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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2016 έως 30.06.2016)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες
Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα τις Αποφάσεις με αριθμούς 8/754/14.04.2016
και 1/434/03.07.2007 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά στοιχεία (σε αντίστοιχα Κεφάλαια-Ενότητες):

1. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2016-30.06.2016
3. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή
4. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2016-30.06.2016

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση της περιόδου 01.01.2016-30.06.2016 είναι εκείνη που εγκρίθηκε ομόφωνα από το
Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», κατά την συνεδρίαση αυτού της 27ης Σεπτεμβρίου 2016 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην
νόμιμα καταχωρημένη και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr, όπου και θα παραμείνει στην
διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και
δημοσιοποιήσεώς της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου

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

1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, θέση Σκλήρη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, θέση Σκλήρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 9, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, σύμφωνα με τα υπό του νόμου (άρθρο 5 παρ. 3 έως 5 του ν. 3556/2007) οριζόμενα αλλά και ειδικώς προς
τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (εφεξής καλουμένης για
λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΠΛΑΙΣΙΟ»), κατά τα υπό του νόμου επιτασσόμενα, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα
ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:
(α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2016-30.06.2016, οι
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και
του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
(β) η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα σημαντικά γεγονότα κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2016 και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, τις σημαντικές συναλλαγές που
καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεομένων με αυτήν μερών, καθώς επίσης και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της
Εταιρείας, όπως επίσης και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μαγούλα Αττικής, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Οι δηλούντες,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη

& Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Κ. Γεράρδος

Κωνσταντίνος Γ. Γεράρδος

Α.Δ.Τ. ΑΙ 597688

Α.Δ.Τ. ΑΜ 082744

Γεώργιος Χ. Λιάσκας
Α.Δ.Τ. ΑΒ 346335
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2016-30.06.2016

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας και ως
«Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2016 (01.01.2016-30.06.2016).
H Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007), όπως ισχύει μετά από την
τροποποίηση του από το ν. 4374/2016, καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
ιδίως τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμούς 8/754/14.04.2016 και 1/434/03.07.2007.
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως εύληπτο και ουσιαστικό, όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές
ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές
αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα
κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως
«Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «ΠΛΑΙΣΙΟ») καθώς και του Ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ στον οποίο Όμιλο, περιλαμβάνονται πλην της ΠΛΑΙΣΙΟ και οι
ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες:
α) Plaisio Computers JSC που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 100%,
β) Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. που εδρεύει στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 20% και
γ) Plaisio Estate JSC, που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 20%.
Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2016-30.06.2016 και ενόψει του ότι από την Εταιρεία
συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα
οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων προς αυτήν ως άνω επιχειρήσεων, και με αναφορά στα επιμέρους (μη
ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, στα σημεία εκείνα όπου τούτο έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη
κατανόηση του περιεχομένου της.
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούμενα από το
νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που αφορά στην χρονική περίοδο 01.01.2016-30.06.2016. Οι θεματικές
ενότητες της Εκθέσεως, οι οποίες έχουν τεθεί επί σκοπώ ευχερέστερης ανάγνωσης και παρακολούθησης αυτής και το περιεχόμενο
αυτών έχουν ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2016

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα, με χρονική σειρά, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2016 (01.01.201630.06.2016) καθώς και η όποια τυχόν επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα:

1. Ανανέωση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
Η Εταιρία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η διάρκεια της από 16 Φεβρουαρίου 2015 σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που είχε
η

συνάψει με την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 1 Μαρτίου 2017.
Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, με την
ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει στο Σύστημα
Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για
ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των επενδυτών της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν την 30η
Μαρτίου 2016, οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη χρήση 2015. Ο Όμιλος, με έμφαση στη μακροβιότητα και
4
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τη διαρκή αντοχή σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πέτυχε αφενός καθαρή ρευστότητα που υπερβαίνει τα 31 εκ. € και αφετέρου
συγκράτηση των ιδίων κεφαλαίων σε υψηλότατα επίπεδα, παρά την κατά 11 εκ. € επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους εντός του
2015. Επιπλέον της διατήρησης της υγιούς χρηματοοικονομικής και κεφαλαιακής διάρθρωσής του και εν μέσω κεφαλαιακών ελέγχων
και περιορισμού της καταναλωτικής δαπάνης, ο Όμιλος πέτυχε και σημαντική κερδοφορία προ φόρων στα 9,3 εκ. €. Ο Κώστας Γεράρδος,
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, αναφέρθηκε στα παρακάτω γεγονότα του 2015:


Την επιβράβευση με το βραβείο E-RETAILER για τη λειτουργικότητα και τη συνολική παρουσία του plaisio.gr και τη δυναμική
συνέχεια με τον πλήρη ανασχεδιασμό του,



Την αύξηση των μεριδίων αγοράς στις βασικές κατηγορίες,



Την ανανέωση της πλατφόρμας επικοινωνίας, με τη νέα διαφημιστική καμπάνια των tech freaks,



Τη σταδιακή είσοδο σε μία νέα προϊοντική κατηγορία, αυτή των τεχνολογικών παιχνιδιών.

Η παρουσίαση έκλεισε με το νέο κατάστημα που άνοιξε στη Δάφνη, το οποίο είναι 2.500 τ.μ. και αποτελεί επένδυση 2,5 εκ. €,
περιλαμβανομένου του αποθέματος.
3. Ορισμός Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας
Η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού
του ΧΑ, ότι καθήκοντα Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας αναλαμβάνει η κα. Αικατερίνη Βασιλάκη.

4. Ενημέρωση σχετικά με το κράτος-μέλος καταγωγής
Η Εταιρεία σε συνέχεια της τροποποίησης του ν. 3556/2007 από το ν. 4374/2016 (ΦΕΚ Α΄ 50/01.04.2016) και ειδικότερα λόγω της
προσθήκης δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 του ως άνω νόμου, υποπεριπτώσεως δδ΄ στην περίπτωση η΄ (κράτος μέλος καταγωγής) του
άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος-μέλος καταγωγής αυτής είναι η Ελλάδα.

5. Ανανέωση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης
Η Εταιρία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η διάρκεια της από 11 Απριλίου 2014 σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που είχε
συνάψει με την ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 4η Μαΐου 2017.
Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, με την
ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει στο Σύστημα
Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για
ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

6. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
Την 10η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Ελευσίνας, Μαγούλα
Αττικής, θέση Σκλήρη – Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία
παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 19.630.422 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα
δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,9% επί συνόλου 22.080.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι για 2.950 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον
σχηματισμό απαρτίας.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,
όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.plaisio.gr).
ο

ης

Στο 1 θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 27 εταιρικής χρήσης που έληξε την
31.12.2015 μετά των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και
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τις σχετικές ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, στην μορφή ακριβώς που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν
προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 καθώς και την διανομή των
αποτελεσμάτων της 27ης εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) μερίσματος
συνολικού ποσού 1.766.164,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,08 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο θα
παρακρατηθεί ο ισχύων φόρος.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος ήταν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την
Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016 (record date).
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 17 Μαΐου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή του μερίσματος ξεκίνησε την Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 και πραγματοποιήθηκε με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο
Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.», σύμφωνα και με τους περιορισμούς ως
προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επιβλήθηκαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ Α΄ 84/18.07.2015), όπως ίσχυε.
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως
διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από
ης

κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της 27 εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 καθώς
και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν της σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου την
εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 173) και ειδικότερα του κ. Αντωνίου Αναστασόπουλου (ΑΜ
ΣΟΕΛ 33821) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. Νικολάου Ταπεινού (ΑΜ ΣΟΕΛ 47441) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση
2016 (01.01.2016-31.12.2016) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών
Καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίοι επίσης θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και
της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013,
υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ισχύς της εν λόγω διατάξεως θα παραταθεί, ώστε να καταλαμβάνει και την χρήση 2016.
Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να
προβεί σε συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας
εταιρικής χρήσης και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, η οποία (αμοιβή) πάντως δεν θα υπερβαίνει και για τις δύο (2)
εργασίες, ήτοι για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) και για την έκδοση του φορολογικού
πιστοποιητικού κατά τα ως άνω αναφερόμενα, το ποσό των 64.000,00 Ευρώ, πλέον του ισχύοντος κατά νόμο Φ.Π.Α., σύμφωνα και με τη
σχετική προσφορά της Ελεγκτικής Εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την σχετική έγγραφη ειδοποίηση-εντολή
στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
ο

Στο 5 θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από
αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), αφετέρου δε
προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2016 (01.01.201631.12.2016) και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ο

Στο 6 θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση
θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν
όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως
ισχύουν σήμερα, ενός ή/και περισσοτέρων κοινών Ομολογιακών Δανείων ποσού μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) Ευρώ
συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση και ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την
6
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εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω δανείων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003), να
προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στην διενέργεια όλων των πράξεων,
δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση
της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερομένου κανονιστικού πλαισίου.
Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, ώστε εφεξής να περιλαμβάνει επιπρόσθετα
συμπληρωματικές δραστηριότητες σχετικές με την κάθε είδους διαμεσολάβηση σε ασφαλιστικές εργασίες, με υπηρεσίες πληρωμών
και ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ηλεκτρονικό περιεχόμενο, καθώς και με υπηρεσίες ψυχαγωγίας και την συνεπεία της κατά τα
ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως τροποποίηση του σχετικού άρθρου περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας.
ο

Στο 9 θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 και την
εν γένει πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό.

7. Απόδοση Παρακρατηθέντος ποσού μερίσματος, συνεπεία μεταβολής του Νομοθετικού Πλαισίου
Η Εταιρεία με την από 13.05.2016 σχετική ανακοίνωσή της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της 10ης Μαΐου 2016 ενέκρινε την καταβολή συνολικού ποσού 1.766.164,00 Ευρώ ως μερίσματος, ήτοι 0,08 Ευρώ ανά μετοχή
της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό παρακρατείται βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος
ποσοστού 15% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ΄ ανέλθει σε 0,068 Ευρώ.
Λόγω όμως της μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης πληρωμής του μερίσματος (η οποία
πληρωμή ξεκίνησε την Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.», σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην ως άνω ανακοίνωση) και ειδικότερα λόγω της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του με αριθμό 4389/2016 νόμου
(ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016), το άρθρο 44 παρ. 4 του οποίου τροποποίησε το άρθρο 112 παρ. 8 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.05.2016), με
τρόπο ώστε ο συντελεστής παρακράτησης φορολογίας μερισμάτων 15% να έχει τελικώς εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται
από την 01.01.2017 και σε συνέχεια των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την υπ’ αριθ. 1068/01.06.2016 ΠΟΛ του Υπουργείου
Οικονομικών, η Εταιρεία γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό, ότι θα προβεί στην επιστροφή-καταβολή προς τους δικαιούχους
μετόχους της διαφοράς του 5% (από τον συντελεστή 15% που εφαρμόσθηκε κατά την πληρωμή του μερίσματος της χρήσεως 2015, σε
σχέση με τον συντελεστή 10% που ισχύει τελικώς μετά την παραπάνω τροποποίηση), η οποία διαφορά αντιστοιχεί σε 0,004 Ευρώ ανά
μετοχή. Η επιστροφή του εν λόγω ποσού έλαβε χώρα στις 10 Ιουνίου 2016 από την Τράπεζα Eurobank.

8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
Η Εταιρεία γνωστοποίησε προς το επενδυτικό κοινό ότι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 20%, κατά την ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 27 Ιουνίου 2016 αποφάσισε μεταξύ άλλων την μείωση του μετοχικού
της κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων (370.400,00) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας
κάθε μετοχής της κατά δύο (2) ευρώ, από 2,35 σε 0,35 Ευρώ και με επιστροφή – καταβολή του εν λόγω ποσού προς τους μετόχους της.
Συνεπεία της παραπάνω μειώσεως θα επιστραφεί στην Εταιρεία χρηματικό ποσό 74.080,00 Ευρώ και ως εκ τούτου θα επηρεαστεί
ισόποσα η συμμετοχή της Εταιρείας στην ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης
Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος και τους οποίους κινδύνους ενδέχεται ν΄ αντιμετωπίσει και κατά την διάρκεια του
δευτέρου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2016, είναι οι ακόλουθοι:

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα
Από το Μάιο του 2010, η Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Εταίρους,

