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Η συνημμένη Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» την 21/05/2015 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01.01 – 31.03.2015 

(ποσά σε χιλ.  €)  

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  01.01 – 31.03.15 01.01 – 31.03.14  01.01 – 31.03.15 01.01 – 31.03.14 

 Σημ.      

Πωλήσεις 4 70.287  72.797   69.271  71.544  

Κόστος Πωληθέντων  (54.909) (54.847)  (54.347) (54.049) 

Μικτό Κέρδος  15.378  17.950   14.924  17.495  

       

Λοιπά έσοδα   9  19   8  13  

Έξοδα διάθεσης  (12.732) (12.279)  (12.448) (12.020) 

Έξοδα διοίκησης  (2.035) (1.969)  (1.941) (1.885) 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα  2.030  431   2.030  431  

Κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων   2.649  4.152   2.573  4.034  

Χρηματοοικονομικά Έσοδα  49  63   48  63  

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  (206) (481)  (199) (474) 

Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιρειών  26  23   -  -  

Κέρδη προ φόρων  2.519  3.757   2.423  3.623  

Φόρος εισοδήματος 20 (716) (1.037)  (717) (1.036) 

Κέρδη μετά από φόρους  1.802  2.721   1.706  2.587  

Ιδιοκτήτες Μητρικής  1.802  2.721   1.706  2.587  

Δικαιώματα Μειοψηφίας  0 0  - - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:       

       

Αναγνώριση αναλογιστικών ζημιών 16 0  0   0  0  

Αναβαλλόμενος Φόρος που αναλογεί 16 0  0   0  0  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  1.802  2.721   1.706  2.587  

Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε:       

Ιδιοκτήτες Μητρικής  1.802  2.721   1.706  2.587  

Δικαιώματα Μειοψηφίας  0 0  - - 

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

 
     

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 23 0,0816  0,1232   0,0773  0,1171  

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 23 0,0816  0,1232   0,0773  0,1171  

Μέρισμα ανά Μετοχή        

EBITDA  3.261  4.746   3.180  4.624  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
(ποσά σε χιλ.  €)  
 

 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενεργητικό 
Σημ. 31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
      

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 5 28.293 28.797   28.248 28.753 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 677 727   670 719 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6 0 0   4.072 4.072 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 6 1.316 1.290   499 499 

Λοιπές επενδύσεις 7 44 44   44 44 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 15 4.294 3.576   4.262 3.545 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8 652 618   605 571 

  35.276 35.052   38.399 38.203 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Αποθέματα 9 43.568 39.491   42.499 38.527 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 10 16.292 19.570   15.901 19.197 

Λοιπές απαιτήσεις 11 3.261 2.565   3.253 2.491 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 36.200 45.115   35.640 44.495 

  99.321 106.741   97.293 104.710 

Σύνολο Ενεργητικού  134.596 141.794   135.692 142.912 

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο  13 7.286 7.066   7.286 7.066 

Υπέρ το άρτιο 13 11.884 11.961   11.884 11.961 

Λοιπά Αποθεματικά  25.124 25.239   24.961 25.105 

Κέρδη εις νέον  45.969 44.195   47.598 45.892 

  90.263 88.461   91.730 90.024 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14 3.553 5.645   3.553 5.645 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 16 1.095 1.067   1.095 1.067 

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 17 782 782   782 782 

Έσοδα Επομένων Χρήσεων 18 2.787 2.861   2.787 2.861 

  8.216 10.355   8.216 10.355 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 15.930 23.856   15.689 23.678 

Υποχρεώσεις από φόρους  4.627 4.694   4.533 4.544 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14 4.634 4.334   4.634 4.334 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 17 1.023 1.023   1.023 1.023 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19 9.903 9.071   9.867 8.954 

  36.117 42.978   35.746 42.534 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  134.596 141.794   135.692 142.912 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(ποσά σε χιλ.  €)  

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο   

Διαφορά Από 
Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το Άρτιο   
Σύνολο Αποθεματικών 

& Κέρδη Εις Νέο   Σύνολο 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 
(την 1

η
 Ιανουαρίου 2014) 7.066   11.961   57.752   76.779  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 
Φόρους 0   0   2.721    2.721  

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0   0   0   0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την 
31

η
 Μαρτίου 2014) 7.066    11.961    60.473    79.500  

               

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 
(την 1

η
 Ιανουαρίου 2015) 

7.066    11.961    69.434    88.461  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 
Φόρους 

0  0 
 

1.802   1.802  

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0  0  0    0  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου  
(την 31

η
 Μαρτίου 2015) 

7.066    11.961    71.236    90.263  

 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο   

Διαφορά Από 
Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το Άρτιο   
Σύνολο Αποθεματικών 

& Κέρδη Εις Νέο   Σύνολο 

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 
(την 1

η
 Ιανουαρίου 2014) 

7.066   11.961   59.437   78.464  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 
Φόρους 

0    0    2.587    2.587  

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0    0    0    0  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου  
(την 31

