθρώπινης ομάδας με αδιάλειπτη 

εκπαίδευση και διεθνείς ειδικούς ερχόμενη έτσι σε επαφή με τα διεθνή best practices και τις νέες τεχνολογίες, θέτοντας 

γερές βάσεις για το μέλλον. 

 

 

Μαγούλα, 30 Ιουλίου 2014 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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3. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

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 30
ης

 Ιουνίου 2014 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, 30 Ιουλίου 2014 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ολυμπία Γ. Μπαρζού 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21371 

 ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε  

Ακαδημίας 19 

Τ.Κ. 106 71, Αθήνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173 
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4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01 – 30.06.2014 
 

Περιεχόμενα  

 
 
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01.01.14–30.06.14 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01.04.14–30.06.14 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2014 

 

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Περιόδου 01.01.14–30.06.14 

 

Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Περιόδου 01.01.14–30.06.14 

 

Σημειώσεις επί των Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  

 
 



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2014 έως 30.06.2014)   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

(ποσά σε χιλ. €) 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σημ. 01.01 – 30.06.14 01.01 – 30.06.13  01.01 – 30.06.14 01.01 – 30.06.13 

Πωλήσεις 5 
143.291 131.541 

 
141.147 129.414 

Κόστος Πωληθέντων  
(108.344) (100.858) 

 
(107.028) (99.467) 

Μικτό Κέρδος  
34.947 30.682 

 
34.119 29.948 

  
  

 
  

Λοιπά έσοδα   
35 80 

 
29 52 

Έξοδα διάθεσης  
(23.236) (21.802) 

 
(22.733) (21.300) 

Έξοδα διοίκησης  
(3.796) (2.853) 

 
(3.625) (2.727) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  
741 743 

 
741 743 

  
  

 
  

Κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων   
8.690 6.851 

 

8.531 6.716 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα  
97 364 

 
107 360 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  
(793) (600) 

 
(781) (591) 

Αναλογία στα Αποτελέσματα συγγενών εταιριών  
47 69 

 
- - 

Κέρδη προ Φόρων  
8.041 6.684 

 
7.857 6.485 

Φόρος Εισοδήματος 21 
(2.241) (1.027) 

 
(2.239) (1.028) 

Κέρδη μετά από φόρους  
5.800 5.657 

 
5.618 5.457 

Αποδιδόμενα σε:  
  

 
  

Ιδιοκτήτες Μητρικής  
5.800 5.657 

 
5.618 5.457 

Δικαιώματα μειοψηφίας  
0 0 

 
- - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:         

Αντισταθμίσεις Ταμειακών Ροών 20 
0 0 

 
0 0 

Αναγνώριση αναλογιστικών ζημιών 17 
0 0 

 
0 0 

Αναβαλλόμενος Φόρος που αναλογεί  
0 22 

 
0 22 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους  
0 22 

 
0 22 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους  
5.800 5.679 

 
5.618 5.479 

Αποδιδόμενα σε:       

Ιδιοκτήτες Μητρικής  5.800 5.679  5.618 5.479 

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 
0,2627 0,2562 

 
0,2544 0,2472 

Απομειωμένα κέρδη ανα μετοχή 24 
0,2627 0,2562 

 
0,2544 0,2472 

EBITDA  
9.917 8.416 

 
9.749 8.273 

 

 

 

*: Τα καθαρά κέρδη και τα κέρδη ανά μετοχή εμφανίζονται μειωμένα λόγω της θετικής επίπτωσης στο φόρο της περσινής περιόδου από την αύξηση της 
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή. Η επίπτωση αυτή δημιούργησε αναβαλλόμενο φορολογικό 
έσοδο 852 χιλ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013.  
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

(ποσά σε χιλ. €) 
 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  01.04 – 30.06.14 01.04 – 30.06.13  01.04 – 30.06.14 01.04 – 30.06.13 

 Σημ.   

 

  

Πωλήσεις 5 
70.494 62.546 

 
69.604 61.533 

Κόστος Πωληθέντων  
(53.497) (48.220) 

 
(52.979) (47.559) 

Μικτό Κέρδος  
16.997 14.327 

 
16.625 13.974 

  
  

 
   

Λοιπά έσοδα   
16 34 

 
16 20 

Έξοδα διάθεσης  
(10.957) (9.895) 

 
(10.713) (9.641) 

Έξοδα διοίκησης  
(1.827) (1.164) 

 
(1.740) (1.104) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  
309 639 

 
309 639 

  
   

 
   

Κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων   
4.538 3.941 

 

4.497 3.888 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα  
34 153 

 
44 149 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  
(312) (283) 

 
(307) (278) 

Αναλογία στα Αποτελέσματα συγγενών 

εταιριών  
24 14 

 

- - 

Κέρδη προ Φόρων  
4.284 3.825 

 
4.234 3.758 

Φόρος Εισοδήματος 21 
(1.204) (1.162) 

 
(1.203) (1.162) 

Κέρδη μετά από φόρους  
3.080 2.662 

 
3.031 2.596 

Αποδιδόμενα σε:  
  

 
  

Ιδιοκτήτες Μητρικής  
3.080 2.662 

 
3.031 2.596 

Δικαιώματα μειοψηφίας  
0 0 

 
- - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:         

Αντισταθμίσεις Ταμειακών Ροών 20 
0 0 

 
0 0 

Αναγνώριση αναλογιστικών ζημιών 17 
0 0 

 
0 0 

Αναβαλλόμενος Φόρος που αναλογεί  
0 0 

 
0 0 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους  
0 0 

 
0 0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 

Φόρους 

 

3.080 2.662 
 

3.031 2.596 

Αποδιδόμενα σε:         

