ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 30ης Σεπτεμβρίου 2005
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες
που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Α.Ε.Β.Ε.» την 21η Οκτωβρίου 2005 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.plaisio.gr . Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη
ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα
της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου,
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι χάριν
απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν
γίνει ορισμένες συμπτύξεις κονδυλίων.

Γεώργιος Γεράρδος
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Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την περίοδο από 01/01/2005 έως 30/09/2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου (1/1 – 30/9)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01–30/09/05
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα/έξοδα
ΕΒΙΤ
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Κέρδη / Ζημιές από
συγγενείς Εταιρείες

01/01-30/09/04

01/01-30/09/05

01/01-30/09/04

176.562

162.216

176.808

162.216

-143.416

-129.592

-143.730

-129.592

33.146

32.624

33.078

32.624

434
-23.812
-4.554
77

189
-22.740
-4.098
-321

441
-23.607
-4.392
85

189
-22.740
-4.098
-321

5.291

5.654

5.605

5.654

-712
635

-301
163

-710
636

-301
163

70
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Κέρδη προ Φόρων

5.284

5.519

5.531

5.516

Φόρος Εισοδήματος

-1.886

-2.019

-1.943

-2.019

Καθαρά Κέρδη

3.398

3.500

3.588

3.497

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή

3.398
0,15

3.500
0,16

3.588
0,16

3.497
0,16

EBITDA

7.975

8.404

8.269

8.404
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Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την περίοδο από 01/01/2005 έως 30/09/2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου (1/7 – 30/9)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/07–30/09/05

01/07-30/09/04

01/07-30/09/05

01/07-30/09/04

57.570
-46.912

52.267
-40.673

57.541
-46.925

52.267
-40.673

Μικτό Κέρδος

10.658

11.594

10.616

11.594

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα/έξοδα

45
-7.742
-1.322
27

51
-7.966
-1.502
-116

45
-7.585
-1.274
35

51
-7.966
-1.502
-116

1.666

2.061

1.837

2.061

-353
424

-6
46

-352
424

-6
45

18
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Κέρδη προ Φόρων

1.755

2.109

1.909

2.100

Φόρος Εισοδήματος

-692

-769

-718

-769

Καθαρά Κέρδη

1.063

1.340

1.191

1.331

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή

1.063
0,05

1.340
0,06

1.191
0,05

1.331
0,06

EBITDA

2.554

2.995

2.709

2.995

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

ΕΒΙΤ
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Κέρδη / Ζημιές από
συγγενείς Εταιρείες
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Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την περίοδο από 01/01/2005 έως 30/09/2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Ισολογισμός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συνδεδεμένες και
λοιπές επιχειρήσεις
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος
ενεργητικού

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/09/05 31/12/04

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/09/05 31/12/04

14.276
1.927

14.954
2.271

14.025
1.892

14.932
2.262

1.497
525

1.486
461

2.415
525

1.625
461

18.225

19.172

18.857

19.280

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις πελατών
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31.406
20.087
5.426
3.723

36.902
23.738
245
11.399

30.585
20.822
5.120
3.522

36.891
23.542
331
11.288

Σύνολο Ενεργητικού

78.867

91.456

78.906

91.332

6.845
12.051
26.539
0
45.435

6.845
12.051
23.141
5.962
47.999

6.845
12.051
26.653
0
45.549

6.845
12.051
23.065
5.962
47.923

1.046
0
288
750
2.084

937
0
218
540
1.695

1.103
0
288
694
2.085

937
0
218
540
1.695

2.000
29.348
31.348

0
41.762
41.762

2.000
29.272
31.272

0
41.714
41.714

78.867

91.456

78.906

91.332

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά και κέρδη περιόδου
Μερίσματα

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο Παθητικού
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Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την περίοδο από 01/01/2005 έως 30/09/2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2004)

6.845

Διαφορά Από
'Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το 'Άρτιο

Σύνολο
Αποθεματικών &
Κέρδη Εις Νέο

Σύνολο

12.051

22.914

41.810
(4.637)
3.500
(217)
40.456

Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρά κέρδη περιόδου, μετά από φόρους
Λοιπές μεταβολές
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 30η Σεπτεμβρίου 2004)

6.845

12.051

(4.637)
3.500
(217)
21.560

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2005)

6.845

12.051

29.103

47.999

12.051

(5.962)
3.398
0
26.539

(5.962)
3.398
0
45.435

Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρά κέρδη περιόδου, μετά από φόρους
Λοιπές μεταβολές
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 30η Σεπτεμβρίου 2005)

6.845

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την περίοδο από 01/01/2005 έως 30/09/2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (Μητρικής Εταιρίας)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
η

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1 Ιανουαρίου 2004)