η
 Μαρτίου 2014) 

7.066    11.961    62.023    81.050  

                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου 
(την 1

η
 Ιανουαρίου 2015) 

7.066    11.961    70.997    90.024  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 
Φόρους 

0    0    1.706    1.706  

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0    0    0    0  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου  
(την 31

η
 Μαρτίου 2015) 

7.066    11.961    72.703    91.730  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   
(ποσά σε χιλ.  €)  

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
01.01 – 

31.03.2015 
01.01 – 

31.03.2014 
01.01 – 

31.03.2015 
01.01 – 

31.03.2014 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         

Κέρδη προ φόρων 2.519 3.757 2.423 3.623 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις 686 668 681 664 

Αποσβέσεις Επιδοτήσεων Παγίου Ενεργητικού (75) (75) (75) (75) 

Προβλέψεις 22 268 22 268 

Συναλλαγματικές διαφορές 124 (122) 124 (122) 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 

(26) (23) 0 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 157 418 151 411 

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

       

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (4.077) (849) (3.971) (725) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.440 (354) 2.391 (329) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (7.060) (6.816) (7.043) (6.816) 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (249) (515) (242) (508) 

Καταβεβλημένοι φόροι (1.501) (1.220) (1.445) (1.188) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

(7.041) (4.861) (6.984) (4.796) 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

(Αύξηση) / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών, 
Συγγενών, Κοινοπραξιών και Λοιπών Επενδύσεων 

0 0 0 0 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 

0 0 0 0 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

(132) (320) (126) (319) 

Τόκοι εισπραχθέντες 49 63 48 63 

Μερίσματα εισπραχθέντα  0 0 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

(83) (257) (78) (256) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0 0 0 

Εξοφλήσεις δανείων (1.792) (1.492) (1.792) (1.492) 

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0 

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

(1.792) (1.492) (1.792) (1.492) 

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

(8.916) (6.610) (8.854) (6.544) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 45.115 52.219 44.495 51.302 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 36.200 45.609 35.640 44.758 
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ΣΗΜΕ ΙΩΣΕ ΙΣ  Ε ΠΙ  ΤΩΝ Ο ΙΚΟΝΟ ΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε (η «Εταιρεία») και τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και της θυγατρικής της (ο «Όμιλος»). 

Τα ονόματα της θυγατρικής και των συνδεδεμένων εταιρειών παρουσιάζονται στη σημείωση 6. 

Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1988 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) το 1999. Η Εταιρεία έχει την 

έδρα της στην Θέση Σκληρή στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16601/06/Β/88/13) 

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

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και η εμπορία ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και ειδών εξοπλισμού γραφείου.  

Οι παρούσες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας στις 21 Μαΐου 2015. 

 

2. Αρχές Σύνταξης της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης 

2.1. Βάση Σύνταξης της Οικονομικής Πληροφόρησης 

Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).   

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών πληροφοριών της Εταιρείας κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2014 όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για σκοπούς ενημέρωσης. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση υπολογισμών και 

υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου υπό αναφορά.  

Οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες 

συνθήκες και ενέργειες. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

 

2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 

διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 

περιόδου ή μεταγενέστερα.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 
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Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού 

συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), 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 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες 

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

ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  
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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. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το 

ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει 

ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 
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στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2017) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των 

εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών 

κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική 

οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό 

το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης 

της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17 Ιουνίου 2014) 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και 

δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση 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 αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. 

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

την ή μετά την 1η 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.  

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού 

δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της 

ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 
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Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που 

παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα 

πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η 

παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να 

λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης 

ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς 

εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά 

των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε 

με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία 

τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την 

παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση 

ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την 

υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των 

αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

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’. 
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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 1η Ιανουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των 

αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού 

δραστηριότητας βάση 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. 
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς 

πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και 

δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας 

συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν 

συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του 

ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για 

όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά 

την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία 

αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 
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3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 

 

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. 

 

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και 

παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων, στους επόμενους 12 μήνες.  

Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 01/01 - 31/03/2015 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις των 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014.   

 
4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου αναγνωρίζει τρεις επιχειρηματικούς τομείς (τις προϊοντικές κατηγορίες: 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. Οι βασικές πηγές εσόδων των λοιπών αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

service των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και υπηρεσίες μεταφοράς. 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 αναλύονται ως εξής:  

 Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

01.01-31.03.2015 Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / 
τομέα 22.834 38.481 9.601 490 71.406 

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (333) (643) (142) 0  (1.119) 

Καθαρές Πωλήσεις 22.501 37.837 9.459 490 70.287 

EBITDA 1.227 1.452 490 91 3.261 

% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις 5,45% 3,84% 5,18% 18,65% 4,64% 

Κέρδη από εργασίες (EBIT) 997 1.180 398 74 2.649 

Χρηματοοικονομικά έξοδα         
(131) 

