
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 01.01-31.03.2015 01.01-31.03.2014 01.01-31.03.2015 01.01-31.03.2014
(Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες)
Κύκλος εργασιών 70.287 72.797 69.271 71.544
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 15.378 17.950 14.924 17.495
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.649 4.152 2.573 4.034
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 2.519 3.757 2.423 3.623
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 1.802 2.721 1.706 2.587
Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.802 2.721 1.706 2.587
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 - -
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους (Β) 0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά 
από Φόρους (Α)+(Β) 1.802 2.721 1.706 2.587
Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.802 2.721 1.706 2.587
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 - -
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0816  0,1232 0,0773 0,1171
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 3.261 4.746 3.180 4.624

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
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ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 16601/06/Β/88/13
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000
Έδρα: Θέση Σκληρή, 19 018 Μαγούλα Αττικής 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ: ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

  

 

 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2014
(Μέθοδος Συµπλήρωσης Κατάστασης
Ταµειακών Ροών: Έµµεση Μέθοδος)

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες) 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 δανειακών) -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) απο λειτουργικές
δραστηριότητες (α)  -7.041 -4.861 -6.984 -4.796

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 0

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -132 -320 -126 -319
Εισπραχθείσες επιδοτήσεις  0 0 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 49 63 48 63
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) απο επενδυτικές
δραστηριότητες (β) -83 -257 -78 -256

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

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) απο 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 & ισοδύναµα έναρξης περιόδου 45.115  52.219 44.495 51.302

Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης περιόδου 36.200  45.609 35.640 44.758

 

 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 31.03.2015  31.03.2014 31.03.2015  31.03.2014
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 88.461 76.779 90.024 78.464
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους
(Συνεχιζόµενες και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες) 1.802 2.721 1.706 2.587
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα) 90.263 79.500 91.730 81.050

Μαγούλα Αττικής 21.05.2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΡΑΡ∆ΟΣ
Α.∆.Τ ΑΙ 597688

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΓΕΡΑΡ∆ΟΣ
Α.∆.Τ ΑΜ 082744

Η ΚΑΤΟΧΟΣ Α∆ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΗΜ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Α.∆.Τ ΑB 501431

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (Εκδότης) και του Οµίλου. Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.plaisio.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων: 21 Mαΐου 2015

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)  31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 28.293 28.797 28.248 28.753
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 677 727 670 719
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  6.306 5.528 9.482 8.730
Αποθέµατα 43.568 39.491 42.499 38.527
Απαιτήσεις από πελάτες 16.292 19.570 15.901 19.197
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 39.460 47.680 38.893 46.985
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 134.596 141.794 135.692 142.912

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 7.286 7.066 7.286 7.066
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 82.977 81.395 84.443 82.958
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) 90.263  88.461 91.730 90.024
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 90.263 88.461 91.730 90.024
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 3.553 5.645 3.553 5.645
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.663 4.710 4.663 4.710
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.634 4.334 4.634 4.334
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 31.483 38.644 31.112 38.200
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 44.333 53.333 43.962 52.889
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 134.596 141.794 135.692 142.912

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
2. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία 
διαφορές την 31/03/2015 ανέρχεται για την Εταιρεία σε 0 ευρώ και για τον Όµιλο σε 0 ευρώ. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των 
Εταιρειών του Οµίλου, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 22 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων. Συναφώς επισηµαίνεται ότι το 
ποσό των προβλέψεων που έχουν ήδη σχηµατιστεί, σωρευτικά για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 564 χιλ. ευρώ, τόσο για την εταιρεία όσο και για 
τον Όµιλο και το σύνολο των προβλέψεων είναι 1.804 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και 1.804 χιλ. ευρώ για τον Όµιλο, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 17 των 
Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων (Λοιπές Προβλέψεις 1.241 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και 1.241 χιλ. ευρώ για τον Όµιλο και Προβλέψεις 
για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 564 χιλ. ευρώ τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον Όµιλο).
3.Στις Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/2015 - 31/03/2015 έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της 31/12/2014. 
4. Οι Εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες επωνυµίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία η Μητρική Εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό τους 
κεφάλαιο, η σχέση συµµετοχής (άµεση ή έµµεση), καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης τους στις Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 
περιόδου 01/01/2015 - 31/03/2015 παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 6 των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων.
5. Ο αριθµός του προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Οµίλου 1.260 άτοµα (31/03/2014: 1.180 άτοµα), Εταιρείας 1.195 άτοµα (31/03/2014: 1.113 άτοµα).
6. Το Ισοδύναµο της % Συµµετοχής στην εταιρεία Plaisio Computers JSC είναι 100% και κατά συνέπεια στα ενοποιηµένα στοιχεία της κατάστασης συνολικών 
εσόδων, δεν υπάρχουν δικαιώµατα µειοψηφίας.
7. ∆εν υπάρχουν Εταιρείες οι οποίες δεν ενσωµατώθηκαν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, ενώ είχαν ενσωµατωθεί στην 
αµέσως προηγούµενη περίοδο. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και ουδεµία αλλαγή έχει επέλθει στη µέθοδο 
ενσωµάτωσης κάποιας εταιρείας από χρήση σε χρήση ή από περίοδο σε περίοδο.
8. Κατα τη λήξη της τρέχουσας περιόδου δεν κατέχονται µετοχές της Μητρικής Εταιρείας, τόσο απο τη Μητρική, όσο και απο τις Θυγατρικές και τις συγγενείς 
προς αυτήν Εταιρείες.
9. H  «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», αποφάσισε κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της που έλαβε χώρα στις 27 Ιουνίου 2014, τη µείωση 
του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των  500 χιλ. Ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της εν λόγω Εταρείας από 7,75 Ευρώ σε 5,05 
Ευρώ  και µε 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 καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της έγκρισης της τροποποίησης του καταστατικού. Συνέπεια της ως άνω απόφασης επιστράφηκε στην Εταιρεία χρηµατικό ποσό

100χιλ. ευρώ και συνακόλουθα επηρρεάστηκε ισόποσα η συµµετοχή τηε Εταιρείας στις 15.04.2015.
10. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 2α Απριλίου 2015, αποφάσισε την αύξηση και ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 11.040 χιλ. ευρώ µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ του άρτιου» και µε αντίστοιχη 
αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής της Εταιρείας κατά 0,50 ευρώ και καταβολή του ποσού στους µετόχους. 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 χιλ. 
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 πρωτοκόλου 43495/22-04-2015 απόφαση του τµήµατος Εισηγµένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., της ∆/σης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 
του Καταστατικού της Εταιρείας. Συνεπεία της οποίας και της απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής Χρηµατιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. 23.04.2015, ολοκληρώθηκε η επιστροφή 
κεφαλαίου, µε ηµεροµηνία καταβολής 30.04.2015, η οποία αποτελεί γεγονός µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων.  
11. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) από αγορά και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα 
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, της Εταιρείας και του Οµίλου, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως 
αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, µε διακριτή παράθεση των συνολικών αµοιβών, ∆ιευθυντικών Στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς και των απαιτήσεων και 
των υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. €)
Έσοδα 29 1.147
Έξοδα 297 297
Απαιτήσεις  36 419
Υποχρεώσεις 15 15
Συνολικές αµοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 129 129
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 1 1

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