6.845

Διαφορά Από
'Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το 'Άρτιο

Σύνολο
Αποθεματικών &
Κέρδη Εις Νέο

Σύνολο

12.051

23.022

41.918
(4.637)
3.497
(217)
40.561

Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρά κέρδη περιόδου, μετά από φόρους
Λοιπές μεταβολές
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 30η Σεπτεμβρίου 2004)

6.845

12.051

(4.637)
3.497
(217)
21.665

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2005)

6.845

12.051

29.027

47.923

12.051

(5.962)
3.588
0
26.653

(5.962)
3.588
0
45.549

Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρά κέρδη περιόδου, μετά από φόρους
Λοιπές μεταβολές
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 30η Σεπτεμβρίου 2005)

6.845
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Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την περίοδο από 01/01/2005 έως 30/09/2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών Περιόδου

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.01.0501.01.0430.09.05
30.09.2004
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Διαγραφές Παγίων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01.0501.01.0430.09.05
30.09.2004

5.284

5.519

5.531

5.516

2.683
0
131

2.750
940
4.335

2.663
0
131

2.750
940
4.335

76

138

74

138

5.497
-1.590
-11.494

-2.697
1.321
-6.166

6.307
-2.131
-11.549

-2.697
1.324
-6.166

-712
-2.252

-301
-4.302

-710
-2.309

-301
-4.302

-2.377

1.537

-1.993

1.537

-39

-274

-789

-274

-1.662

-1.494

-1.386

-1.494

633
2

157
6

633
2

157
6

-1.066

-1.605

-1.540

-1.605

11.700
-9.700

0
0

11.700
-9.700

0
0

-272
-5.962

-223
-4.637

-272
-5.962

-223
-4.637

-4.234

-4.860

-4.234

-4.860

-7.677
11.399
3.722

-4.928
16.548
11.620

-7.767
11.288
3.521

-4.928
16.548
11.620

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την περίοδο από 01/01/2005 έως 30/09/2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

1.

Σύσταση και δραστηριότητα εταιρείας

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ιδρύθηκε το 1969 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών (ΧΑ) το 1999. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην οδό Φαβιέρου 5 στην
Μεταμόρφωση (αριθμ. Μ.Α.Ε 16601/06/Β/88/13).
Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE μαζί με την πλήρως ενοποιούμενη θυγατρική της
δραστηριοποιούνται στην συναρμολόγηση και εμπορία ειδών γραφείου και Η/Υ. Η έδρα
της θυγατρικής εταιρίας είναι στη Σόφια Βουλγαρίας (Angel Kantcef 5). Ο αριθμός των
εργαζομένων της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2005 ήταν
875 άτομα, ενώ του ομίλου 911 άτομα.

2.

Βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων
2.1

Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, συντάσσονται
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) και
απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, το επίσημο νόμισμα της χώρας όπου εδρεύει η
Εταιρεία. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του
ιστορικού κόστους. Δεν υπάρχουν Διεθνή Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
2.2
Υιοθέτηση
των
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)

Διεθνών

Προτύπων

Χρηματοοικονομικής

Με βάση τον κανονισμό 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τον Ν.
3229/04 ( όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3301/04), Ελληνικές εταιρείες που είναι
εισηγμένες σε οργανωμένες Χρηματιστηριακές Αγορές υποχρεούνται να συντάξουν τις
οικονομικές τους καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) για τα οικονομικά έτη/περιόδους
που λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις των
Δ.Π.Χ.Π.
Η Εταιρεία, με πρωτοβουλία της Διοίκησης της, συνέταξε και δημοσίευσε οικονομικές
καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά κατά τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2003, με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2002. Για την κατάρτιση
των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων (οι οποίες περιλήφθηκαν στο ετήσιο δελτίο και
τον απολογισμό της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003) χρησιμοποιήθηκαν οι
διατάξεις της Διερμηνείας 8 (SIC 8): «Πρώτη Χρήση Εφαρμογής των ΔΛΠ». Κατά
συνέπεια η Εταιρεία δεν εμπίπτει στις διατάξεις ούτε και χρησιμοποίησε τις εξαιρέσεις
του Δ.Π.Χ.Π. 1: «Πρώτη Εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π.»
Στη σημείωση 4.9 παρατίθεται η συμφωνία της ενοποιημένης καθαρής θέσης που
προέκυψε με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003 και 2004.
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2.3