Φορολογία Χρήσεως         (716) 

Κέρδη μετά από φόρους         1.802 

Τα σχετικά στοιχεία του 2014, δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα αναφορικά με τους λειτουργικούς τομείς των Ειδών Γραφείου και των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών διότι μία προϊοντική κατηγορία η οποία μέχρι πρότινος παρακολουθούνταν στον τομέα των Η/Υ και 

Ψηφιακών Εφαρμογών πλέον περιλαμβάνεται στον τομέα των Ειδών Γραφείου. Η αλλαγή αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζει ουσιωδώς 

τη συγκρισιμότητα κατά την ανάλυση του τομέα δραστηριότητας. 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για την περίοδο έως 31 Μαρτίου 2014 αναλύονται ως εξής: 
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  Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας 

01.01-31.03.2014 Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα 23.181 40.566 9.562 497 73.807 

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (337) (542) (131) 0  (1.010) 

Καθαρές Πωλήσεις 22.844 40.024 9.431 497 72.797 

EBITDA 1.756 2.145 721 124 4.746 

% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις 7,69% 5,36% 7,65% 24,89% 6,52% 

Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες (EBIT) 1.537 1.876 631 108 4.152 

Χρηματοοικονομικά έξοδα         
(395) 

Φορολογία Χρήσεως         (1.037) 

Κέρδη μετά από φόρους         2.721 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές 
εφαρμογές 

Τηλεφωνία Λοιπά  Σύνολο 

Καθαρές Πωλήσεις -1,5% -5,5% 0,3% -1,4% -3,4% 

EBITDA -30,1% -32,3% -32,1% -26,1% -31,3% 

% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις -2,2 -1,5 -2,5 -6,2 -1,9 

Κέρδη από εργασίες (EBIT) -35,1% -37,1% -36,9% -31,4% -36,2% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα         -66,8% 

Φορολογία Χρήσεως         -30,9% 

Κέρδη μετά από φόρους         -33,8% 

 

Η μείωση των πωλήσεων σε χαμηλά μονοψήφιο ποσοστό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποχώρηση σε μέσο μονοψήφιο ποσοστό  

των στοιχείων της κατηγορίας Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές. Οριακές μεταβολές εμφάνισαν οι πωλήσεις των δύο άλλων βασικών 

κατηγοριών. Το EBITDA μειώθηκε σε όλες τις κατηγορίες, σε παραπλήσια ποσοστά, ενώ στο σύνολο υποχώρησε κατά 31,3%. 

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

31.03.2015 και 31.12.2014, αναλύεται ως εξής: 

 
31.03.2015 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Ενεργητικό Τομέα 19.163 32.642 8.055 59.860 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 74.736 

Ενοποιημένο Ενεργητικό       134.596 

      

31.03.2015 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τομέα 5.100 8.687 2.144 15.930 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 118.667 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις       134.596 

 

31.12.2014 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Ενεργητικό Τομέα 18.731 33.067 7.264 59.061 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού - - - 82.733 

Ενοποιημένο Ενεργητικό       141.794 

      

31.12.2014 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές Τηλεφωνία Σύνολο 

Υποχρεώσεις Τομέα 7.566 13.356 2.934 23.856 

Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων - - - 117.938 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις    141.794 
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Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριότητάς της είναι η Ελλάδα. Οι δραστηριότητες του Ομίλου γίνονται κυρίως στην 

Ελλάδα, ενώ δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.   

 

  Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού 

  01.01.2015-31.03.2015 31.03.2015 

Ελλάδα 69.271 135.692 

Βουλγαρία 2.135 2.551 

Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (μετά τις απαραίτητες απαλοιφές) 70.287 134.596 

 

  Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού 

  01.01.2014 έως 31.03.2014 31.12.2014 

Ελλάδα 71.544 142.912 

Βουλγαρία 2.263 2.705 

Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (μετά τις απαραίτητες απαλοιφές) 72.797 141.794 

 

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

τοποθεσία τους. 

 

5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις και Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

(ποσ ά σ ε 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 1η Ιανουαρίου 2015  43.898 
 

16.002 
 

0 
 

5.748 65.649 

Προσθήκες  2  130  0  0 132 

Μειώσεις  0  0  0  0 0 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2015  43.900  16.132  0  5.748 65.781 

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2015  (17.227)  (13.877)  0  (5.021) (36.125) 

Αποσβέσεις περιόδου  (354)  (282)  0  (50) (686) 

Μειώσεις  0  0  0  0 0 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2015  (17.581)  (14.158)  0  (5.072) (36.811) 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Μαρτίου 2015 26.319  1.974  0  677 28.970 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2014  26.671  2.126  0  727 29.524 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά 

στοιχεία  

Οικόπεδα 

και 

Κτίρια  

Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισμός  

Πάγια υπό 

Εκτέλεση  

Ασώματα 

Περιουσιακά 

Στοιχεία Σύνολο 

Αξία Κτήσης  
        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2014  
43.898  18.071  0  5.585 67.554 