έχει αναλάβει και υλοποιεί σημαντικές διαρθρωτικές

μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω ενός
προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(«τα θεσμικά όργανα»).
Οι ως άνω μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων ειδικότερα δε σε πρωτογενή δημοσιονομικά
πλεονάσματα το 2013 και το 2014 και σε οριακή αύξηση του ΑΕΠ το 2014, για πρώτη φορά μετά από πέντε έτη. Μετά τις βουλευτικές
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, η νέα ελληνική κυβέρνηση επέτυχε παράταση τεσσάρων μηνών της Κύριας Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Διευκόλυνσης (Master Financial Assistance Facility Agreement, MFFA). Η μη επίτευξη της συμφωνίας εντός
της τεθείσας προθεσμίας οδήγησε σε επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων για το τραπεζικό σύστημα, οι δε συζητήσεις για το τρίτο
πρόγραμμα διάσωσης με τα θεσμικά όργανα που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή της Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσής από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης (ν.
4336/14.8.2015).
Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που επιβλήθηκαν στη χώρα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εγκριτικές διαδικασίες για τις πληρωμές στο
εξωτερικό και κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις εγχώριες συναλλαγές και τις συναλλαγές με τους ξένους προμηθευτές και πιστωτές. Η
τροφοδοσία των αποθεμάτων της Πλαίσιο στην Ελλάδα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές. Στη διάρκεια του ενός
και πλέον έτους ισχύος των ελέγχων κεφαλαίων, οι διαδικασίες έγκρισης έχουν βελτιωθεί και η Πολιτεία έχει μεταβάλλει το σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, καταργώντας ή βελτιώνοντας ορισμένες περιοριστικές διατάξεις. Στο περιβάλλον αυτό, η Εταιρεία έχει οργανώσει
αρτιότερα τη διαδικασία αιτήσεων και παρακολουθεί σε πραγματικούς χρόνους την εξέλιξη αυτών, με προφανή στόχο την απαρέγκλιτη
διακίνηση των εισαγόμενων προϊόντων της. Εκτιμάται ότι, σε μεγάλο βαθμό, η αρνητική επίπτωση κυρίως κατά το τρίτο τρίμηνο του
2015, από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, έχει εξομαλυνθεί, ωστόσο τυχόν διατήρησή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα
επηρεάζει, πέρα από το εταιρικό κόστος παρακολούθησής τους και τη μη βέλτιστη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και της εν
γένει κεφαλαιακής διάρθρωσής της, και την καταναλωτική διάθεση των πελατών του Ομίλου με σχετικές επιπτώσεις στις πωλήσεις και
τα αποτελέσματά του.
Στο μακροοικονομικό επίπεδο, παρατηρείται μια περιορισμένη υποχώρηση του ΑΕΠ, κάτω της μιας ποσοστιαίας μονάδας, κατά το
πρώτο εξάμηνο του έτους, ελαφρά μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, οι επιδόσεις αυτές
βρίσκουν ισχυρό σύμμαχο στο σκέλος της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Τουρισμό, ενώ, αντίθετα, επηρεάζονται αρνητικά
από τον τομέα των λιανικών πωλήσεων, στον οποίο δραστηριοποιείται το Πλαίσιο. Τόσο οι πρώτες εκτιμήσεις για τις πωλήσεις του
κλάδου του πρώτου εξαμήνου 2016, όσο και τα στοιχεία για τις εκπτώσεις της περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου, διαπιστώνουν μια
ουσιαστική υποχώρηση των πωλήσεων. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση του ανταγωνισμού, λόγω της προσπάθειας
των εταιριών να επιτύχουν ένα ανεκτό επίπεδο πωλήσεων που να «υποστηρίξει» τα μη ελαστικά σταθερά κόστη, φαίνεται να οδηγούν
σε συρρίκνωση των περιθωρίων απόδοσης. Στη βάση της ανωτέρω ανάλυσης του οικονομικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση της Εταιρίας
εστιάζει τις προσπάθειές της στη διάθεση προϊόντων που έχουν καλύτερα περιθώρια κέρδους, μικρότερες χρηματοδοτικές ανάγκες και
μεγαλύτερη απήχηση στις ομάδες εκείνες των καταναλωτών που ιστορικά διαθέτουν υψηλότερη ροπή προς κατανάλωση.
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1. Κίνδυνος επιτοκίου
Ο μακροπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου την 30.06.2016 ανερχόταν σε 1.169 χιλ. € (1.461 χιλ.
€ την 31.12.2015) και ο βραχυπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός σε 2.384 χιλ. € (4.184 χιλ. € την 31.12.2015). Από το σύνολο του
ομολογιακού δανεισμού, ο οποίος για μια ακόμα περίοδο εμφανίζεται μειωμένος έναντι της 31.12.2015, τα 1.753 χιλ. € αφορούν κοινό
ομολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα με σταθερό επιτόκιο και τα υπόλοιπα 1.800 χιλ. € αφορούν κοινό
ομολογιακό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank.
Στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, η Διοίκηση επέλεξε να αναδιαρθρώσει το δανεισμό της σε πιο βραχυπρόθεσμες λήξεις, μέσω
αλληλόχρεων δανείων, μειώνοντας παράλληλα τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκμεταλλευόμενη και την άνετη ταμειακή
διαθεσιμότητά της. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό του συνολικού δανεισμού παρέμεινε ουσιωδώς αμετάβλητο. Η ίδια πολιτική
ακολουθήθηκε και στο πρώτο εξάμηνο 2016, με αποτέλεσμα το σύνολο του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας την
30.06.2016 να ανέλθει σε 10.000 χιλ. €, έναντι 5.000 χιλ. € την 31.12.2015.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή
του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω:
Α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%:
- τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά
118 χιλ. € την 01.01-30.06.2016 και κατά 30 χιλ. € την 01.01-30.06.2015 αντιστοίχως.
Β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%:
- τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση θα αυξάνονταν κατά 118
χιλ. € την 01.01-30.06.2016 και κατά 30 χιλ. € την 01.01-30.06.2015 αντιστοίχως.
Η Διοίκηση του Ομίλου συνεκτιμώντας τη μεταβλητότητα του επιτοκιακού επιπέδου, εξετάζει ενδελεχώς τις σχετικές εξελίξεις και
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να εξομαλύνει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η περιορισμένη έκθεση του
Ομίλου σε δανειακά κεφάλαια, καθιστά την ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων, σε καθεστώς μάλιστα ιδιαίτερα χαμηλού επιπέδου
επιτοκίων σε παγκόσμιο επίπεδο, μη σημαντική για τα αποτελέσματά του. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα του Ομίλου κατά την 30.06.2016, υπερκαλύπτουν το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού κατά το ποσό των 22.538 χιλ. €.

2. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της
μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του (πάνω από 150.000 πελάτες - επιχειρήσεις). Οι λιανικές πωλήσεις πραγματοποιούνται τοις
μετρητοίς ή μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις ο Όμιλος, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας
του, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Επιπρόσθετα, κατά πάγια τακτική του
Ομίλου το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από πελάτες ασφαλίζεται. Η Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο της σε
κατονομαζόμενους και μη κατονομαζόμενους πελάτες. Τόσο στην πρώτη όσο και την δεύτερη κατηγορία πελατών, η Εταιρεία
συμμετέχει στον πιστωτικό κίνδυνο με ποσοστό 15% (ποσοστό απαλλαγής). Τα υπόλοιπα του Δημοσίου δεν αποτελούν αντικείμενο
ασφάλισης.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών πελατών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σημείωση 11.
Την 30.06.2016 το σύνολο των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων πλην της θυγατρικής, για τον Όμιλο και για την Εταιρεία,
ήταν 18.164 χιλ. € και 17.523 χιλ. €, ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών έφθασε τις 4.475 χιλ. € και 4.402 χιλ. €. Την
31.12.2015 το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, ήταν
ελαφρά υψηλότερο στα 19.557 χιλ. € και 18.747 χιλ. €, ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ανήλθε σε 5.137 χιλ. € και 5.062
χιλ. € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών - χρεωστών περιλαμβάνει:
α) τη διενέργεια σαφώς καθορισμένης πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς,
β) τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων
τους,
9
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γ) τη διενέργεια πρόβλεψης, βάσει αυξημένου συντελεστή κινδύνου επισφάλειας, εξαιτίας των συνθηκών του ευρύτερου
περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μειωμένη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και τη δυσχέρεια πρόσβασής τους σε
τραπεζική χρηματοδότηση.
Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και μη καθυστερούμενες απαιτήσεις. Στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πρόβλεψης
έχει ληφθεί υπ’ όψη το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες, πλην των απαιτήσεων από την Plaisio Computers JSC, καθώς, στην
τελευταία περίπτωση εκτιμάται ότι δεν συντρέχει κίνδυνος αδυναμίας είσπραξής τους, δεδομένου ότι η Plaisio Computers JSC ελέγχεται
κατά 100% από τη Μητρική Εταιρεία. Το χρεωστικό υπόλοιπο της εν λόγω θυγατρικής προς την Πλαίσιο, ανερχόταν στις 30.06.2016 σε
232 χιλ. €.
δ) τη διενέργεια, σε επίπεδο Ομίλου, πρόβλεψης για τα υπόλοιπα απαιτήσεων από το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι η παραπάνω πρόβλεψη
περιλαμβάνει και μη καθυστερούμενες απαιτήσεις.
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό της σχηματισθείσας πρόβλεψης επί του συνόλου των απαιτήσεων για την τρέχουσα περίοδο παραμένει
σταθερά υψηλό (24,6% έναντι 26,3% τη χρήση 2015), πιστοποιώντας τη συντηρητική προσέγγιση της Διοίκησης, σε ένα περιβάλλον
αυξημένων πιστωτικών κινδύνων, όπου δεν έχουν περιορισθεί ουσιωδώς οι πιθανότητες δημιουργίας επισφαλειών. Η μικρή υποχώρηση
για το 2016 αποδίδεται στην καλύτερη ποιότητα των χρεωστών πελατών της και, κυρίως, στη βελτιωμένη περίοδο είσπραξης
απαιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το υψηλό ποσοστό προβλέψεων, σε συνδυασμό με την πρακτική της Εταιρείας να ακολουθεί
συντηρητική προσέγγιση στην πρόβλεψη απομείωσης και στην παρούσα χρονική περίοδο, οδηγούν στην εκτίμηση ότι ο εν λόγω
κίνδυνος είναι ελεγχόμενος και οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον περιορισμένες.