Ιδιοκτήτες Μητρικής  3.080 2.662  3.031 2.596 

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 
0,1395 0,1206 

 
0,1373 0,1176 

Απομειωμένα κέρδη ανα μετοχή 24 
0,1395 0,1206 

 
0,1373 0,1176 

EBITDA  
5.171 4.711 

 
5.125 4.654 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

(ποσά σε χιλ. €) 

 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενεργητικό 
Σημ 30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
  

 
  

 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6 29.783 30.546  29.739 30.500 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 808 758 
 

798 748 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 7 0 0 
 

4.072 4.072 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 7 1.264 1.227 
 

499 499 

Λοιπές επενδύσεις 8 144 286 
 

144 286 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 3.953 3.563 
 

3.903 3.512 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9 591 546 
 

546 500 

  36.543 36.926 
 

39.702 40.117 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
 

  

Αποθέματα 10 35.391 30.509 
 

34.587 29.847 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 11 15.318 16.478 
 

15.032 16.312 

Λοιπές απαιτήσεις 12 3.919 1.761 
 

3.819 1.674 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 38.376 52.219 
 

37.636 51.302 

  93.004 100.967 
 

91.075 99.135 

Σύνολο Ενεργητικού  129.546 137.893 
 

130.777 139.252 

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  25.112 25.112 
 

25.076 25.076 

Κέρδη εις νέον  34.024 28.224 
 

35.563 29.945 

Προτεινόμενο Μέρισμα  - 4.416 
 

- 4.416 

  78.163 76.779 
 

79.666 78.464 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
 

  

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 15 7.437 9.979 
 

7.437 9.979 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 17 1.025 953 
 

1.025 953 

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 18 782 684 
 

782 684 

Έσοδα Επομένων Χρήσεων 19 3.011 3.160 
 

3.011 3.160 

 
 

12.255 14.776 
 

12.255 14.776 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

  
 

  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 18.995 27.492 
 

18.855 27.319 

Υποχρεώσεις από φόρους  5.898 6.251 
 

5.798 6.123 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 15 4.684 4.284 
 

4.684 4.284 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 18 730 730 
 

730 730 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 8.822 7.582 
 

8.789 7.557 

 
 

39.128 46.338 
 

38.856 46.012 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 
 

129.546 137.893 
 

130.777 139.252 

 

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 01.01.2013) 7.066  11.961  46.112  65.139 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους 0 
 0  

5.679  5.679 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 
 0  

(2.650)  (2.650) 

Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 
(την 30.06.2013) 7.066 

 
11.961 

 
49.141  68.169 

  
   

   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (την 01.01.2014) 7.066  11.961  57.752  76.779 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους 0 
 

0 
 

5.800  5.800 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 
 

0 
 

(4.416)  (4.416) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την 30.06.2014) 7.066 
 

11.961 
 

59.136  78.163 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο  

Διαφορά Από Έκδοση 

Μετοχών Υπέρ το 'Άρτιο  

Σύνολο Αποθεματικών 

& Κέρδη Εις Νέο  Σύνολο 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (την 01.01.2013) 7.066   11.961   47.940   66.967 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους 0 
 0 

 5.479  5.479 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 
 0 

 (2.650)  (2.650) 

Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου 
(την 30.06.2013) 7.066   11.961  50.769  69.797 

  
   

   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (την 01.01.2014) 7.066  11.961  59.437  78.464 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους 0 
 0  

5.618  5.618 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 
 0  

(4.416)  (4.416) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την 30.06.2014) 7.066  11.961 
 

60.639  79.666 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ποσά σε χιλ. €) 

 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 01.01 – 30.06.2014 01.01 – 30.06.2013 01.01 – 30.06.2014 01.01 – 30.06.2013 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων 8.041 6.684 7.857 6.485 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις 1.376 1.732 1.367 1.725 

Αποσβέσεις Επιδοτήσεων Παγίου Ενεργητικού (149) (168) (149) (168) 

Απομείωση Αξίας Συμμετοχών 0 0 0 0 

Προβλέψεις 296 48 296 48 

Συναλλαγματικές διαφορές (317) (51) (317) (51) 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (47) (51) 0 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 696 236 674 231 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (4.882) 643 (4.741) 595 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (890) 3.089 (757) 3.043 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (6.997) (13.849) (6.971) (13.786) 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (874) (605) (862) (596) 

Καταβεβλημένοι φόροι (2.984) (1.333) (2.955) (1.331) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (6.730) (3.625) (6.557) (3.805) 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0 0 0 0 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (663) (152) (657) (114) 

Εισπραχθείσες Επιδοτήσεις 0 0 0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες 97 364 97 360 

Μερίσματα εισπραχθέντα  10 0 10 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (555) 212 (550) 246 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0 0 0 

Εξοφλήσεις δανείων (2.142) (1.571) (2.142) (1.571) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια)  0  0 

Μερίσματα πληρωθέντα (4.416) (2.650) (4.416) (2.650) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (6.558) (4.221) (6.558) (4.221) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (13.843) (7.633) (13.666) (7.780) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 52.219 45.362 51.302 44.857 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
38.376 37.728 37.636 37.077 

 
 
 
 
 
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 30/07/2014 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 30.06.2014 

καλύπτουν τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2014. 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 2013 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 2013. Η 

συνοπτική ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 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 και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση  

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα »: Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 

παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης.  

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες  

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, 

ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»: Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες 

αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον 

ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα 

πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 

τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα 

(επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η 

δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές 

αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 

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

επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.  

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»: Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού 

συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των 

συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της 

αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την 

ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 

συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το 

πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει 

από κοινού έλεγχος.  