Προσθήκες  0  25  0  144 169 

Μειώσεις  0  (16)  0  0 (16) 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014  43.898  18.080  0  5.729 67.707 

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2014  (15.777)  (15.647)  0  (4.826) (36.250) 

Αποσβέσεις περιόδου  (370)  (254)  0  (44) (668) 

Μειώσεις  0  16  0  0 16 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014  (16.148)  (15.885)  0  (4.870) (36.903) 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Μαρτίου 2014 27.751  2.195  0  858 30.804 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 
 

28.121  2.425  0  758 31.304 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά 

στοιχεία  

Οικόπεδα και 

Κτίρια  

Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισμός  

Πάγια υπό 

Εκτέλεση  

Ασώματα 

Περιουσιακά 

Στοιχεία Σύνολο 

Αξία Κτήσης  
        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2015  
43.898  15.695  0  5.697 65.290 

Προσθήκες  
2  124  0  0 126 

Μειώσεις  
0  0  0  0 0 

Μεταφορές  
0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2015  
43.900  15.818  0  5.697 65.416 

Αποσβέσεις  
        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2015  
(17.227)  (13.612)  0  (4.978) (35.817) 

Αποσβέσεις περιόδου  
(354)  (278)  0  (49) (681) 

Μειώσεις  
0  0  0  0 0 

Μεταφορές  
0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2015  
(17.581)  (13.890)  0  (5.027) (36.498) 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Μαρτίου 2015 26.319  1.928  0  670 28.917 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2014  26.671  2.082  0  719 29.472 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά 

στοιχεία  

Οικόπεδα 

και 

Κτίρια  

Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισμός  

Πάγια υπό 

Εκτέλεση  

Ασώματα 

Περιουσιακά 

Στοιχεία Σύνολο 

Αξία Κτήσης  
        

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2014  
43.898  17.747  0  5.532 67.177 

Προσθήκες  0  25  0  144 168 

Μειώσεις  0  (16)  0  0 (16) 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014  43.898  17.756  0  5.675 67.330 

Αποσβέσεις          

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2014  
(15.777)  (15.369)  0  (4.783) (35.930) 

Αποσβέσεις περιόδου  (370)  (251)  0  (43) (664) 

Μειώσεις  0  16  0  0 16 

Μεταφορές  0  0  0  0 0 

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2014  (16.148)  (15.604)  0  (4.827) (36.578) 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Μαρτίου 2014 27.751  2.152  0  848 30.752 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013 
 28.121  2.379  0  748 31.248 

 

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 τρίμηνο του 2015 ανέρχονταν σε 132 χιλ. € και 126 χιλ. € αντίστοιχα Για το 1ο τρίμηνο του 2014 οι 

συνολικές αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονταν 169 χιλ. € και 168 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 η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π και τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τις αρχές και 

τους κανόνες των Δ.Λ.Π. (Υπ. Οικονομικών Πολ.1226/24.12.2012). 

 

6 .  Δομή  του  ομίλου και  Μέθ οδος Ε νοποίη σ η ς Ε ταιρειών 

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 

Οι εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες 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 
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Ως συμμετοχή σε θυγατρική χαρακτηρίζεται η συμμετοχή της μητρικής Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. στο κεφάλαιο της πλήρως 

ενοποιούμενης εταιρείας Plaisio Computers JSC. Το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής σε αυτή είναι 100%, και κατά συνέπεια στα 

ενοποιημένα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων δεν προκύπτουν δικαιώματα που δε συνιστούν έλεγχο.  

Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις η συμμετοχή στη θυγατρική αποτιμάται και εμφανίζεται στο κόστος κτήσεως. Στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η αξία της συμμετοχής στη θυγατρική Plaisio Computers JSC απαλείφεται πλήρως. Η 

συμμετοχή της Εταιρείας στη θυγατρική κατά την 31η Μαρτίου 2015 είχε ως εξής: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  

 31.03.2015 31.12.2014 

Plaisio Computers JSC 4.072 4.072 

 

Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις κατά την 31η Μαρτίου 2015 αναλύονται ως εξής: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.  1.071 1.048 287 287 

Plaisio Estate JSC 245 242 212 212 

Σύνολο Συμμετοχών σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 1.316 1.290 499 499 

Η Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε., 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 χιλ. Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 

της εν λόγω εταιρείας από 7,75 Ευρώ σε 5,05 Ευρώ και επιστροφή –καταβολή προς τους μετόχους της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε 

στις 02.04.2015 με την με αριθμό 79987/14 απόφαση του ΕΒΕΑ για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της έγκρισης της τροποποίησης του 

καταστατικού. 

Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται και παρουσιάζονται με τη μέθοδο 

του κόστους κτήσεως μείον τυχόν ζημιές από απομείωση της αξίας τους, 

Οι μεταβολές στις συμμετοχές που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης αναλύονται ως ακολούθως: 

  3M 2015 3M 2014 

1η Ιανουαρίου 1.290 1.227 

Αύξηση / (Μείωση) Κεφαλαίου 0 0 

Αναλογία αποτελεσμάτων από Συμμετοχές λογιστικοποιημένες με τη μέθοδο της Καθαρής 

Θέσης 
26 23 

31η Μαρτίου 1.316 1.251 

 

7. Λοιπές επενδύσεις  

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 

Οι λοιπές επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις 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 31η Μαρτίου 2015, αμετάβλητες έναντι της 31.12.2014, είχαν ως εξής: 
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ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & 

Έρευνας «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 
454 

454  
454 

454 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 

«Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη ς» Α.Ε.  
30 

30  
30 

30 

Interaction Connect S.A. 14 14  14 14 

 498 498  498 498 

Απομείωση «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε  (454) (454)  (454) (454) 

Σύνολο Συμμετοχών σε Λοιπές Επενδύσεις 44 44  44 44 

 

Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω εταιρείες κατά την 31η Μαρτίου 2015 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 

 

8. Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

(ποσά σε χιλ. €)  

 

Τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνουν τις δοσμένες εγγυήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν σε 

διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. Συγκεκριμένα τα λοιπά στοιχεία μη 

κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 31η Μαρτίου 2015 αναλύονται ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Δοσμένες Εγγυήσεις 652 618  605 571 

Σύνολο 652 618  605 571 

 

9. Αποθέματα 

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31
η
 Μαρτίου 2015 αναλύονται ως εξής:  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Αποθέματα εμπορευμάτων 53.052 46.385  51.969 45.408 

Αποθέματα προϊόντων 14 10  14 10 

Αποθέματα Α΄ και βοηθητικών υλών 20 7  20 7 

Αποθέματα αναλωσίμων 561 475  561 475 

Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων 3.249 4.383  3.249 4.383 

 56.895 51.261  55.812 50.284 

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων (13.327) (11.770)  (13.313) (11.757) 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 43.568 39.491  42.499 38.527 
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Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές 

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

τομέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός, η Διοίκηση 

επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους 

στις οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική. 

Την 31.03.2015 το σύνολο αποθεμάτων ήταν 56.895 χιλ. € και 55.812χιλ. €, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης - καταστροφής ήταν 13.327 

χιλ. € και 13.313 χιλ. € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.  

Στην εξεταζόμενη περίοδο, ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω τα αποθέματά του, διατηρώντας ωστόσο μια εξαιρετικά ευέλικτη ταχύτητα 

κυκλοφορίας αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση εξετάζει σε συνεχή βάση τόσο το βέλτιστο επίπεδο αποθεματοποίησης όσο και 

το ύψος των σχετικών προβλέψεων, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχέση του ύψους των αποθεμάτων με την εξέλιξη των πωλήσεων 

του Ομίλου. Για το πρώτο τρίμηνο 2015, η σχετική μελέτη κατέληξε σε αύξηση της πρόβλεψης απομείωσης των αποθεμάτων κατά 

1.557 χιλ. € περίπου ποσό υψηλότερο από το μέσο σε σχέση με αυτά των προηγούμενων τριμήνων. 

 

10. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

(ποσά σε χιλ. €) 

 

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2015 

αναλύονται ως εξής:  

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Πελάτες 19.766 23.104  18.921 22.153 

Επιταγές Εισπρακτέες 3.391 3.331  3.391 3.331 

Απαιτήσεις  προ Απομειώσεων 23.157 26.435  22.312 25.484 

Μείον: Πρόβλεψη Απομείωσης (6.865) (6.865)  (6.794) (6.794) 

Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών 16.292 19.570  15.518 18.690 

Απαιτήσεις από Θυγατρική Εταιρεία 0 0  383 507 

Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες 0 0  0 0 

Σύνολο 16.292 19.570  15.901 19.197 

Ο Όμιλος, παρά τη μεγάλη διασπορά του πελατολογίου του, και λόγω της δραστηριοποίησης του σε περιβάλλον υψηλών πιστωτικών 

κινδύνων έχει διαμορφώσει επαρκή πρόβλεψη απομείωσης πελατών. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό της σχηματισθείσας 

πρόβλεψης, επί των απαιτήσεων, για την τρέχουσα χρήση εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με 31.12.2014 σε 29,6% έναντι 26,0% το 

2014, καθόσον στο κλείσιμο το 2014, η σύνθεση των απαιτήσεων περιλαμβάνει σε μεγαλύτερο ποσοστό μη καθυστερούμενες και 

βέβαιες ως προς την είσπραξη απαιτήσεις, οι οποίες επαύξαναν τα υπόλοιπα, χωρίς να αυξάνουν αναλογικά την πρόβλεψη 

επισφάλειας. 