Επίδραση νέων ή αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2003, δημοσιεύθηκαν τα αναθεωρημένα των ΔΛΠ 32
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση», και ΔΛΠ 39
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Καταχώρηση και Αποτίμηση». Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 39
πρέπει να εφαρμοσθεί για περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2005 ή
μεταγενέστερα. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται μόνο εάν εφαρμοσθεί και το
αναθεωρημένο ΔΛΠ 32.
Στις 18 Δεκεμβρίου 2003, δημοσιεύθηκαν αναθεωρημένα τα κατωτέρω Διεθνή
Πρότυπα:
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
ΔΛΠ 2 «Αποθέματα»
ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Αρχές, Αλλαγές σε Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη»,
ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού»
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία»
ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»
ΔΛΠ 21 «Ξένο Συνάλλαγμα»
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων Μερών»
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Απλές Οικονομικές Καταστάσεις»
ΔΛΠ 28 «Συμμετοχή σε Συνδεδεμένες Εταιρείες»
ΔΛΠ 31 «Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες»
ΔΛΠ 33 «Κέρδη ανά Μετοχή» και
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα».
Η ημερομηνία εφαρμογής για όλα τα ανωτέρω αναθεωρημένα πρότυπα είναι η 1
Ιανουαρίου 2005, αλλά ενθαρρύνεται η προγενέστερη εφαρμογή.
Επίσης τα
αναθεωρημένα πρότυπα αντικαθιστούν τις παρακάτω Διερμηνείες:
-ΜΕΔ 1 ‘Αρχή της συνέπειας — Διαφορετικές µέθοδοι προσδιορισµού του κόστους των
αποθεµάτων’
-ΜΕΔ 2 ‘Αρχή της συνέπειας —Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού’
-ΜΕΔ 3 ‘Απάλειψη µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών από συναλλαγές µε
συγγενείς επιχειρήσεις.
-ΜΕΔ 5 ‘Κατάταξη Χρηματοπιστωτικών Μέσων – Ενδεχόμενες Προβλέψεις
Τακτοποίησης’
-ΜΕΔ 6 ‘Κόστος τροποποίησης υπάρχοντος λογισµικού’
-ΜΕΔ 11 ‘Συνάλλαγμα — Κεφαλαιοποίηση ζηµιών που προέρχονται από σοβαρές
υποτιμήσεις του νοµίσµατος’
-ΜΕΔ 14 ‘Ενσώματα πάγια —αποζημίωση για αποµείωση ή ζηµία στοιχείων’
-ΜΕΔ 16 ‘Μετοχικό Κεφάλαιο
-ΜΕΔ 17 ‘Καθαρή Θέση’
-ΜΕΔ 18 ‘Συνέπεια – Εναλλακτικές Μέθοδοι’
-ΜΕΔ 19 ‘Τηρούμενο νόµισµα — Αποτίμηση και παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΛΠ 1 και 29’
-ΜΕΔ 20 ‘Μέθοδος καθαρής θέσης — καταχώρηση ζημιών’
-ΜΕΔ 23 ‘Ενσώματα πάγια — Κόστος σημαντικής επιθεώρησης ή γενικών επισκευών’
-ΜΕΔ 24 ‘Κέρδη κατά µετοχή —Χρηματοπιστωτικά µέσα και λοιπές συµβάσεις που
µπορεί να διακανονιστούν σε µετοχές’
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-ΜΕΔ 30 ‘Τηρούµενο νόµισµα —Μετατροπή από το νόµισµα αποτίμησης σε νόµισµα
παρουσίασης και
-ΜΕΔ 33 ‘Ενοποίηση και µέθοδος καθαρής θέσης—Δυνητικά δικαιώματα ψήφου και
κατανομή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας’
Το Δ.Π.Χ.Π. 2 ‘Πληρωμές Βασισμένες σε Μετοχές’ (Επίσης αντικαθιστά κάποιες
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΛΠ 19 ‘Παροχές σε Εργαζομένους’ )
δημοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, 2004. Το Δ.Π.Χ.Π. 2 ισχύει για ετήσιες περιόδους
που ξεκινάνε στις ή μετά τις 1 Ιανουαρίου 2005. Στις 31 Μαρτίου 2004, δημοσιεύθηκαν
τα εξής: Δ.Π.Χ.Π. 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ (αντικαθιστά το ΔΛΠ 22 ‘Συγχωνεύσεις
Επιχειρήσεων’), Δ.Π.Χ.Π. 4 ‘Ασφαλιστήρια Συμβόλαια’, και Δ.Π.Χ.Π. 5 ‘Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες’ (αντικαθιστά το ΔΛΠ 35 ‘Διακοπείσες Δραστηριότητες’).
Επίσης δημοσιεύθηκαν οι αναθεωρήσεις των ΔΛΠ 36 ‘Απομείωση Παγίων’ και ΔΛΠ 38
‘Άϋλα Πάγια’, όπου και στις δυο περιπτώσεις σχετίζονται με το Δ.Π.Χ.Π. 3. Γενικά το
Δ.Π.Χ.Π. 3 ισχύει για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν στις ή μετά τις 31
Μαρτίου, 2004. Ειδικές μεταβατικές προβλέψεις ισχύουν για την υπεραξία (και
αρνητική), άϋλα πάγια, και συμμετοχές με τη καθαρή θέση, τα οποία είχαν καταχωρηθεί
προηγουμένως. Το Δ.Π.Χ.Π. 5 πρέπει να εφαρμοσθεί για ετήσιες περιόδους που
ξεκινάνε στις ή μετά τις 1 Ιανουαρίου 2005. Η προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται εάν
είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες πληροφορίες.
Η πραγματική ημερομηνία των
αναθεωρήσεων για τα ΔΛΠ 36 και 38 είναι στις 31 Μαρτίου, 2004 ( ή η ημερομηνία
εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 3 για τα ασώματα πάγια που αποκτήθηκαν σε συγχώνευση
επιχειρήσεων.
Η μελλοντική εφαρμογή των ανωτέρω αναθεωρημένων και νεοκδοθέντων ΔΛΠ, δεν
αναμένεται να απαιτήσουν επαναδιατύπωση των σχετικών κονδυλίων στις συγκριτικές
οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδυτικά ακίνητα που ρυθμίζονται
από το ΔΛΠ 40. Η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 3, και των αναθεωρήσεων στα ΔΛΠ 36 και
38, συνεπάγεται μεταξύ άλλων, ότι η υπεραξία δεν θα αποσβένεται, αλλά θα εξετάζεται
τουλάχιστον ετησίως για απομείωση, και τα δικαιώματα μειοψηφίας θα περιλαμβάνουν
μέρος της εύλογης αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και
των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί.
2.4