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»: Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 

οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από 

κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει 

τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να 

εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»: Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το 

ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 

αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες όταν μία οικονομική οντότητα 

ετοιμάζει εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το ΣΔΛΠ μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 
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«Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις.  

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»: Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις». Ο σκοπός 

αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των 

επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες 

και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης»: H τροποποίηση στις οδηγίες 

μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και 

περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την 

περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική 

πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured 

entities) δεν απαιτείται.  

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»: Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία 

εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες 

εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων 

θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που 

ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια 

εταιρεία επενδύσεων.  

 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων»: 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) 

λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει 

αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη 

αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν 

υπάρχει απομείωση.  

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»: Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει 

τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, 

ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα 

νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.  

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»: Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που 

έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό 

γεγονός βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 

αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η 

οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της 

υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 
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αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 

την ΕΕ.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014). Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή 

τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν 

είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που 

υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιουλίου 2014)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.  

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της 

«προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας».  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το 

οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως 

στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης 

διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της 

καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά 

την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της 

επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η 

επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»: Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν 

προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της 

αναπροσαρμογής.  

 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως 

συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή 

στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιουλίου 2014)  
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Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην 

λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές 

καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα 

χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα 

συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 

39/ΔΠΧΑ 9.  

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το 

ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015  

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»: Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ για την 

αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 

έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας.  Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 

την ΕΕ.  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39»: 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 «Λογιστική Αντιστάθμισης», την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το 

οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες 

και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές 

του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ.  

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον 

γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

ΕΕ.  



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2014 έως 30.06.2014)   

 

 29

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 πλειοψηφία των 

συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε €, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του € 

νόμισμα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως ελεγχόμενη.  

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 € 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 Εταιρείας 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 30.06.2014 

ανερχόταν σε 7.437 χιλ. € (9.979 χιλ. € την 31.12.2013) και ο βραχυπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός σε 4.684 χιλ. € 

(4.284 χιλ. € την 31.12.2013). Από το σύνολο του ομολογιακού δανεισμού (12.121 χιλ. €) τα 2.921 χιλ. € αφορούν 

κοινό ομολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα με σταθερό επιτόκιο, τα 1.400 χιλιάδες € κοινό 

ομολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Alpha Bank με κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ τα υπόλοιπα 7.800 χιλιάδες 

€ αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank. 

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

επιβαρύνονταν κατά 46 χιλιάδες € την 01.01-30.06.2014 και κατά 61 χιλιάδες € την 01.01-30.06.2013 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 46 χιλιάδες € την 01.01-30.06.2014 και κατά 61 χιλιάδες € την 01.01-30.06.2013 αντιστοίχως. 

Το ύψος του συνολικού δανεισμού του Ομίλου σε σχέση με το ενεργητικό και τη ρευστότητά του είναι τέτοιο που ο 

εν λόγω κίνδυνος δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται σε επίπεδο ομίλου. 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 χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. 

Επιπρόσθετα κατά πάγια τακτική του Ομίλου το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από πελάτες ασφαλίζεται. 

Την 30.06.2014 το σύνολο του λογαριασμού των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων, για τον Όμιλο και 

για την Εταιρεία, ήταν 22.762 χιλ. € και 22.045 χιλ. €, η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ήταν 7.444 χιλ. € 

και 7.382 χιλ. € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τους 

πελάτες απεικονίζεται στη σημείωση 11. 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας 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. 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2014 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 33.714 0 0 0 

Σύνολο Δανείων και Τόκων 5.072 4.114 3.681 0 

Σύνολο 38.786 4.114 3.681 0 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2013 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 41.325 0 0 0 

Σύνολο Δανείων και Τόκων 4.744 4.646 5.532 308 

Σύνολο 46.069 4.646 5.532 308 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2014 

έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 33.442 0 0 0 

Σύνολο Δανείων και Τόκων 5.072 4.114 3.681 0 

Σύνολο 38.514 4.114 3.681 0 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2013 έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 40.998 0 0 0 

Σύνολο Δανείων και Τόκων 4.744 4.646 5.532 308 

Σύνολο 45.743 4.646 5.532 308 

 
 

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

λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους. 

Η μείωση που παρατηρείται στο υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές οφείλεται τόσο στο γεγονός 

ότι, όπως παγίως συμβαίνει, στο δεύτερο μισό της προηγούμενης χρήσης υπήρχαν αυξημένες παραγγελίες σε σχέση 

με το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης και επομένως βραχυπρόθεσμα αυξημένες υποχρεώσεις της Εταιρείας, 

όσο και στη συνέχιση της πολιτικής της για εξόφληση τοις μετρητοίς των προμηθευτών με σκοπό την επίτευξη 

καλύτερων όρων αγοράς και μείωση του ανά μονάδα κόστους. 

Με βάση τα ως άνω δεδομένα κατά την παρούσα χρονική στιγμή και για το υπόλοιπο της χρήσης, ο συγκεκριμένος 

κίνδυνος παρουσιάζεται ως ελεγχόμενος.. Επισημαίνεται συναφώς ότι ο Όμιλος έχει επιτύχει κατά τις πρόσφατες 

χρήσεις να μειώσει σημαντικά τις υποχρεώσεις του προς προμηθευτές, συρρικνώνοντας παράλληλα και τον 

τραπεζικό δανεισμό, χρηματοδοτώντας τις εν λόγω ενέργειες από τις ισχυρές ταμειακές του ροές.  

 

3.2 Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας 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.  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία 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.  Στους ακόλουθους δύο πίνακες παρουσιάζονται, για τον Όμιλο και 

την Εταιρεία αντίστοιχα, τα στοιχεία του καθαρού δανεισμού που, όπως προαναφέρθηκε είναι σταθερά αρνητικός. 