Η μεταβολή στην πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  2015 2014  2015 2014 

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 01/01 (6.865) (7.825)  (6.794) (7.758) 

Καθαρή Μεταβολή Περιόδου 0  369  0 376 

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 31/03 (6.865) (7.456)  (6.794) (7.382) 

 

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει:  

α) τη διενέργεια σαφώς καθορισμένης πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς,  
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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, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μειωμένη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, και τη δυσχέρεια στην πρόσβαση στην 

τραπεζική χρηματοδότηση.  

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 σε επίπεδο Ομίλου, πρόβλεψης για τα υπόλοιπα απαιτήσεων από το Δημόσιο.  

 

11.  Λ οιπές απαιτή σ εις  

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2015 αναλύονται ως εξής: 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Έξοδα επόμενης χρήσης 316 472  314 468 

Λοιπές απαιτήσεις 2.945 2.093  2.939 2.023 

 3.261 2.565  3.253 2.491 

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

Οι λοιπές απαιτήσεις προέρχονται από λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών, χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού, 

χρεωστικά υπόλοιπα - προκαταβολές προμηθευτών και προϋπολογισμένες εκπτώσεις αγορών. Ο Όμιλος σε κάθε ημερομηνία 

οικονομικών καταστάσεων προβαίνει σε έλεγχο απομείωσης των παραπάνω απαιτήσεων. 

 

12.Ταμεια κά διαθέσ ιμα και  ταμει ακά ισ οδύναμα  

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 

 

 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Ταμειακά Διαθέσιμα 1.087 2.748  1.057 2.711 

Τραπεζικές Καταθέσεις 35.113 42.368  34.584 41.783 

Σύνολο 36.200 45.115  35.640 44.495 

 
Η σύνθεση των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων ανά νόμισμα είναι η εξής (όλες οι αξίες είναι εκφρασμένες στο νόμισμα του 

€):  

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

€ 19.983 36.812  19.911 36.797 

Λοιπά Νομίσματα 16.217 8.303  15.730 7.697 

Σύνολο 36.200 45.115  35.640 44.495 
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Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στην Κατάσταση των Ταμειακών Ροών. Η 

κατά 9 εκ. € μείωση των ταμειακών διαθεσίμων οφείλεται, στη σχεδόν ισόποση αποπληρωμή των προμηθευτών του Ομίλου, κίνηση 

που εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό της Διοίκησης για βελτιστοποίηση των σχέσεων της με τους προμηθευτές της Πλαίσιο και 

την εκμετάλλευση της ρευστότητας που διαθέτει. 

 

13.  Μετοχικό κεφ άλ αιο και  διαφ ορά υπέρ το άρτιο 

(ποσ ά σ ε €) 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 

 

Αριθμός Μετοχών 

(τεμάχια) 

Ονομαστική 

αξία μετοχής 
Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο  Σύνολο 

1
η
 Ιανουαρίου 2015 22.080.000 0,32 7.065.600 11.961.185 19.026.785 

31
η
 Μαρτίου 2015 22.080.000 0,33 7.286.400 11.884.185 19.170.585 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και σημειώνεται ότι η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του 

καταστατικού της Εταιρείας που αφορούσε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , συνεπεία της αποφάσεως που ελήφθη από την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση  των Μετόχων της 16ης  Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-7315/21-01-2015 

απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Μετά την ως άνω έγκριση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (7.286.400) € και διαιρείται σε είκοσι δύο 

εκατομμύρια ογδόντα χιλ. (22.080.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών λεπτών (0,33) η κάθε μία.   

Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

14.  Δανειακέ ς υποχρεώσ εις  

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 

 
Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την 31η Μαρτίου 2015 αναλύονται ως εξής: 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια      

Ομολογιακός Δανεισμός 3.553 5.645  3.553 5.645 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 3.553 5.645  3.553 5.645 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια      

Ομολογιακός Δανεισμός 4.634 4.334  4.634 4.334 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 4.634 4.334  4.634 4.334 

Συνολικός Δανεισμός 8.187 9.979  8.187 9.979 

 

Οι μεταβολές του Δανεισμού αναλύονται ως κάτωθι: 

Μεταβολές Δανεισμού ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπόλοιπο 01.01.2014 14.263  14.263 

Αποπληρωμή Δανεισμού (1.492)  (1.492) 

Υπόλοιπο 31.03.2014 12.771  12.771 
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Υπόλοιπο 01.01.2015 9.979  9.979 

Αποπληρωμή Δανεισμού (1.792)  (1.792) 

Υπόλοιπο 31.03.2015 8.187  8.187 

 

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

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 2.384 4.184 2.384 4.184 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.169 1.461 1.169 1.461 

Πάνω από 5 έτη 0 0 0 0 

  3.553 5.645 3.553 5.645 

 

Ο ομολογιακός δανεισμός, εμφανίζεται μειωμένος κατά περίπου €1,8 εκατ. σε σχέση με το τέλος της χρήσης 2014 και αφορά: 

i. 12ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές υπολειπόμενου ποσού 2.337 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 υπολειπόμενου ποσού 5.100 χιλ. €, με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Tο ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Τράπεζα Eurobank A.E.. Το 

ποσό των 4.740 χιλ. € έχει συναφθεί με την Eurobank Cyprus Ltd, ενώ το ποσό του 360 χιλ. € έχει συναφθεί με την 

Eurobank Ergasias A.E. 

iii. 3ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές υπολειπόμενου ποσού 750 χιλ. €. Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι 

κάλυψαν πρωτογενώς το σύνολο της ως άνω έκδοσης είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε. και η Alpha Bank London Ltd, η πρώτη εκ 

των οποίων έχει ορισθεί παράλληλα Διαχειριστής Πληρωμών. 