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., των
χρήσεων που έληξαν 30 Σεπτεμβρίου 2005, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 21/10/2005.
2.5

Εκτιμήσεις Διοίκησης

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας διενεργεί
εκτιμήσεις και παραδοχές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία
σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και τα ποσά των εσόδων και
εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Κατά συνέπεια
τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις.
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3.

Βασικές Λογιστικές Αρχές

3.1

Αρχές Ενοποίησης

Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις της Πλαίσιο Computers AEBE και της θυγατρικής της Plaisio Computers
JSC (Βουλγαρία) η οποία κατέχεται κατά 100% από την μητρική, ιδρύθηκε στη χρήση
2004 και στην εν λόγω χρήση δεν είχε ξεκινήσει τις δραστηριότητές της. Θυγατρικές
θεωρούνται οι εταιρείες στις οποίες το Πλαίσιο έχει άμεση ή έμμεση κατοχή άνω του
μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει το δικαίωμα άσκησης ελέγχου έπ’ αυτών. Οι
θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία που η Εταιρεία αποκτά άσκηση ελέγχου
σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα παύσης του ελέγχου αυτού. Όλα
τα σημαντικά διεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές έχουν απαλειφθεί. Όπου απαιτείται,
οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών αναθεωρούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.
3.2

Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε συνδεμένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με την
μέθοδο της καθαρής θέσης. Αυτές είναι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία ασκεί
σημαντική επιρροή αλλά δεν είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες. Οι συμμετοχές σε
συνδεμένες εταιρείες παρουσιάζονται στον ισολογισμό στο κόστος κτήσεως πλέον τις
μεταβολές στο ποσοστό της Εταιρείας στην καθαρή τους θέση μετά την αρχική
ημερομηνία κτήσεως, μείον τις προβλέψεις για υποτίμηση των συμμετοχών αυτών. Η
κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει το ποσοστό της Εταιρείας στα αποτελέσματα
των συνδεμένων επιχειρήσεων.
3.3

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν οικόπεδα και κτίρια, βελτιώσεις επί
μισθωμένων ακινήτων, μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό, τα οποία κατέχονται από την
Εταιρεία.
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως, μείον τις
σωρευμένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευμένες ζημιές απαξίωσης.
Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή του
παγίου ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι επισκευές και συντηρήσεις
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου/χρήσης που αφορούν.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη
διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους περιουσιακού στοιχείου, με την έναρξη
χρησιμοποίησή τους ως εξής:
Κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις:
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός:

30 έτη
από 3 έως 6 έτη
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Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως 2004 προέβη σε επανεκτίμηση της
οικονομικής ωφέλιμης διάρκειας ζωής κυρίως των κτιρίων της, η οποία
επαναπροσδιορίσθηκε σε 30 από 50 έτη.
Τα γήπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό
εκτέλεση) δεν αποσβένονται. Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται κατά
βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
Η διοίκηση του Ομίλου εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
προκειμένου να διαπιστώσει, εάν υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν
υπάρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση
προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του.
Το ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το μεγαλύτερο
μεταξύ της καθαρής τιμής πωλήσεως τους και της αξίας κτήσης τους. Για τον
υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμιακές ροές
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη
διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό
στοιχείο. Για περιουσιακά στοιχεία που δεν δημιουργούν ταμιακές εισροές από τη
συνεχή χρήση ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων, το
ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα που δημιουργεί ταμιακές ροές στην
οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό, όταν διατίθεται ή
όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους.
Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων
περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιµώµενου
καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου
και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία τα οικόπεδα και κτίρια
αναπροσαρμόζονται ανά τετραετία. Οι αξίες κτήσεως και οι σωρευμένες αποσβέσεις
αναπροσαρμόζονται με βάση συντελεστές αναπροσαρμογής που ρυθμίζονται από
Προεδρικά Διατάγματα, ενώ η προκύπτουσα υπεραξία πιστώνεται σε αποθεματικό στην
καθαρή θέση.
3.4