 

Ενοποιημένα Στοιχεία 30.06.2014 31.12.2013 

Σύνολο Δανείων 12.121 14.263 

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (38.376) (52.219) 

Καθαρός Δανεισμός (26.255) (37.956) 

 

 

Εταιρικά Στοιχεία 30.06.2014 31.12.2013 

Σύνολο Δανείων 12.121 14.263 

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (37.636) (51.302) 

Καθαρός Δανεισμός (25.515) (37.039) 
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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 2014 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές και 

εκτιμήσεις του Ισολογισμού της 31.12.2013.   

 

5.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  

(ποσά σε χιλ.  €)  

 

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. Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη περίοδο έως 30 Ιουνίου 2014 αναλύονται ως εξής:  

 

 

Περίοδος 01.01.2014 – 30.06.2014 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 

εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

 

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 42.456 83.661 18.241 973 145.332 
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (702) (1.113) (227) 0 (2.042) 

Καθαρές Πωλήσεις 41.754 82.549 18.014 973 143.291 

EBITDA 3.488 4.709 1.463 257 9.917 

Κέρδη / (ζημιά) από τη λειτουργία (EBIT) 3.056 4.127 1.282 225 8.690 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα         (649) 
Φορος Εισοδήματος         (2.241) 

Κέρδη μετά από φόρους         5.800 

 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη χρήση έως 30 Ιουνίου 2013 αναλύονται ως εξής: 

 

Περίοδος 01.01.2013 – 30.06.2013 

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 

εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

 

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 40.814 74.101 17.029 1.236 133.180 
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (723) (804) (112) 0 (1.639) 

Καθαρές Πωλήσεις 40.092 73.297 16.917 1.236 131.541 

EBITDA 2.975 3.948 1.182 311 8.416 

Κέρδη / (ζημιά) από τη λειτουργία (EBIT) 2.422 3.214 962 254 6.851 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα         (167) 
Φορος Εισοδήματος         (1.027) 

Κέρδη μετά από φόρους         5.657 

 

Οι τομείς "Είδη γραφείου", κυρίως, και "Τηλεφωνία" εμφανίζουν τα υψηλότερα περιθώρια λειτουργικής 

κερδοφορίας, τόσο ως ποσοστό επί των επί μέρους πωλήσεων του κλάδου (8,4% και 8,1%, αντίστοιχα) όσο και ως 

τομείς με τη μεγαλύτερη βελτίωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (93 και 113 μονάδες βάσης, 
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αντίστοιχα). Ωστόσο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε αξία επιτυγχάνει, διαχρονικά ο κλάδος των Η/Υ και ψηφιακών 

εφαρμογών, που συμβάλλει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου.  

Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του Ενεργητικού και του υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς για 

την 30.06.2014 και 31.12.2013, αναλύεται ως εξής: 

 

30.06.2014 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Ενεργητικό Τομέα 14.776 29.558 6.375 50.709 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 78.837 

Ενοποιημένο Ενεργητικό       129.546 

 

30.06.2014 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τομέα 5.535 11.072 2.388 18.995 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 110.552 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις       129.546 

 

 

31.12.2013 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Ενεργητικό Τομέα 13.735 27.097 6.155 46.987 
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 90.906 

Ενοποιημένο Ενεργητικό       137.893 

 

31.12.2013 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τομέα 8.036 15.854 3.601 27.492 
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 110.401 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις       137.893 

 
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 

  
01.01.2014 έως 30.06.2014 30.06.2014 

Ελλάδα 141.147 130.777 

Βουλγαρία 4.185 2.460 

 Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (μετά τις απαραίτητες 
απαλοιφές) 

143.291 129.546 

 

  Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού 

  
01.01.2013 έως 30.06.2013 31.12.2013 

Ελλάδα 129.414 139.252 

Βουλγαρία 3.766 2.432 

 Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (μετά τις απαραίτητες 
απαλοιφές) 131.541 137.893 

 

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 χιλ.  €)  

 

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 01.01.2014 43.898  18.071  0  5.585  67.554  
Προσθήκες 0  138  380  144  663  
Μειώσεις 0  (1.949)  0  0  (1.949)  
Μεταφορές 0  0  0  0  0  

Υπόλοιπο την 30.06.2014 43.898  16.260  380  5.729  66.267  

Αποσβέσεις           

Υπόλοιπα την 01.01.2014 (15.777)  (15.647)  0  (4.826)  (36.250)  
Αποσβέσεις περιόδου (733)  (548)  0  (95)  (1.376)  
Μειώσεις 0  1.949  0  0  1.949  
Μεταφορές 0  0  0  0  0  

Υπόλοιπο την 30.06.2014 (16.510)  (14.245)  0  (4.921)  (35.677)  

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2014 27.388  2.015  380  808  30.590  

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2013 28.121  2.425  0  758  31.304  

 

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 01.01.2013 43.969 19.814 0 5.694 69.477 
Προσθήκες 6 111 0 35 152 
Μειώσεις 0 (30) 0 (21) (51) 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 30.06.2013 43.975 19.895 0 5.708 69.578 

Αποσβέσεις      
Υπόλοιπα την 01.01.2013 (14.176) (16.256) 0 (4.900) (35.332) 
Αποσβέσεις περιόδου (882) (723) 0 (128) (1.732) 
Μειώσεις 0 27 0 6 34 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 30.06.2013 (15.058) (16.951) 0 (5.022) (37.031) 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2013 28.917 2.944 0 686 32.547 

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2012 29.793 3.558 0 794 34.145 

 