3. Κίνδυνος αποθεμάτων-προμηθευτών
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω
απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Παράλληλα εξαιτίας του ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της
υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων είναι σημαντικός, η Διοίκηση επανεξετάζει σε
τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις, ώστε στις οικονομικές
καταστάσεις να απεικονίζεται η πραγματική αξία τους.
Την 30.06.2016 το σύνολο αποθεμάτων ήταν 54.777 χιλ. € και 53.948 χιλ. €, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 11.081 χιλ. € και 11.064
χιλ. € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
Στην εξεταζόμενη περίοδο, ο Όμιλος διατήρησε τη πρόβλεψη απομείωσης των αποθεμάτων σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το
σχετικό ποσοστό να διαμορφωθεί στο 20,2% από 20,4% , στην ουσία αμετάβλητο σε σχέση με αυτό της 31.12.2015.
Επισημαίνεται τέλος ότι η Εταιρεία θεωρεί περιορισμένο τον κίνδυνο εξάρτησης από τους προμηθευτές και σε κάθε περίπτωση μη
σημαντικό για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, καθώς δεν υφίστανται, εκτός μίας περίπτωσης, άλλοι προμηθευτές που να ξεπερνούν
το 10% του συνόλου της αξίας των προμηθειών. Τα παραπάνω σηματοδοτούν την πάγια πολιτική της Διοίκησης για λειτουργική
ανεξαρτησία σε σχέση με επιμέρους προμηθευτές, ενώ δεν αναμένεται ουσιώδης αλλαγή της εν λόγω πολιτικής κατά το β’ εξάμηνο της
τρέχουσας χρήσης 2016.

4. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου
είναι σε Ευρώ. Παράλληλα ο Όμιλος διατηρεί καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, ενώ δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην
του Ευρώ νόμισμα. Ο Όμιλος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω σύναψης
συμβάσεων παραγώγων, αλλά δεν κάνει χρήση της λογιστικής της αντιστάθμισης.
Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης
σχετικών μέτρων.

Καθόσον η τιμολόγηση των προμηθευτών γίνεται συχνά σε δολάρια ΗΠΑ, η χρήση της αντιστάθμισης είναι

συνηθισμένη, εξαιτίας δε αυτής παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις περιόδους στα συναλλαγματικά αποτελέσματα. Η
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δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Βουλγαρία δε θεωρείται ότι επηρεάζει τον υπό εξέταση κίνδυνο, καθώς η ισοτιμία του βουλγάρικου
νομίσματος με το Ευρώ είναι σταθερή.

5. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος διατηρεί πολύ υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, των οποίων το ύψος υπερβαίνει το σύνολο της έκθεσής του σε δανεισμό, ενώ
παράλληλα διατηρεί εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όμιλος
χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών του, λόγω της 45ετους και πλέον δυναμικής
πορείας του στην ελληνική αγορά.

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2016 αναλύεται ως εξής:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2016

έως 12 μήνες

από 1 έως 2 έτη

από 2έως 5 έτη

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις

32.164

0

0

Σύνολο Δανείων και Τόκων

12.598

636

607

Σύνολο

44.762

636

607

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2015

έως 12 μήνες

από 1 έως 2 έτη

από 2έως 5 έτη

38.021

0

0

9.460

636

922

47.482

636

922

έως 12 μήνες

από 1 έως 2 έτη

από 2έως 5 έτη

Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις
Σύνολο Δανείων και Τόκων
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2016
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις

31.866

0

0

Σύνολο Δανείων και Τόκων

12.598

636

607

Σύνολο

44.464

636

607

έως 12 μήνες

από 1 έως 2 έτη

από 2έως 5 έτη

37.624

0

0

9.460

636

922

47.085

636

922

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2015
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις
Σύνολο Δανείων και Τόκων
Σύνολο

Το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές είναι βραχυπρόθεσμες. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους.
Με βάση τα ως άνω δεδομένα και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης αποπληρωμής των εν λόγω υποχρεώσεων μέσω της ευρύτατης
ρευστότητας του Ομίλου, κατά την παρούσα χρονική στιγμή και για το υπόλοιπο της χρήσης, ο συγκεκριμένος κίνδυνος εκτιμάται ως
ελεγχόμενος.

Πέραν των προαναφερομένων δεν υφίστανται λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι χρήζουν παραθέσεως στην παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Στην παρούσα Ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων,
(συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24:
Οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες που είναι μέλη του Ομίλου, είναι οι ακόλουθες:
1. Plaisio Computers JSC (Θυγατρική), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%.
2. Plaisio Estate JSC (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%.
3. Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%.
Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνεται και η εταιρεία BULDOZA Α.Ε., στην οποία μέτοχος με ποσοστό 100% είναι ο Κωνσταντίνος
Γεράρδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers A.E.B.E. Σημειωτέον, ότι η
εταιρεία αυτή δεν περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αλλά αποτελεί συνδεδεμένο μέρος, όπως αυτό ορίζεται
στην παράγραφο 9 του ΔΛΠ 24.
Στις 30.06.2016 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω εταιρείες από και προς την Πλαίσιο Computers A.E.B.E. καθώς και τα
έσοδα και έξοδα καθεμίας εταιρείας που προέκυψαν από τις συναλλαγές τους με την Πλαίσιο Computers A.E.B.E. στην διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου του 2016 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. είναι οι ακόλουθες (ποσά σε χιλ. Ευρώ):

Απαιτήσεις της Πλαίσιο
Computers

Υποχρεώσεις της Πλαίσιο
Computers

Έσοδα από συναλλαγές με
την Πλαίσιο Computers

Έξοδα από συναλλαγές με
την Πλαίσιο Computers

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε

0

0

593

0

Plaisio Computers JSC

232

0

0

1.851

0

0

0

0

67

0

0

88

299

0

593

1.938

Εταιρεία

Plaisio Estate JSC
Buldoza Α.Ε.
Σύνολο

Αναλυτικότερα και με σκοπό ειδικότερου προσδιορισμού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζονται τα κάτωθι:
1) Η Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. παρείχε προς την Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. υπηρεσίες αξίας 593 χιλ. €, που αφορούν σε μισθώματα
(ενοίκια) και παροχή υπηρεσιών από εκμίσθωση ακινήτων (507 χιλ. € και 86 χιλ. € αντίστοιχα).
2) Η Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. τιμολόγησε την Plaisio Computers JSC για πωλήσεις εμπορευμάτων προς την τελευταία με το ποσό των
1.851 χιλιάδων €.
Διευκρινίζεται ότι για το προαναφερθέν διάστημα, η εταιρεία Plaisio Estate JSC είχε έσοδα 60 χιλ. € από την Plaisio Computers JSC που
προέρχονται από μισθώματα (ενοίκια).
3) Η Πλαίσιο Computers A.E.B.E. τιμολόγησε την Buldoza A.E. για παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις εμπορευμάτων με το ποσό των 88 χιλ.
€.
4) Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε 286 χιλ. Ευρώ για το
διάστημα 01.01.2016-30.06.2016, οι δε απαιτήσεις της Εταιρείας από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης κατά την 30.06.2016
ανέρχονταν σε 3 χιλ. Ευρώ.
Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε 283 χιλ. € για το διάστημα
01.01.2015-30.06.2015, ενώ οι απαιτήσεις της Εταιρείας από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης κατά την 30.06.2015
ανέρχονταν σε 1 χιλ. €.
Η Plaisio Estate JSC έλαβε στις 03.06.2016 την απόφαση να καταβάλλει στην Εταιρεία μέρισμα για τη χρήση 2015, ποσού 10 χιλ. €.
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Οι εν λόγω συναλλαγές δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκφεύγοντα της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας, τα οποία
να καθιστούν αναγκαία την ειδική αναφορά σε αυτές και σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική
κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄
Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας-Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται συνοπτική αλλά ουσιαστική απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης του Ομίλου
και της Εταιρείας, με τρόπο ώστε να παρουσιάζεται μια ισορροπημένη ανάλυση του Ομίλου, σε συνάρτηση με το μέγεθος και την
πολυπλοκότητά του.

Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου

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

Σε χιλ. Ευρώ

01.01.2012-

01.01.2013-

01.01.2014-

01.01.2015-

01.01.2015-

01.01.2016-

31.12.2012 (*)

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

30.06.2015

30.06.2016

Κύκλος Εργασιών

286.876

282.739

297.548

271.985

133.293

132.281

Μικτά κέρδη

64.425

68.789

73.069

61.192

28.771

28.191

Κέρδη προ φόρων

13.124

19.448

22.270

9.345

3.373

1.070

Κέρδη μετά από φόρους

10.276

14.309

16.149

6.736

2.363

905

Σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής, οι επιδόσεις του Ομίλου για τις ίδιες χρήσεις, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
2013 vs 2012 (*)
Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη

2014 vs 2013

2015 vs 2014

6Μ 2016 vs 6M 2015

(1,4%)

5,2%

(8,6%)

(0,8%)

6,8%

6,2%

(16,3%)

(2,0%)

Κέρδη προ φόρων

48,2%

14,5%

(58,0%)

(68,3%)

Κέρδη μετά από φόρους

39,3%

12,9%

(58,3%)

(61,7%)

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

Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Ομίλου
Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
30.06.2016

31.12.2015

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο
Ενεργητικού

75,4%

76,1%

Πάγιο Ενεργητικό/ Σύνολο
Ενεργητικού

24,6%

23,9%

161,6%

154,1%

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο
Παθητικού

38,2%

39,3%

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Παθητικού

61,8%

60,7%

Ίδια Κεφάλαια/ Πάγιο Ενεργητικό

250,8%

254,0%

Ο βαθμός χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων
της Εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

221,5%

217,6%

Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων

Η κατανομή του ενεργητικού σε κυκλοφορούν και
πάγιο

Σχέση ιδίων προς δανειακά κεφάλαια

Η κατανομή του παθητικού σε ίδια κεφάλαια και
υποχρεώσεις
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Κεφάλαιο κίνησης/ Κυκλοφορούν
Ενεργητικό

54,9%

Δείκτης κάλυψης του ενεργητικού από το κεφάλαιο
κίνησης

54,0%

Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας
01.01-30.06.2016

01.01-30.06.2015

Καθαρά Αποτελέσματα Προ φόρων/
Σύνολο Πωλήσεων

0,8%

2,5%

Καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους

Καθαρά Αποτελέσματα Προ φόρων/
Ίδια Κεφάλαια

1,3%

4,2%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων

21,3%

21,6%

Μικτό περιθώριο κέρδους

Μικτά Αποτελέσματα/ Σύνολο
Πωλήσεων

Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 132.281 χιλ. € έναντι 133.293 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του
2015, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,8%. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών
ανήλθαν σε 65.764 χιλ. € υποχωρώντας κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (4,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο αναλογικά
υψηλότερος περιορισμός των πωλήσεων στην κατηγορία αυτή προκάλεσε την υποχώρησή τους σε κάτω από το μισό (49,7%) του κύκλου
εργασιών του Ομίλου (6Μ 2015: 51,8%). Η εν λόγω κατηγορία ήταν η μόνη από τις τρεις βασικές της Πλαίσιο που είδε τις πωλήσεις της
να υποχωρούν. Αντίθετα, οι εργασίες από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 20.503 χιλ. € σημαντικά ενισχυμένες κατά 5,5% σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και συμμετέχουν κατά πλέον 15,5% στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (6Μ 2015:14,6%), ενώ η
πλέον παραδοσιακή κατηγορία της Πλαίσιο, αυτή των Ειδών Γραφείου, εμφάνισε ικανοποιητική άνοδο στις εργασίες της οι οποίες
ανήλθαν σε 45.271 χιλ. €, βελτιωμένες κατά 3,2% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2015 και συνεισφέροντας το 34,2% των συνολικών
πωλήσεων (6Μ 2015: 32,9%). Τέλος, οι πωλήσεις υπηρεσιών δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή σε ονομαστικά επίπεδα, ανήλθαν δε
σε 743 χιλ. € και τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 52 χιλ. €.

Είδη Γραφείου

Η/Υ & ψηφιακές
εφαρμογές

Τηλεφωνία

Λοιπά

Σύνολο

Πωλήσεις 6M 2016

45.271

65.764

20.503

743

132.281

Πωλήσεις 6M 2015

43.868

69.050

19.437

939

133.293

3,2%

-4,8%

5,5%

-20,9%

-0,8%

Μεταβολή

Μικτό κέρδος
Καθόσον η μείωση του κόστους πωληθέντων ήταν οριακά μικρότερη από αυτής των πωλήσεων, το μικτό κέρδος του Ομίλου το πρώτο
εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 28.191 χιλ. € έναντι 28.771 χιλ. € δίχως ιδιαίτερη μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 21,3% από 21,6%.

Λειτουργικά Έξοδα - Χρηματοοικονομικά Έσοδα, Έξοδα και Κέρδη από Συγγενείς
Τα έξοδα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου των χρηματοοικονομικών, το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 27.173 χιλ. € περίπου,
έναντι 25.428 χιλ. €, την αντίστοιχη περίοδο του 2015 αυξημένα κατά 6,9% και αναλύονται ως εξής:

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας:
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης:

3.228 χιλ. €
23.552 χιλ. €

Λοιπά Έσοδα:

107 χιλ. €

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα:

548 χιλ. €

Κέρδη από Συγγενείς Εταιρείες:

49 χιλ. €

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2015 αναλύονται ως εξής:
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Έξοδα διοικητικής λειτουργίας:

3.626 χιλ. €

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης:

22.891 χιλ. €

Λοιπά Έσοδα:

1.391 χιλ. €

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα:

354 χιλ. €

Κέρδη από Συγγενείς Εταιρείες:

51 χιλ. €

Το σύνολο σχεδόν της αύξησης των εξόδων οφείλεται στις συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες ήταν αρνητικές στο πρώτο εξάμηνο της
τρέχουσας χρήσης και θετικές στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η συνολική αρνητική επίπτωση, στη σύγκριση των αποτελεσμάτων
του πρώτου εξάμηνου 2016 με το αντίστοιχο του 2015, ανέρχεται σε 1,8 εκ. ευρώ. Εξαιρώντας το κονδύλι αυτό, η αύξηση των συνολικών
εξόδων σχεδόν εξαλείφεται, παρά την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της συγκυριακής αύξησης του δανεισμού του
Ομίλου στο τρέχον εξάμηνο.