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως κόστος αγοράς λογισμικού καθώς και
κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου
αυτό να τεθεί σε λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση του λογισμικού λογίζεται βάσει
της σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 3-5 ετών.
Μετά την αρχική αναγνώριση, η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει περιοδικά τα άϋλα
περιουσιακά στοιχεία για να διαπιστώσει εάν υπάρχει πιθανή απομείωση της αξίας
τους. Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός
άυλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, σχηματίζεται πρόβλεψη
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για ζημιά από απομείωση και η λογιστική αξία του στοιχείου αυτού απεικονίζει την
ανακτήσιμη αξία του.
3.5

Επενδύσεις

Όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, και συμπεριλαμβάνουν έξοδα
αγοράς που σχετίζονται με την επένδυση.
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις που ταξινομούνται ως διαθέσιμες προς
πώληση αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις
διαθέσιμες προς πώληση καταχωρούνται σαν ξεχωριστό μέρος στην καθαρή θέση
μέχρι η επένδυση να πωληθεί, διακανονιστεί ή διατεθεί διαφορετικά, ή μέχρι να υπάρξει
ένδειξη για απομείωση της επένδυσης οπότε τα συσσωρευμένα κέρδη ή ζημιές που
είχαν καταχωρηθεί προηγουμένως στην καθαρή θέση περιλαμβάνονται στα
αποτελέσματα.
Για επενδύσεις που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, η εύλογη αξία
προσδιορίζεται από τις τρέχουσες αγοραίες τιμές που παρέχονται από τις αγορές αυτές
κατά το κλείσιμο την ημερομηνία του ισολογισμού.
Επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει χρηματιστηριακή αγοραία τιμή, η πραγματική
αξία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία ενός άλλου
χρηματοπιστωτικού μέσου που είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή υπολογίζεται με βάση την
ανάλυση προεξοφλημένων ταμιακών ροών της καθαρής θέση του εκδότη.
Στις απλές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, οι συμμετοχές στις
συνδεμένες επιχειρήσεις καταχωρούνται στο κόστος μείον τυχόν απομείωση της αξίας
τους.
Μια επένδυση θεωρείται ότι έχει υποστεί απομείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία της και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η πτώση της
αξίας της έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πού καθιστά μη εφικτή την ανάκτηση του
επενδυμένου κεφαλαίου στο εγγύς μέλλον.
Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στην αποσβέσιμη
αξία τους, το ποσό της ζημιάς από απομείωση της αξίας τους, υπολογίζεται ως η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Ως ανακτήσιμη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία
διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους,
θεωρείται η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών
προεξοφλημένων με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που ισχύει για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία με ομοειδή χαρακτηριστικά.
Αντίθετα, η ανακτήσιμη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα
οποία δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, προσδιορίζεται με εφαρμογή
αναγνωρισμένων τεχνικών αποτίμησης.
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Τα έσοδα από τόκους και μερίσματα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων,
καταχωρούνται στους λογαριασμούς «τόκοι και συναφή έσοδα» και «έσοδα από
μερίσματα» αντίστοιχα.
3.6

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο του μέσου
σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης
κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης, μειωμένη με το υπολογιζόμενο
κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.
3.7

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις

Οι λογαριασμοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία
(αξία τιμολογίου), μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα ποσά.
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η
είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται
έναντι της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
3.8

Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα

Αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με αρχική διάρκεια
μικρότερη των τριών μηνών και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που
είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και που
υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.
3.9

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

Σύμφωνα με τον Ν. 2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζομένους αποζημιώσεις
επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το δε ύψος των καταβαλλόμενων
ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και
τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) . Οι εν λόγω αποζημιώσεις
κατά την έξοδο από την υπηρεσία, εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων
παροχών (defined benefit plan) με βάση το ΔΛΠ 19 «Παροχές στους εργαζομένους». Οι
εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης
των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (projected unit credit method).
Ένα
πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους όπως,
η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες
παροχές.
Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος
προσωπικού στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το
τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα
αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται η
μέθοδος του περιθωρίου (corridor approach) όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 19,
σύμφωνα με το οποίο τα εν λόγω κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται συστηματικά κατά την
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διάρκεια του αναμενόμενου μέσου όρου των υπολειπόμενων εργασιακής ζωής των
εργαζομένων.
Εκτός των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν έχει νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προς τους εργαζομένους της.
3.10

Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις όταν:
i.
ii.
iii.

υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα
γεγονότων του παρελθόντος
είναι πιθανή εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το
διακανονισμό της υποχρέωσης,
το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία.

Η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει την ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων στο τέλος
κάθε χρήσης και τις αναπροσαρμόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές
εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα
προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
3.11

Έσοδα

Έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, μετά την αφαίρεση των τυχόν
παρασχεθεισών εκπτώσεων, όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή τους
ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών.
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά
το χρόνο πραγματοποίησής τους, με βάση µια χρονική αναλογία, (χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο πραγματικού επιτοκίου, το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί τις
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές εισπράξεις μέσω της αναμενόμενης ζωής του
χρηματοπιστωτικού μέσου) στη καθαρή λογιστική αξία του χρηματοπιστωτικού
στοιχείου.
3.12

Φορολογία εισοδήματος (Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη)

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους
που ισχύουν στις χώρες που η Εταιρεία δραστηριοποιείται. Ο τρέχων φόρος
εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις
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του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
υποχρέωσης, σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού
μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων.
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά
εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την
έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα φορολογητέα κέρδη έναντι των
οποίων η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα
υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το
σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις
προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις
φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών
(και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την
ημερομηνία του Ισολογισμού.
Φόρος εισοδήματος ή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση/απαίτηση επί στοιχείων
που έχουν αναγνωριστεί απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, αναγνωρίζεται
επίσης στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσεως.
3.13

Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα

Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της μητρικής Εταιρείας είναι το Ευρώ. Συναλλαγές
που αφορούν άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζημίες που
προκύπτουν από τις προσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιλαμβάνονται
στα κέρδη (ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές στις συνημμένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών του εξωτερικού
μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την
ημερομηνία του ισολογισμού, ενώ τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με βάση τις
μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της περιόδου. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη
χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών της ημερομηνίας ισολογισμού και των μέσων
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ισοτιμιών της περιόδου καθώς και από την επανεκτίμηση των εκ μεταφοράς ιδίων
κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας με την ισοτιμία της ημερομηνίας του ισολογισμού,
καταχωρούνται απευθείας στο λογαριασμό «συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή
στοιχείων αλλοδαπών οικονομικών μονάδων», των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την πώληση
μιας τέτοιας αλλοδαπής οικονομικής μονάδας, οι εν λόγω συναλλαγματικές διαφορές
αναγνωρίζονται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως μέρος του κέρδους ή
της ζημίας από την πώληση.
3.14

Κέρδη ανά μετοχή

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που
αναλογεί στους κοινούς μετόχους με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών
σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσεως. Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέψιμες σε
μετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε μετοχές που είναι μειωτικοί των κερδών
κατά τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, και
συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί μειωμένα κέρδη ανά μετοχή.
3.15

Αναφορά ανά κλάδο δραστηριότητας

Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους, των ειδών γραφείου και
αυτών των ηλεκτρονικών υπολογιστών-κινητής τηλεφωνίας και εφαρμογών, οι οποίοι
υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις, και με βάση αυτή τη δομή
παρουσιάζονται οι οικονομικές πληροφορίες ανά κλάδο δραστηριότητας. Ως προς την
αναφορά και τις γεωγραφικές περιοχές, σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας (μεγαλύτερες του 99%) ως και το 9μηνο 2005, πραγματοποιείτο στην Ελλάδα
η οποία θεωρείται ως μία γεωγραφική περιοχή.
3.16

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Συνδεδεμένα μέρη ορίζονται ως οι επιχειρήσεις, στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον
έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών
πολιτικών τους. Επίσης, συνδεδεμένα μέρη είναι τα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου,
συγγενικά πρόσωπα αυτών με πρώτο βαθμό συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται
από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη επιρροή.
3.17

Χρηματοοικονομικά προϊόντα

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον
ισολογισμό περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τις συμμετοχές και επενδύσεις
και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμισμα κινδύνων ούτε για
κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των
στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες
παρουσιάζονται σε αυτή τη σημείωση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται
ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του
περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα,
κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που
χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα
αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία,
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σύμφωνα με τον νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε
καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει
την υποχρέωση ταυτόχρονα.
i)

Πραγματική Αξία: Τα ποσά που εμφανίζονται στους συνημμένους
ισολογισμούς για τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγματικές τους αξίες λόγω
της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Οι πραγματικές αξίες των χρεογράφων
βασίζονται στις χρηματιστηριακές τους τιμές κατά την ημερομηνία
σύνταξης του ισολογισμού.