Το 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. 

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

του Ομολογιακού Δανείου, 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. 

 

15.  Αναβ αλλό μενος φ όρο ς εισ οδή ματος  

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 

 

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

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.247 1.304  1.247 1.304 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.541 4.880  5.509 4.849 

  4.294 3.576  4.262 3.545 

 

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 31
ης

 Μαρτίου 2015 «Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις», δεδομένου ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Plaisio Computers JSC, παρ’ όλο που αφορούν στην φορολογική αρχή της 

Βουλγαρίας, δεν παρουσιάζουν αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση παρά μόνο απαίτηση. 

 

16.  Πρόβ λεψη  γ ια αποζη μίωσ η προσ ωπικού 

(ποσ ά σ ε 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 παροχών του Ομίλου σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 υπολογίζοντα από ανεξάρτητες εταιρίες αναλογιστών, στο 

τέλος κάθε χρήσης. 

 
31.12.2014 (ισχύουν και 

για την 31.03.2015) 

Βασικές Αναλογιστικές Παραδοχές 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,1% 

Αναμενόμενη ετήσια αύξηση αποδοχών 2,5% 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
31.03.2015 31.12.2014 

 
31.03.2015 31.12.2014 

Καθαρή Υποχρέωση στην έναρξη  1.067 953 
 

1.067 953 

Καθαρό έξοδο 28 114   28 114 

Καθαρή Υποχρέωση στη λήξη  1.095 1.067 
 

1.095 1.067 

 

17.  Προβ λέψεις  

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 
 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 31η Μαρτίου 2015 αναλύονται ως εξής:  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σημ. 31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις       

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (α) 564 564  564 564 

Πρόβλεψη επαναφοράς καταστημάτων στην 

πρότερη κατάσταση βάσει συμβολαίου 

(β) 

218 218  218 218 

Σύνολο μακροπρόθεσμων προβλέψεων  782 782  782 782 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις       

Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ (γ) 1.023 1.023  1.023 1.023 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων προβλέψεων  1.023 1.023  1.023 1.023 

Σύνολο   1.804 1.804  1.804 1.804 

 

(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 

22. 

(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 1.023 χιλ. € για την κάλυψη του κόστους επισκευής και αντικατάστασης 

επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται στο τέλος κάθε χρήσης.  

 

18.  Έ σ οδα Ε πομένων Χρήσ εων 

(ποσ ά σ ε 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 το 

2010 ενώ 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  και ταυτόχρονα εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 

2.259 χιλ. Ευρώ.  Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανήλθε σε 4.412 χιλ. € και απεικονίζεται τόσο στις μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όσο και αφαιρετικά στο αντίστοιχο κόστος αποσβέσεων. Για τη περίοδο 01.01.2015 – 31.03.2015 οι 

αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 75 χιλ. ευρώ. 
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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 

 31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Μακροπρόθεσμο Τμήμα  2.787 2.861  2.787 2.861 

Βραχυπρόθεσμο Τμήμα (Σημ. 19) 299 299  299 299 

 3.086 3.160  3.086 3.160 

 

19.  Προμη θ ευτές και  λοιπές β ραχυπρόθ εσ με ς υποχρεώσ εις  

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2015 αναλύονται ως εξής:  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31.03.2015 31.12.2014  31.03.2015 31.12.2014 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 15.930 23.856  15.689 23.678 

Προκαταβολές πελατών 904 954  904 846 

Μερίσματα πληρωτέα 11 12  11 12 

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία 621 1.299  621 1.299 

Έσοδα Επόμενης Χρήσης (Σημ. 20) 299 299  299 299 

Πιστωτές 3.640 4.208  3.640 4.208 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.429 2.299  4.393 2.291 

 25.833 32.927  25.556 32.633 

 

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

Ισολογισμού. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές εμφανίζονται ουσιωδώς μειωμένες κατά το 1/3 περίπου έναντι αυτών της 

31.12.2014, ήτοι σε ποσό 8 εκ. ευρώ (βλ. και σημείωση 12). 