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 01.01.2014 43.898 17.747 0 5.532 67.177 
Προσθήκες 0 134 380 144 657 
Μειώσεις 0 (1.949) 0 0 (1.949) 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 30.06.2014 43.898 15.932 380 5.675 65.885 

Αποσβέσεις      
Υπόλοιπα την 01.01.2014 (15.777) (15.369) 0 (4.783) (35.930) 
Αποσβέσεις περιόδου (733) (541) 0 (93) (1.367) 
Μειώσεις 0 1.949 0 0 1.949 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 30.06.2014 (16.510) (13.961) 0 (4.877) (35.348) 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2014 27.388 1.971 380 798 30.537 

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2013 28.121 2.379 0 748 31.248 
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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 01.01.2013 43.969 19.472 0 5.644 69.086 
Προσθήκες 6 91 0 35 132 
Μειώσεις 0 (24) 0 (21) (46) 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 30.06.2013 43.975 19.539 0 5.658 69.172 

Αποσβέσεις      
Υπόλοιπα την 01.01.2013 (14.176) (15.951) 0 (4.853) (34.981) 
Αποσβέσεις περιόδου (882) (716) 0 (127) (1.725) 
Μειώσεις 0 22 0 6 28 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 30.06.2013 (15.058) (16.646) 0 (4.974) (36.678) 

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2013 28.917 2.893 0 684 32.494 

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2012 29.793 3.521 0 791 34.105 

 

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 2014 

ανήλθαν 663 χιλ. € και 657 χιλ, αντίστοιχα για το 1ο εξάμηνο του 2013 ανήλθαν 152 χιλ. € και 132 χιλ αντίστοιχα.  

Η εταιρεία προχώρησε την 31.12.2012, σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με το Ν.2065/1992, 

μόνο στο Φορολογικό Μητρώο Παγίων, από τη στιγμή που υιοθετεί τις αρχές των ΔΠΧΑ και τηρεί τα βιβλία της 

σύμφωνα με αυτές (Υπ. Οικονομικών Πολ.1226/24.12.2012). 

 

7. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

(ποσά σε χιλ.  €)   

 

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 θυγατρική αποτιμάται και εμφανίζεται στο κόστος κτήσεως πλην 

τυχόν ζημιές απομείωσης. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η αξία της συμμετοχής στη θυγατρική Plaisio 

Computers JSC απαλείφεται πλήρως. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε θυγατρικές κατά την 30.06.2014 είχε ως εξής: 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
30.06.2014 31.12.2013 

Plaisio Computers JSC  4.072 4.072 

 
Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες κατά την 30.06.2014 αναλύονται ως εξής: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.  1.026 985  287 287 

Plaisio Estate JSC 
238 243  212 212 

Σύνολο Συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις 
1.264 1.227  499 499 

 

Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται και παρουσιάζονται 

με τη μέθοδο του κόστους κτήσεως. 

Σημειώνεται ότι η ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%, αποφάσισε  κατά 

την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 27 Ιουνίου 2014  την μείωση του 

μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων σαράντα (500.040,00) Ευρώ, με μείωση της 

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εν λόγω εταιρείας από 7,75 Ευρώ  σε 5,05  Ευρώ  και με επιστροφή –καταβολή 

του εν λόγω ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.  

Συνεπεία της ως άνω μειώσεως θα επιστραφεί στην Εταιρεία χρηματικό ποσό 100.008,00 Ευρώ και ως εκ τούτου θα 

επηρεαστεί ισόποσα η συμμετοχή της Εταιρείας  στην ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..Η ως άνω μείωση θα λάβει χώρα μετά 

την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Πλαίσιο Ακινήτων από την Εποπτεύουσα Αρχή. Η 

Plaisio Estate JSC έλαβε στις 30.06.2014 την απόφαση να καταβάλλει στην Εταιρεία  μέρισμα για τη χρήση 2013, 

ποσού 10 χιλ. €. Η θυγατρική της Πλαίσιο Computers, Plaisio Computers JSC αποφάσισε στις 02.07.2014 τη διανομή 

μερίσματος ποσού 104 χιλ. €, το οποίο θα λογιστικοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου. 

 

Οι μεταβολές στις συμμετοχές που ενσωματώνονται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης που παρουσιάζονται στις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν αποκλειστικά αναλογία στα αποτελέσματα των συγγενών εταιρειών.  

 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

(ποσά σε χιλ.  €)  

 

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 30.06.2014 είχαν ως εξής:  
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ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 
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  (354) (212)  (354) (212) 

Σύνολο Συμμετοχών σε Λοιπές Επενδύσεις 144 286  144 286 

 

Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την 30.06.2014 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 χιλ.  €)   

 

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 30.06.2014 αναλύονται ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Δοσμένες Εγγυήσεις  591 546  546 500 

Σύνολο 591 546  546 500 
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10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(ποσά σε χιλ.  €)  

 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2014 αναλύονται ως εξής:  

 

ΑΠΟΘΈΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Αποθέματα εμπορευμάτων 41.919 36.787  41.105 36.103 

Αποθέματα προϊόντων 14 12  14 12 

Αποθέματα Α΄ και βοηθητικών υλών 10 10  10 10 

Αποθέματα αναλωσίμων 526 334  526 334 

Προκαταβολές για αγορά 

εμπορευμάτων 
4.836 3.681  4.836 3.681 

 47.305 40.824  46.490 40.140 

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης 

αποθεμάτων 
(11.914) (10.315)  (11.903) (10.294) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία 
35.391 30.509  34.587 29.847 

 

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 30.06.2014 το σύνολο αποθεμάτων ήταν 47.305 χιλ. € και 46.490 χιλ. €, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 11.914 