ii)

Πιστωτικός Κίνδυνος: H Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη,
λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της. Η μέγιστη
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε
στοιχείου του ενεργητικού.

iii)

Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και
υπολοίπων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Κατά συνέπεια κατά την
παρούσα φάση η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι από την
διαφοροποίηση συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εξαιτίας του ότι από τη
χρήση 2005 το Πλαίσιο ξεκίνησε να δραστηριοποιείται σε ξένες χώρες, η
Διοίκηση θα παρακολουθεί τους σχετικούς συναλλαγματικούς κινδύνους
και θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

3.18

Αναταξινομήσεις κονδυλίων

Προκειμένου ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου να καταστούν συγκρίσιμα
με αυτά της παρούσας, έχουν πραγματοποιηθεί αναταξινομήσεις, τόσο στις
ενοποιημένες όσο και στις εταιρικές λογιστικές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι
αναταξινομήσεις αυτές αναφέρονται στα ακόλουθα:
Όμιλος
1.
Δοσμένες εγγυήσεις αξίας 461.374,57 € που απεικονίζονταν στις
Απαιτήσεις Πελατών έχουν μεταφερθεί στα Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος
ενεργητικού.
2.
Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων αξίας 2.149.897,80 € που
απεικονίζονταν στις Απαιτήσεις Πελατών έχουν μεταφερθεί στα Αποθέματα.
3.
Έσοδα επομένων χρήσεων αξίας 261.800,61 € που απεικονίζονταν στις
Λοιπές Απαιτήσεις έχουν μεταφερθεί στις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
4.
Προβλέψεις συνολικής αξίας 271.958,52 € που απεικονίζονταν στις
Λοιπές
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
έχουν
μεταφερθεί
στις
Λοιπές
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
5.
Οι τραπεζικές προμήθειες για πωλήσεις με πιστωτικές κάρτες και τα λοιπά
έξοδα τραπεζών που δεν σχετίζονται με δανειοδοτήσεις και λοιπές μορφές
χρηματοδοτήσεων, συνολικής αξίας 903.322,53 € για την περίοδο από 01/01 έως
30/09/04, έχουν μεταφερθεί από τα χρηματοοικονομικά έξοδα στα έξοδα διάθεσης.
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Εταιρεία
1.
Δοσμένες εγγυήσεις αξίας 461.374,57 € από που απεικονίζονταν στις
Απαιτήσεις Πελατών έχουν μεταφερθεί στα Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος
ενεργητικού.
2.
Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων αξίας 2.219.485,10 € που
απεικονίζονταν στις Απαιτήσεις Πελατών έχουν μεταφερθεί στα Αποθέματα.
3.
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες και λοιπές εταιρείες αξίας 1.625.361,44 €
που απεικονίζονταν στις Λοιπές Απαιτήσεις έχουν μεταφερθεί στα Μη κυκλοφοριακά
στοιχεία ενεργητικού.
4.
Έσοδα επομένων χρήσεων αξίας 261.800,61 € που απεικονίζονταν στις
Λοιπές Απαιτήσεις έχουν μεταφερθεί στις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
5.
Προβλέψεις συνολικής αξίας 671.958,52 € που απεικονίζονταν στις
Λοιπές
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
έχουν
μεταφερθεί
στις
Λοιπές
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
6.
Οι τραπεζικές προμήθειες για πωλήσεις με πιστωτικές κάρτες και τα λοιπά
έξοδα τραπεζών που δεν σχετίζονται με δανειοδοτήσεις και λοιπές μορφές
χρηματοδοτήσεων, συνολικής αξίας 903.322,53 € για την περίοδο από 01/01 έως
30/09/04, έχουν μεταφερθεί από τα χρηματοοικονομικά έξοδα στα έξοδα διάθεσης.

4.
Λοιπές επεξηγήσεις
καταστάσεων
4.1

για

τα

στοιχεία

των

οικονομικών

Λογιστικές μέθοδοι

Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2004.
4.2

Εταιρίες που ενοποιούνται και μέθοδος ενοποίησης τους

Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής,
που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις αλλά και τη σχέση τους με τη μητρική εταιρεία, παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:

Εταιρεία
Πλαίσιο Computers AEBE
Plaisio Computers JSC
Plaisio Estate JSC
Πλαίσιο Ακινήτων AE
Έλνους ΑΕ

Ισοδύναμο %
Συμμετοχής
Μητρική
100%
20%
20%
24%

Μέθοδος Ενοποίησης
Μητρική
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση

Έδρα Εταιρείας
Φαβιέρου 5, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Σόφια Βουλγαρίας, Angel Kantcef 5
Σόφια Βουλγαρίας, Angel Kantcef 5
N. Αττικής, Βασ. Όθωνος 88 Κηφισιά
N. Αττικής, Καποδιστρίου 102 Ν. Ιωνία