Αποτελέσματα
Η σταθερότητα των πωλήσεων σε σχέση με το αυξημένο κόστος λειτουργίας του Ομίλου, κυρίως λόγω των συναλλαγματικών διαφορών,
συνέβαλαν στη διαμόρφωση των κερδών προ φόρων του Ομίλου σε 1.070 χιλ. €, έναντι των 3.373 χιλ. € το αντίστοιχο περσινό
διάστημα. Αντιστοίχως, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 905 χιλ. € έναντι 2.363 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Αποτελέσματα ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή, βασικά και απομειωμένα, ανήλθαν σε 4,10 ευρωλεπτά, έναντι 10,70 λεπτά του € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄
Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2016

Δεν έχουν προκύψει γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων τα οποία να έχουν
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄
Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το Β εξάμηνο 2016

Το δεύτερο εξάμηνο του 2016, η πορεία της Εταιρίας αναμένεται να επηρεαστεί τόσο από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της
χώρας όσο και από τις μεταβολές στις καταναλωτικές επιθυμίες των πελατών. Αναφορικά με τα μακροοικονομικά δεδομένα, η
εκτιμώμενη οριακή αύξηση του ΑΕΠ τα δύο επόμενα τρίμηνα, σε συνδυασμό με την ισορροπία στις πολιτικές εξελίξεις, αναμένεται να
επηρεάσει ελαφρά θετικά τις οικονομικές προσδοκίες των Ελλήνων και επομένως την τάση για κατανάλωση. Παράλληλα, οι επιπτώσεις
από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, ιδιαίτερα έντονες κατά το τρίτο τρίμηνο 2015, έχουν υποχωρήσει σημαντικά, σε συγκρίσιμο
επίπεδο. Η παραπάνω οριακή βελτίωση, ωστόσο, δύναται να υποσκελιστεί από την όλο και αυξανόμενη ανάγκη για διακράτηση
μεγαλύτερου ποσοστού εισοδήματος των πολιτών για αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το κράτος και τους έμμεσους φόρους. Οι
υποχρεώσεις αυτές δύναται να επηρεάσουν προς την αρνητική κατεύθυνση τη ροπή για κατανάλωση και το τελικό αποτέλεσμα να είναι
δυσμενέστερο. Η εξέλιξη των μεγεθών της Εταιρείας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, σχετίζεται και με την πορεία των εσόδων της
κατά τη σχολική περίοδο και την περίοδο των Χριστουγέννων και έχει επικεντρώσει την προσοχή της στη βελτιστοποίηση των
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Μαγούλα, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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3. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους μετόχους της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ
ης

COMPUTERS A.E.B.E.», της 30

Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού

εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής
της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της
επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς,
δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία
θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το
ΔΛΠ 34.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του
Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αγία Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αντώνιος Γ. Αναστασόπουλος
Α.Μ.ΣΟΕΛ 33821
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 449
T.K.15343, Αθήνα
Α.Μ.ΣΟΕΛ 173
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4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01 – 30.06.2016
Περιεχόμενα

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου 01.01.16–30.06.16
Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2016

Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Περιόδου 01.01.16–30.06.16

Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Περιόδου 01.01.16–30.06.16

Σημειώσεις επί των Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σημ.
Πωλήσεις

5

Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

Λοιπά έσοδα

01.01 – 30.06.16

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01 – 30.06.15

01.01 – 30.06.16

01.01 – 30.06.15

132.281

133.293

130.199

131.164

(104.090)

(104.522)

(102.774)

(103.212)

28.191

28.771

27.425

27.952

52

31

36

30

Έξοδα διάθεσης

(23.552)

(22.891)

(22.977)

(22.322)

Έξοδα διοίκησης

(3.228)

(3.626)

(3.043)

(3.425)

107

1.391

107

1.391

1.569

3.676

1.549

3.626

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

52

93

62

92

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(600)

(447)

(587)

(433)

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

Αναλογία στα Αποτελέσματα συγγενών εταιριών

49

51

-

-

1.070

3.373

1.024

3.284

(165)

(1.010)

(165)

(1.010)

905

2.363

859

2.274

905

2.363

859

2.274

0

0

-

-

0

0

0

0

Αναβαλλόμενος Φόρος που αναλογεί

0

0

0

0

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους

0

0

0

0

905

2.363

859

2.274

905

2.363

859

2.274

0

0

-

-

Κέρδη προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος

21

Κέρδη μετά από φόρους
Αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Αναγνώριση αναλογιστικών ζημιών

17

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους
Αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
που

αναλογούν

σε

μετόχους

της

μητρικής

(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή):
Βασικά κέρδη ανά Μετοχή

24

0,0410

0,1070

0,0389

0,1030

Απομειωμένα κέρδη ανα μετοχή

24

0,0410

0,1070

0,0389

0,1030

2.877

4.889

2.846

4.829

EBITDA

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2016 έως 30.06.2016)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(ποσά σε χιλ. €)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σημ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

6

26.876

26.869

26.837

26.830

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6

465

535

459

527

0

30

0

30

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Προκαταβολές για αγορές Παγίων
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

7

0

0

4.072

4.072

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

7

1.211

1.172

299

299

Λοιπές επενδύσεις

8

54

54

54

54

16

3.975

3.888

3.965

3.878

9

613

568

575

530

33.194

33.115

36.262

36.219

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

10

43.696

42.830

42.884

41.792

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

11

13.689

14.420

13.352

14.172

Λοιπές απαιτήσεις

12

8.109

6.532

8.012

6.463

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

13

36.091

41.794

35.458

41.183

101.585

105.577

99.706

103.610

134.779

138.692

135.968

139.829

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

14

7.286

7.286

7.286

7.286

Υπέρ το άρτιο

14

844

844

844

844

Ίδιες Μετοχές

14

(15)

(8)

(15)

(8)

Λοιπά Αποθεματικά

25.272

25.272

25.015

25.015

Κέρδη εις νέον

49.862

50.723

51.606

52.513

83.249

84.118

84.736

85.651

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

15

1.169

1.461

1.169

1.461

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

17

1.124

1.154

1.124

1.154

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

18

782

782

782

782

Έσοδα Επομένων Χρήσεων

19

2.596

2.661

2.596

2.661

5.671

6.058

5.671

6.058

20.665

25.710

20.530

25.485

1.767

2.103

1.659

1.969

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

20

Υποχρεώσεις από φόρους
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

15

12.384

9.184

12.384

9.184

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

18

1.312

1.312

1.312

1.312

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

20

9.732

10.208

9.676

10.171

45.860

48.517

45.561

48.120

134.779

138.692

135.968

139.829

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2016 έως 30.06.2016)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
Περιόδου (την 01.01.2015)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από
Φόρους

Μετοχικό

Διαφορά Από Έκδοση

Σύνολο Αποθεματικών

Κεφάλαιο

Μετοχών Υπέρ το 'Άρτιο

& Κέρδη Εις Νέο

Ίδιες Μετοχές

Σύνολο

7.066

11.961

69.434

0

88.461

0

0

2.363

0

2.363

11.261

(11.117)

(144)

0

0

(11.040)

0

0

0

(11.040)

(Αγορές) Ίδιων μετοχών

0

0

0

(7)

(7)

Διανεμηθέντα Μερίσματα
Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την
30.06.2015)

0

0

0

0

0

7.286

844

71.653

(7)

79.777

7.286

844

75.995

(8)

84.118

0

0

905

0

905

Αύξηση Κεφαλαίου

0

0

0

0

0

Επιστροφή Κεφαλαίου

0

0

0

0

0

(Αγορές) Ίδιων μετοχών

0

0

0

(8)

(8)

Διανεμηθέντα Μερίσματα
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης
Περιόδου (την 30.06.2016)

0

0

(1.766)

0

(1.766)

7.286

844

75.133

(15)

83.249

Ίδιες Μετοχές

Σύνολο

Αύξηση Κεφαλαίου
Επιστροφή Κεφαλαίου

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
Περιόδου (την 01.01.2016)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από
Φόρους

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
Περιόδου (την 01.01.2015)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από
Φόρους
Αύξηση Κεφαλαίου
Επιστροφή Κεφαλαίου

Μετοχικό

Διαφορά Από Έκδοση

Σύνολο Αποθεματικών

Κεφάλαιο

Μετοχών Υπέρ το 'Άρτιο

& Κέρδη Εις Νέο

7.066

11.961

70.997

0

90.024

0

0

2.274

0

2.274

11.261

(11.117)

(144)

0

0

(11.040)

0

0

0

(11.040)

(Αγορές) Ίδιων μετοχών

0

0

0

(7)

(7)