 

20.  Φόρος εισ οδή μ ατος  

(ποσ ά σ ε 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 31η Μαρτίου 2015 (26%) και 31η Μαρτίου 2014 (26%) 

αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:  

 

Φόρος εισοδήματος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 31.03.2015 31.03.2014  31.03.2015 31.03.2014 

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 1.434 1.241  1.434 1.241 

Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου (718) (204)  (718) (205) 

 716 1.037  717 1.036 
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21.  Συναλλαγές μ ε σ υνδεόμενα μέρη  

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 

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

 

Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την περίοδο που έληξε 31.03.2015 

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 1.119 0 29 1.147 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 296 - 0 0 0 296 

Plaisio Computers JSC 0 0 - 0 0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 32 - 0 32 

Buldoza A.E. 1 0 0 0 - 1 

Σύνολα 297 0 1.150 0 29 1.476 

 

Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την περίοδο που έληξε 31.03.2014 

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 1.010 0 23 1.033 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 290 - 0 0 0 290 

Plaisio Computers JSC 0 0 - 0 0 0 

Plaisio Estate JSC 0 0 35 - 0 35 

Buldoza A.E. 0 0 0 0 - 0 

Σύνολα 290 0 1.045 0 23 1.358 

 
Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31.03.2015 

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. - 0 383 0 36 419 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 15 - 0 0 0 15 

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 15 0 383 0 36 434 
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Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31.12.2014 

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. - 0 507 0 61 568 

Πλαίσιο Ακινήτων A.E. 13 - 0 0 0 13 

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 13 0 507 0 61 581 

 

Οι συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είχαν ως εξής:  

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
01.01.2015 - 31.03.2015 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 129  129 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 1  1 

 129  129 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
01.01.2014 – 31.03.2014 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 131  131 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 1  1 

 132  132 

 

22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις  

  

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

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της 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 2004-2014 

PLAISIO Estate JSC 2004-2014 

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. 2010 

 

Για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 τόσο η Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. όσο και η Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. βρίσκονται στη διαδικασία 

έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, Για τις χρήσεις 
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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.  

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, όπως αναλύεται στη σημείωση 17. 

 

23. Κέρδη ανά μετοχή 

 

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. 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 μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές.  

 

  ENOΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 01.01-31.03.2015 01.01-31.03.2014   01.01-31.03.2015 01.01-31.03.2014 

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν 

στους μετόχους της μητρικής (ποσά 

σε χιλ. €)  

1.802 2.721   1.706 2.587 

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμός 

μετοχών( σε χιλ.) 
22.080 22.080   22.080 22.080 

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή σε € 0,0816 0,1232   0,0773 0,1171 

 

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

μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές. 

24.  Μερίσ ματα ανά μετοχή  

(ποσ ά σ ε χιλ.  €) 

 

Την  27η Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων, την επιστροφή μέρους των ταμειακών διαθεσίμων της ΠΛΑΙΣΙΟ, ύψους € 11 εκ. περίπου  ή 50 λεπτών ανά μετοχή και τη 

μη διανομή μερίσματος, αποφάσεις που κατά το χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων έχουν ολοκληρωθεί. 

 

25.  Αριθ μός απασ χολούμ ενου προσ ωπικού 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31

η
 Μαρτίου 2015 ήταν 1.260 και 1.195 άτομα για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

αντίστοιχα. Την 31
η
 Μαρτίου 2014 ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν 1.180 και 1.113 άτομα αντίστοιχα, 

ενώ στην 31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν 1.287 και 1.221 άτομα. 

 

26.  Γ εγονότα μετά τη ν  η μερομη νία του  ισ ολογισ μού  

 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 2αΑπριλίου 2015, αποφάσισε μεταξύ 

άλλων:  

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 11.040.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους 

του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 

της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,33 Ευρώ σε 0,83 Ευρώ και  



Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/03/2015                          

 31

β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των  11.040.000,00 Ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της 

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,83 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ και με την επιστροφή-καταβολή 

του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.  

Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της 

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 7.286.400,00 Ευρώ, είναι 

ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 22.080.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ εκάστης. 

Την 22-04-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 43495/22-04-2015 απόφαση του 

Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. , της Δ/σης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή , του Υπουργείου  Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 

σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της  23-04-2015 για την ισόποση 

αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών 

της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,50 Ευρώ ανά μετοχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 27-04-2015 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τελική 

ονομαστική αξία των 0,33 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία, η 

τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε 

συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ήταν οι μέτοχοι που 

ήταν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ.  την 28-04-2015 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date). Η καταβολή 

ξεκίνησε την  ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,50 Ευρώ ανά μετοχή) ήτοι την 30-04-2015. 

Κατά τα λοιπά δεν έχουν προκύψει γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Μαγούλα Αττικής, 21 Μαΐου 2015 

 

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

& Δ/νων Σύμβουλος & Δ/νων Σύμβουλος  

   

   

   

   

   

Γεώργιος Γεράρδος Κωνσταντίνος Γεράρδος Αικατερίνη Βασιλάκη 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 597688 Α.Δ.Τ. ΑΒ 082744 ΑΔΤ ΑΒ 501431 

 