χιλ. € και 11.903  χιλ. € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Στην εξεταζόμενη περίοδο, ο Όμιλος ενίσχυσε 

σημαντικά τα αποθέματά του στο πλαίσιο της πολιτικής του εμπλουτισμού των προϊόντων του και της συνακόλουθης 

ανάγκης να διαθέτει αυξημένα αποθέματα για την ευχερή διάθεση των νέων κυρίως προϊόντων στην αγορά, ενώ 

παράλληλα βασιζόμενος σε ένα ευέλικτο μοντέλο, καθώς και στην αξιολόγηση της βέλτιστης ταχύτητας κυκλοφορίας 

του αποθέματος, προέβη σε περαιτέρω αύξηση της πρόβλεψης απομείωσης των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα το 

σχετικό ποσοστό να ανέλθει σε 25,2% περίπου έναντι 25,3% και 27,5% τη χρήση 2013 και το πρώτο εξάμηνο του 

2013.  
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11. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ.  €)  

 

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2014 

αναλύονται ως εξής:  

 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30.06.2014 31.12.2013 

 
30.06.2014 31.12.2013 

Πελάτες 19.436 21.211 
 

18.719 20.589 

Επιταγές Εισπρακτέες 3.326 3.092 
 

3.326 3.092 

Συνολικές Απαιτήσεις Πελατών 22.762 24.303 
 

22.045 23.681 

Μείον: Πρόβλεψη Απομείωσης (7.444) (7.825) 
 

(7.382) (7.758) 

Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών 15.318 16.478 
 

14.663 15.922 

Απαιτήσεις από Θυγατρική Εταιρεία 0 0 
 

370 390 

Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες 0 0 
 

0 0 

Σύνολο 15.318 16.478 
 

15.032 16.312 

 

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 

  2014 2013  2014 2013 

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 01/01 7.825 9.071  7.758 9.000 

Καθαρή Μεταβολή Περιόδου (381) (865)  (376) (877) 

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 30/06 7.444 8.206  7.382 8.123 

 

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 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. 

Την 30.06.2014 το σύνολο του λογαριασμού πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων, για τον Όμιλο και για την 

Εταιρεία, ήταν 22.762 χιλιάδες € και 22.045 χιλιάδες € (μειωμένα κατά 1,5 περίπου εκ. € έναντι της 31.12.2013), ενώ 

η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ήταν 7.444 χιλιάδες € και 7.382 χιλιάδες € για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία αντίστοιχα. Επομένως, σχεδόν το ένα τρίτο των απαιτήσεων της Εταιρείας έχει καλυφθεί από σχετικές 
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προβλέψεις επισφαλειών, ποσοστό που δημιουργεί σημαντική εξασφάλιση ως προς την ανάκτηση των απαιτήσεών 

της, ακόμα και σε εποχή περιορισμού της ρευστότητας της ελληνικής αγοράς, όπως η σημερινή. Επισημαίνεται, 

επίσης, ότι το ποσοστό της σχηματισθείσας πρόβλεψης για την τρέχουσα περίοδο εμφανίζεται ελαφρά αυξημένο 

(32,7% έναντι 32,2% την 31.12.2013), πιστοποιώντας τη συντηρητική προσέγγιση της Διοίκησης της Εταιρείας, σε 

περιβάλλον αυξημένων πιστωτικών κινδύνων και αυξημένης πιθανότητας δημιουργίας επισφαλειών. 

 

12.  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ.  €)  

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2014 αναλύονται ως εξής: 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Απαιτήσεις από Φόρους 252 0  252 0 

Έξοδα επόμενης χρήσης 67 216  62 216 

Λοιπές απαιτήσεις 3.600 1.545  3.505 1.457 

 3.919 1.761  3.819 1.674 

 

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 χιλ.  €)  

 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Διαθέσιμα στο Ταμείο 1.129 2.621  1.092 2.595 

Διαθέσιμα σε τράπεζες 36.747 45.398  36.045 44.507 

Προθεσμιακές καταθέσεις 500 4.200  500 4.200 

Σύνολο 38.376 52.219  37.636 51.302 

 

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

Ταμειακών Ροών.  
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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 

01.01.2014 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

30.06.2014 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 χιλ. 

(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 χιλ.  €)  

Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 30.06.2014 αναλύονται ως εξής:  

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια      

Ομολογιακός Δανεισμός 7.437 9.979  7.437 9.979 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 7.437 9.979  7.437 9.979 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια      

Ομολογιακός Δανεισμός 4.684 4.284  4.684 4.284 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 4.684 4.284  4.684 4.284 

Συνολικός Δανεισμός 12.121 14.263  12.121 14.263 

 

Οι μεταβολές του Δανεισμού αναλύονται ως κάτωθι: 

Μεταβολές Δανεισμού ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπόλοιπο 01.01.2013 17.406  17.406 

Αποπληρωμή Δανεισμού (1.571)  (1.571) 

Υπόλοιπο 30.06.2013 15.834  15.834 

     

Υπόλοιπο 01.01.2014 14.263  14.263 

Αποπληρωμή Δανεισμού (2.142)  (2.142) 

Υπόλοιπο 30.06.2014 12.121  12.121 

 

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

ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 3.884 4.334  3.884 4.334 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 3.553 5.352  3.553 5.352 

Πάνω από 5 έτη 0 293  0 293 

  7.437 9.979  7.437 9.979 

 

Ο ομολογιακός δανεισμός, εμφανίζεται μειωμένος κατά περίπου €2,5 εκατ. σε σχέση με το τέλος της χρήσης 2013 και 

αφορά: 

i. 12ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 2.921 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 7.800 χιλ. €, με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Tο ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Τράπεζα 

Eurobank A.E.. Το ποσό των 7.020 χιλ. € έχει συναφθεί με την Eurobank Cyprus Ltd, ενώ το ποσό του 780 χιλ. 