Ανέλεγκτες
Φορολογικά
Χρήσεις
2003-2004
2004
2004
2003-2004
2004

Σχέση με
Μητρική
Μητρική
Άμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση

19

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την περίοδο από 01/01/2005 έως 30/09/2005
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)

4.3

Εταιρίες που ενοποιούνται πρώτη φορά

Στο 9μηνο 2005 έχει περιληφθεί επιπροσθέτως με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η
εταιρεία «Plaisio Computers JSC» και με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρεία
«Plaisio Estate JSC».
4.4

Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων
περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών του ομίλου.
4.5

Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

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.
4.6

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας την 30/09/2005 ήταν 875 άτομα ενώ του
ομίλου 911 άτομα.

4.7

Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη

Οι συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται στους παρακάτω
πίνακες.
Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις την 30-09-2005
Αγοράζουσα Εταιρεία
Πωλούσα Εταιρεία

Πλαίσιο
Πλαίσιο
Plaisio
Έλνους
Computers Ακινήτων
Computers
ΑΕ
AEBE
AE
JSC

Plaisio
Estate JSC

Σύνολα

Πλαίσιο Computers AEBE
Πλαίσιο Ακινήτων AE
Έλνους ΑΕ
Plaisio Computers JSC
Plaisio Estate JSC

0
724
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

959
0
0
0
0

0
0
0
0
0

959
724
0
0
0

Σύνολα

724

0

0

959

0

1.683
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Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 30-09-2005
Έχουσα την Υποχρέωση
Έχουσα την Απαίτηση

Πλαίσιο
Computers
AEBE

Πλαίσιο
Ακινήτων
AE

Έλνους
ΑΕ

Plaisio
Computers
JSC

Plaisio
Estate Σύνολα
JSC

Πλαίσιο Computers AEBE
Πλαίσιο Ακινήτων AE
Έλνους ΑΕ
Plaisio Computers JSC
Plaisio Estate JSC

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

983
0
0
0
0

0
0
0
159
0

983
0
0
159
0

Σύνολα

0

0

0

983

159

1.142

Στα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες
απαλοιφές.
4.8

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των
οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον όμιλο είτε την
εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης.
4.9
Πίνακας προσαρμογών καθαρής θέσης
λογιστικών προτύπων και διεθνών λογιστικών προτύπων

μεταξύ

ελληνικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΛΠ - 31/12/2004 ΚΑΙ 31/12/2003 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) METAΞΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΔΛΠ)

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2004 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2003
41.744
34.433
36.736
32.255

Προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης:
-Αποσβέσεις Παγίων και διαγραφές παγίων
-Διαφορές αποτιμήσεων συμμετοχών σε συγγενών και λοιπών εταιριών
-Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
-Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
-Λογισμός αναβαλλόμενων φόρων
-Λογισμός προβλέψεων για φορολογικούς ελέγχους
- ∆ιαφορές που προέκυψαν από την αλλαγή της μεθόδου ενοποίησης των συγγενών
εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

5.525
-38
890
260
-936
-400

6.044
-108
805
0
-1.823
0

5.525
0
890
260
-936
-400

6.044
0
805
0
-1.823
0

Σύνολο Προσαρμογών

-5.008
0
5.962
6.255

-2.178
0
4.637
7.377

0
-114
5.962
11.187

0
0
4.637
9.663

Επενδεδυμένα κεφάλαια, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

47.999

41.810

47.923

41.918

-Λοιπά
-Μερίσματα πληρωτέα
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4.10 Ανάλυση των πωλήσεων σύμφωνα με την 4-ψήφια ταξινόμηση των
κλάδων οικον/κής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ 2003
Η Ανάλυση των πωλήσεων σύμφωνα με την 4-ψήφια ταξινόμηση των κλάδων οικον/κής
δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ 2003 για τον όμιλο αλλά και για την εταιρεία έχει ως εξής:
ΣΤΑΚΟΔ 03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
518.4
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
525.1
Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
514.9
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
518.5
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού μ.α.κ.
524.4
Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων και χαρτικών
524.7
Τηλεπικοινωνίες
642.0
725.0
Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής
Σύνολο Πωλήσεων

4.11

O OMIΛΟΣ

65.584
64.400
20.762
942
606
7.445
15.981
842
176.562

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

65.759
64.400
20.802
942
606
7.445
16.009
845
176.808

Κέρδη ανά μετοχή

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το καθαρό κέρδος της Εταιρείας και το
μέσο σταθμισμένο αριθμό των εκδοθέντων μετοχών της Εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου
2005 που ήταν 22.080.000 (2004 - 22.080.000).

Μεταμόρφωση, 21/10/2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ

ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΡΔΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Α.Δ.Τ. Ν 318959

Α.Δ.Τ. Ρ 539089

Α.Δ.Τ. Π 706801
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