€ έχει συναφθεί με την Eurobank Ergasias A.E. 

iii. 3ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές ποσού 1.400 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. 

iv.  

Το ομολογιακό δάνειο (περίπτωση i ανωτέρω) που έχει συνάψει η Εταιρία με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος έχει 3 

ακόλουθους χρηματοοικονομικούς δείκτες (financial covenants) επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων: 

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

όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, μικρότερο του 4,50. 

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

Κεφαλαίων να διατηρηθεί μικρότερο ή ίσο του 2,75 για όλη τη διάρκεια του δανείου. 

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

διατηρηθούν μεγαλύτερα από 3,50 για όλη τη διάρκεια του Δανείου. 

Το ομολογιακό δάνειο (περιπτωση ii ανωτέρω) που έχει συνάψει η εταιρία με την Τράπεζα Eurobank, 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, μικρότερο ή ίσο του 4,50. 

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

Κεφαλαίων να διατηρηθεί μικρότερο ή ίσο του 2,75 για όλη τη διάρκεια του δανείου. 

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

διατηρηθούν μεγαλύτερα ή ίσα του 3,50 για όλη τη διάρκεια του Δανείου. 
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Αντίστοιχα για το ομολογιακό δάνειο (περίπτωση iii ανωτέρω) 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, μικρότερο ή ίσο του 4,00. 

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

Κεφαλαίων να διατηρηθεί μικρότερο ή ίσο του 2,25 για όλη τη διάρκεια του δανείου. 

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

διατηρηθούν μεγαλύτερα ή ίσα με 4,00 για όλη τη διάρκεια του Δανείου. 

Σε κάθε ημερομηνία αξιολόγησης, η Εταιρεία και ο Όμιλος ικανοποιούν πλήρως όλους τους όρους και δείκτες του 

τραπεζικού δανεισμού. 

 

16. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(ποσά σε χιλ.  €)  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στην κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται 

ως κάτωθι:  

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.292 1.306  1.292 1.306 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.245 4.869  5.195 4.818 

  3.953 3.563  3.903 3.512 

 

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 2014 «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 χιλ.  €)  

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της 

αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται 

αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Στην Ελλάδα, υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται δικαιούνται το 40% 

τέτοιας αποζημίωσης σύμφωνα με το Ν.2112/1920. Αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και αποτελούν 

προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. Οι εκτιμήσεις για τις υποχρεώσεις καθορισμένων 
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παροχών του Ομίλου σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 υπολογίζοντα από ανεξάρτητες εταιρίες αναλογιστών, στο τέλος κάθε 

χρήσης. 

 
31.12.2013 

Βασικές Αναλογιστικές Παραδοχές 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,5% 

Αναμενόμενη ετήσια αύξηση αποδοχών 0,0%-4% 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 

Υποχρέωση στην έναρξη της χρήσης 953 896 953 896 

Καθαρό έξοδο  73 56 73 56 

Υποχρέωση στη λήξη της χρήσης 1.025 953 1.025 953 

 

 

Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα  μετά από Φόρους αφορούν την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζημιών που 

προκύπτουν κατά την εκτίμηση της υποχρέωσης, η οποία γίνεται άμεσα στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων. 

Το έσοδο για την περίοδο 01/01/2013 – 30/06/2013 ανέρχεται στο ποσό των 22 χιλ ευρώ, το οποίο απεικονίζεται  

στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων οφείλεται στη λογιστικοποίηση της μεταβολής του φορολογικού 

συντελεστή από 20% σε 26%. 

 

18. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ. €) 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 30.06.2014 αναλύονται ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σημ. 30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις       

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις 

(α) 
564 564  564 564 

Πρόβλεψη επαναφοράς καταστημάτων στην 

πρότερη κατάσταση βάσει συμβολαίου 

 

(β) 
218 120  218 120 

Σύνολο μακροπρόθεσμων προβλέψεων  782 684  782 684 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις       

Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ (γ) 730 730  730 730 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων προβλέψεων  730 730  730 730 

Σύνολο   1.512 1.414  1.512 1.414 

 

(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. 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. 
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(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 730 χιλ. € για την κάλυψη του κόστους επισκευής και 

αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται στο 

τέλος κάθε χρήσης.  

 

19. ΈΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €) 

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. €. 

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

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 01.01.2014 – 30.06.2014 οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 149 χιλ. €. 

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 

 30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Μακροπρόθεσμο Τμήμα  3.011 3.160  3.011 3.160 

Βραχυπρόθεσμο Τμήμα (Σημ. 21) 299 299  299 299 

 3.310 3.459  3.310 3.459 
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20. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ.  €)  

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2014 αναλύονται ως εξής:  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.06.2014 31.12.2013  30.06.2014 31.12.2013 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 18.995 27.492  18.855 27.319 

Προκαταβολές πελατών 856 886  856 870 

Μερίσματα πληρωτέα 13 12  13 12 

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία 650 1.320  650 1.320 

Έσοδα Επόμενης Χρήσης (Σημ. 19) 299 299  299 299 

Παράγωγο Χρηματοοικονομικό Προϊόν 3.020 2.238  3.020 2.238 

Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.983 2.827  3.952 2.819 

 27.816 35.073  27.644 34.876 

 

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

αναφοράς. Η μείωση που παρατηρείται στο υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές οφείλεται τόσο στο 

γεγονός ότι, όπως παγίως συμβαίνει, στο δεύτερο μισό της προηγούμενης χρήσης υπήρχαν αυξημένες παραγγελίες 

σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης και επομένως βραχυπρόθεσμα αυξημένες υποχρεώσεις της 

Εταιρείας, όσο και στη συνέχιση της πολιτικής της για εξόφληση τοις μετρητοίς των προμηθευτών με σκοπό την 

επίτευξη καλύτερων όρων αγοράς και μείωση του ανά μονάδα κόστους. 

 

21.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ποσά σε χιλ.  €)  

Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά την αναμόρφωση του λογιστικού αποτελέσματος κατά το ποσό 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 αναφοράς. Ο φόρος εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 

30.06.2014 και 30.06.2013 (26%) αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:  

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30.06.2014 30.06.2013  30.06.2014 30.06.2013 

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 2.630 1.692  2.630 1.692 

Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου (390) (665)  (391) (664) 

 2.241 1.027  2.239 1.028 
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Με την ψήφιση του Ν.4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, 

 αυξήθηκε από 20% σε 26%. Λόγω του ότι η αύξηση αυτή αποτελoύσε μη διορθωτικό γεγονός σύμφωνα με το ΔΛΠ 10 

παρ. 22, η Εταιρεία κατά την 31.12.2012 υπολόγισε τον αναβαλλόμενο  φόρο  με φορολογικό συντελεστή 20% 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 παρ.47. Κατά τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου, την 30.06.2013, η 

λογιστικοποίηση της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% οδήγησε στην αύξηση της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά  875 χιλ ευρώ, εκ των οποίων 852 χιλ 

ευρώ αφορούν το αποτέλεσμα της χρήσης μετά από φόρους  και 22 χιλ ευρώ τα λοιπά συνολικά έσοδα. Στην θετική 

επίπτωση από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή κατά το 2013 , αποδίδεται η σημαντικά χαμηλότερη 

φορολογίας για το πρώτο τρίμηνο 2013, και η μεγάλη διαφοροποίηση του φόρου εισοδήματος μεταξύ των δύο υπό 

εξέταση περιόδων. 

 

22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

(ποσά σε χιλ.  €)  

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

Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις 01.01- 30.06.2014 

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ 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 2.042 0 138 2.180 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 584 -  0 0 0 584 

Plaisio Computers JSC 0 0 -  0 0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 71 -  0 71 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 -  0 

Σύνολα 584 0 2.112 0 138 2.834 

 

Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις 01.01- 30.06.2013 

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ 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 1.630 0 45 1.675 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 614 - 0 0 0 614 

Plaisio Computers JSC 10 0 - 0 0 10 

Plaisio Estate JSC 0 0 77 - 0 77 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 624 0 1.707 0 45 2.376 
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Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 30.06.2014 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

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. -  0 370 0 150 519 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 17 -  0 0 0 17 

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 17 0 370 0 150 536 

 
 

Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31.12.2013 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

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. - 0 390 0 32 422 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 5 - 0 0 0 5 

Plaisio Computers JSC 29 0 - 0 0 29 

Plaisio Estate JSC 0 0 0 - 0 0 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 34 0 390 0 32 456 

 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες απαλοιφές.  

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 01.01-30.06.2014 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 284  284 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 2  2 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 8  8 

 

Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 01.01-30.06.2013 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 
301 

 
301 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 
5 

 
5 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 
0 

 
0 
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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 2004-2013 

PLAISIO Estate JSC 2004-2013 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 2010 

 
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.  

Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 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. 

 

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. 
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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 

 
01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2013 

 
01.01-

30.06.2014 
01.01-

30.06.2013 

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους 
της μητρικής (ποσά σε χιλ. €)  

5.800 5.657 
 

5.618 5.457 

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμός μετοχών( σε 
χιλ.) 

22.080 22.080 
 

22.080 22.080 

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή σε € 0,2627 0,2562 
 

0,2544 0,2472 

 

 

25. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

(ποσά σε χιλ. €) 

 

Κατά την 16η Απριλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την διανομή μερίσματος συνολικού 

ύψους 4.416χιλ €  (ανά μετοχή 0,2000 €, μικτό ποσό) από τα κέρδη της χρήσης 2013, το οποίο εγκρίθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14/05/2014. Το ποσό του μερίσματος είναι 

αυξημένο κατά 66,7% έναντι αυτού της χρήσης 2012, αντικατοπτρίζοντας την άριστη πορεία των αποτελεσμάτων του 

Ομίλου και την διαχρονική πολιτική της Διοίκησης για διανομή ικανοποιητικού μερίσματος στους μετόχους, εφόσον 

οι συνθήκες και η ταμειακή επάρκεια το επιτρέπουν. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4110/2013, στα κέρδη που 

διανέμουν οι εταιρείες με τη μορφή μερισμάτων, διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου 10%. 

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 29 Μαΐου 2014 από την Τράπεζα Eurobank Ergasias. 

 

26. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2014 ήταν 1.193 και 1.128 άτομα για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία αντίστοιχα. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2013 ήταν 1.141 και 1.074 άτομα για 

τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 
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27. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

Στις 02/07/2014, η θυγατρική της Πλαίσιο Computers, Plaisio Computers JSC αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 

ποσού 104 χιλ. €. Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Εξαμηνιαίων Οικονομικών 

Καταστάσεων τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

Μαγούλα Αττικής, 30 Ιουλίου 2014 

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Η Κάτοχος Άδειας Α Ταξης 

& Δ/νων Σύμβουλος & Δ/νων Σύμβουλος  
 
 
 
 
 
   

   
Γεώργιος Γεράρδος Κωνσταντίνος Γεράρδος          Αικατερίνη Βασιλάκη  

Α.Δ.Τ. ΑΙ 597688 Α.Δ.Τ. ΑΕ 632801 ΑΔΤ ΑΒ 501431 
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