Διανεμηθέντα Μερίσματα
Προσαρμοσμένο Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (την
30.06.2015)

0

0

0

0

0

7.286

844

73.127

(7)

81.251

7.286

844

77.528

(8)

85.651

0

0

859

0

859

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
Περιόδου (την 01.01.2016)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από
Φόρους
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Αύξηση Κεφαλαίου

0

0

0

0

0

Επιστροφή Κεφαλαίου

0

0

0

0

0

(Αγορές) Ίδιων μετοχών

0

0

0

(8)

(8)

Διανεμηθέντα Μερίσματα
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης
Περιόδου (την 30.06.2016)

0

0

(1.766)

0

(1.766)

7.286

844

76.621

(15)

84.736
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2016 έως 30.06.2016)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01 – 30.06.2016

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01 – 30.06.2015 01.01 – 30.06.2016

01.01 – 30.06.2015

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

1.070

3.373

1.024

3.284

Αποσβέσεις

1.443

1.363

1.432

1.353

Αποσβέσεις Επιδοτήσεων Παγίου Ενεργητικού

(135)

(149)

(135)

(149)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

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

(32)

(177)

(32)

(177)

(612)

332

(612)

332

(49)

(51)

0

0

548

354

525

341

(866)

2.790

(1.092)

2.718

(732)

220

(615)

399

(4.928)

(6.485)

(4.857)

(6.347)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(643)

(474)

(630)

(460)

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

(589)

(852)

(562)

(812)

(5.524)

245

(5.553)

483

(15)

0

(15)

0

0

100

0

100

(1.350)

(308)

(1.343)

(298)

52

93

52

92

0

0

0

0

(1.313)

(115)

(1.306)

(107)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
(Αύξηση)/Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών,
Συγγενών, Κοινοπραξιών και Λοιπών Επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

0

Μειώσεις από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου

0

(11.040)

0

(11.040)

5.000

0

5.000

0

(8)

(7)

(8)

(7)

Εξοφλήσεις δανείων

(2.092)

(1.792)

(2.092)

(1.792)

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

(1.766)

0

(1.766)

0

1.134

(12.839)

1.134

(12.839)

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

(5.703)

(12.709)

(5.724)

(12.462)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

41.794

45.115

41.183

44.495

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

36.091

32.407

35.458

32.032

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εκροές από αγορά ιδίων μετοχών

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές οικονομικές καταστάσεις
της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (η «Εταιρεία») και τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας και της θυγατρικής της (μαζί ο «Όμιλος»). Τα ονόματα της θυγατρικής και των συνδεδεμένων εταιρειών παρουσιάζονται
στη σημείωση 7.
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η συναρμολόγηση και εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και η εμπορία ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και ειδών εξοπλισμού γραφείου.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία και οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.
Στις 27/09/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ενέκρινε τη δημοσίευση της παρούσας Ενδιάμεσης
Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης.

2. ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

2.1 Βάση σύνταξης της οικονομικής πληροφόρησης
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου με ημερομηνία 30.06.2016 καλύπτουν τους έξι
μήνες έως 30 Ιουνίου 2016. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές
Πληροφορίες» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 που είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας με ηλεκτρονική διεύθυνση www.plaisio.gr. Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε
αναγκαίο, έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε ο Όμιλος για την παρούσα
περίοδο. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση της συνοπτικής ενδιάμεσης
οικονομικής πληροφόρησης είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η συνοπτική ενδιάμεση
οικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη
διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από
αυτούς τους υπολογισμούς. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στην οικονομική πληροφόρηση και των
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα
καθορισμένων παροχών και απλοποιεί 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»
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’.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»
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.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες»
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.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»
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.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”
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.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο
υπηρεσίας».
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού
στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ∆ΛΠ 32
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«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης, διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και µη
χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράτε 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 ∆ΛΠ 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 εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικού
διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρία της οικονομικής οντότητας.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων
παροχών και στόχος είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών
υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό
ποσοστό του μισθού.
ΔΠΧΑ 14: «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιριών
που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την
οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής
οντότητας.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): “Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση
ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιριών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την
υποχρέωση ενοποίησης.
Αναλυτικότερα, η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική εταιρία που είναι
θυγατρική μιας εταιρίας επενδύσεων ακόμα και όταν η εταιρία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί
να τις ενοποιεί, με την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζει η τελευταία είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις
του ΔΠΧΑ 10. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο θυγατρικές, οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εταιρίες επενδύσεων
και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε μητρική εταιρία επενδύσεων, ενοποιούνται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρίας
επενδύσεων επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι για μια οντότητα η οποία δεν είναι η
ίδια εταιρία επενδύσεων αλλά έχει συμμετοχή σε συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία η οποία είναι εταιρία επενδύσεων, ο επενδυτής
μπορεί, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσει την επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται
από τη συγγενή εταιρία επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε θυγατρικές.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3) όταν αποκτά
συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία «επιχείρηση».

25

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2016 έως 30.06.2016)

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα,
τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των
λοιπών συνολικών εισοδημάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
και στοχεύουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη
διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 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 άϋλο περιουσιακό στοιχείο.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Η τροποποίηση αυτή 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.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ
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.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τη
λογιστική περίοδο που ξεκίνησε κατά τη 1η Ιανουαρίου 2016. Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όμιλος μελετά την τυχόν
επίδρασή τους στις οικονομικές τους καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
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Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» που αφορά
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. Επιπλέον, αν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει
ταξινομηθεί (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κάθε αλλαγή στην εύλογη αξία της εν λόγω
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολές της πιστωτικού κινδύνου της οικονομικής οντότητας τυπικά θα
καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα αντί των αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της
λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Η Εταιρία [ή Ο Όμιλος] βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της [ή του] καταστάσεις.
Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς απαιτήσεις σε σύγκριση με τα ισχύοντα
πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11). 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 απεικονίσει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο
ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες με την εφαρμογή πέντε σταδίων.
1.

Αναγνώριση του συμβολαίου,

2.

Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης,

3.

Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής,

4.

Κατανομή της τιμής της συναλλαγής σε κάθε μέρος της υποχρέωσης,

5.

Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε μέρος της υποχρέωσης.

Η Εταιρία [ή Ο Όμιλος] βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της [ή του] καταστάσεις.
Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι
μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν
μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο
μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την
πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να
κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό
λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.
Η Εταιρία [ή Ο Όμιλος] βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της [ή του] καταστάσεις.
Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση): «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2017).
Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των

υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές

ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών.
Η Εταιρία [ή Ο Όμιλος] βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων της [ή του] ΔΛΠ 7 στις οικονομικές
του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 7 δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση):«Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές »
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017).
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε
μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεόγραφα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία.
Η Εταιρία [ή Ο Όμιλος] βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 12 στις οικονομικές της [ή
του] καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 12 δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. Οι
αναφερόμενοι κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από τους επιβαλλόμενους ελέγχους κεφαλαίων καθώς και το μακροοικονομικό
και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, όπως αναλύεται παρακάτω:
Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Περιορισμοί στην διακίνηση κεφαλαίων
Από το Μάιο του 2010, η Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Εταίρους, έχει αναλάβει και υλοποιεί σημαντικές διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω ενός
προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο («τα θεσμικά όργανα»).
Οι ως άνω μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων ειδικότερα δε σε πρωτογενή δημοσιονομικά
πλεονάσματα το 2013 και το 2014 και σε οριακή αύξηση του ΑΕΠ το 2014, για πρώτη φορά μετά από πέντε έτη. Μετά τις
βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, η νέα ελληνική κυβέρνηση επέτυχε παράταση τεσσάρων μηνών της Κύριας
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Διευκόλυνσης (Master Financial Assistance Facility Agreement, MFFA). Η μη επίτευξη της
συμφωνίας εντός της τεθείσας προθεσμίας οδήγησε σε επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων για το τραπεζικό σύστημα, οι δε
συζητήσεις για το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης με τα θεσμικά όργανα που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή της
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσής από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ρυθμίσεις για την υλοποίηση της
Συμφωνίας Χρηματοδότησης (ν. 4336/14.8.2015).
Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που επιβλήθηκαν στη χώρα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εγκριτικές διαδικασίες για τις πληρωμές στο
εξωτερικό και κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις εγχώριες συναλλαγές και τις συναλλαγές με τους ξένους προμηθευτές και πιστωτές.
Η τροφοδοσία των αποθεμάτων της Πλαίσιο στην Ελλάδα εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές. Στη
διάρκεια του ενός και πλέον έτους ισχύος των ελέγχων κεφαλαίων, οι διαδικασίες έγκρισης έχουν βελτιωθεί και η Πολιτεία έχει
μεταβάλλει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, καταργώντας ή βελτιώνοντας ορισμένες περιοριστικές διατάξεις. Στο περιβάλλον αυτό, η
Εταιρεία έχει οργανώσει αρτιότερα τη διαδικασία αιτήσεων και παρακολουθεί σε πραγματικούς χρόνους την εξέλιξη αυτών, με
προφανή στόχο την απαρέγκλιτη διακίνηση των εισαγόμενων προϊόντων της. Εκτιμάται ότι, σε μεγάλο βαθμό, η αρνητική
επίπτωση κυρίως κατά το τρίμηνο του 2015, από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, έχει εξομαλυνθεί, ωστόσο τυχόν
διατήρησή των για μεγάλο χρονικό διάστημα επηρεάζει, πέρα από το εταιρικό κόστος παρακολούθησής τους και τη μη βέλτιστη
διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και της εν γένει κεφαλαιακής διάρθρωσής της, και την καταναλωτική διάθεση των πελατών
του Ομίλου με σχετικές επιπτώσεις στις πωλήσεις και τα αποτελέσματά του.
Στο μακροοικονομικό επίπεδο, παρατηρείται μια περιορισμένη υποχώρηση του ΑΕΠ, κάτω της μιας ποσοστιαίας μονάδας, κατά
το πρώτο εξάμηνο του έτους, ελαφρά μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, οι επιδόσεις αυτές
βρίσκουν ισχυρό σύμμαχο στο σκέλος της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Τουρισμό, ενώ, αντίθετα, επηρεάζονται
αρνητικά από τον τομέα των λιανικών πωλήσεων, στον οποίο δραστηριοποιείται το Πλαίσιο. Τόσο οι πρώτες εκτιμήσεις για τις
πωλήσεις του κλάδου του πρώτου εξαμήνου 2016, όσο και τα στοιχεία για τις εκπτώσεις της περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου,
διαπιστώνουν μια ουσιαστική υποχώρηση των πωλήσεων. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση του
ανταγωνισμού, λόγω της προσπάθειας των εταιριών να επιτύχουν ένα ανεκτό επίπεδο πωλήσεων που να «υποστηρίξει» τα μη
ελαστικά σταθερά κόστη, φαίνεται να οδηγούν σε συρρίκνωση των περιθωρίων απόδοσης. Στη βάση της ανωτέρω ανάλυσης του
οικονομικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση της Εταιρίας εστιάζει τις προσπάθειές της στη διάθεση προϊόντων που έχουν καλύτερα
περιθώρια κέρδους, μικρότερες χρηματοδοτικές ανάγκες και μεγαλύτερη απήχηση στις ομάδες εκείνες των καταναλωτών που
ιστορικά διαθέτουν υψηλότερη ροπή προς κατανάλωση.
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Οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι οι εξής:

(α) Κίνδυνος αγοράς
i)

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η πλειοψηφία των συναλλαγών και των
υπολοίπων του Ομίλου είναι σε €, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του € νόμισμα και ως εκ τούτου η έκθεση
σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως ελεγχόμενη.
Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την
ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. Καθόσον η τιμολόγηση των προμηθευτών γίνεται συχνά σε δολάρια ΗΠΑ, η χρήση της
αντιστάθμισης είναι συνηθισμένη, εξαιτίας δε αυτής παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις περιόδους στα συναλλαγματικά
αποτελέσματα. Η δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Βουλγαρία δε θεωρείται ότι εντείνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο, καθώς η
ισοτιμία του βουλγάρικου νομίσματος με το € είναι σταθερή.

ii)

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων
Ο Όμιλος εξετάζει την έκθεση του στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σε δυναμική βάση. Ποικίλα σενάρια

καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές αναχρηματοδότησης, ανανέωσης της υφιστάμενης θέσης, εναλλακτικές
μορφές χρηματοδότησης και αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου. Με βάση αυτά τα σενάρια, ο Όμιλος υπολογίζει την επίπτωση
των μεταβολών των επιτοκίων στα αποτελέσματα.
Η πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση των δανειακών της υπολοίπων σε χαμηλά επίπεδα, με ταυτόχρονη όμως
διασφάλιση τέτοιων γραμμών χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη
σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου.
Ο μακροπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου την 30.06.2016 ανερχόταν σε 1.169 χιλ. €
(1.461 χιλ. € την 31.12.2015) και ο βραχυπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός σε 2.384 χιλ. € (4.184 χιλ. € την 31.12.2015). Από το
σύνολο του ομολογιακού δανεισμού, τα 1.753 χιλ. € αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική
Τράπεζα με σταθερό επιτόκιο, ενώ τα υπόλοιπα 1.800 χιλ. € αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο από την
Τράπεζα Eurobank.
Στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, η Διοίκηση επέλεξε να αναδιαρθρώσει το δανεισμό της σε πιο βραχυπρόθεσμες λήξεις, μέσω
αλληλόχρεων δανείων, μειώνοντας παράλληλη τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκμεταλλευόμενη και την άνετη ταμειακή
διαθεσιμότητά της. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό του συνολικού δανεισμού παρέμεινε ουσιωδώς αμετάβλητο. Η ίδια πολιτική
ακολουθήθηκε και στο πρώτο εξάμηνο 2016, με αποτέλεσμα το σύνολο του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της
Εταιρείας την 30.06.2016 να ανέλθει σε 10.000 χιλ. €, έναντι 5.000 χιλ. € την 31.12.2015.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε
μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω:
Α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%:
- τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρύνονταν
κατά 118 χιλ. € την 01.01-30.06.2016 και κατά 30 χιλ. € την 01.01-30.06.2015 αντιστοίχως.
Β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%:
- τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση θα αυξάνονταν κατά
118 χιλ. € την 01.01-30.06.2016 και κατά 30 χιλ. € την 01.01-30.06.2015 αντιστοίχως.
Το ύψος του συνολικού δανεισμού του Ομίλου σε σχέση με το ενεργητικό και τη ρευστότητά του είναι τέτοιο που ο εν λόγω
κίνδυνος δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης.
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται σε επίπεδο Ομίλου. Οι λιανικές πωλήσεις πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς ή
μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις ο Όμιλος με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας του
χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Επιπρόσθετα κατά πάγια τακτική του
Ομίλου το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από πελάτες ασφαλίζεται.
Την 30.06.2016 το σύνολο των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων πλην της θυγατρικής, για τον Όμιλο και για την
Εταιρεία, ήταν 18.164 χιλ. € και 17.523 χιλ. €, ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών έφθασε τις 4.475 χιλ. € και 4.402
χιλ. €. Την 31.12.2015 το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, για τον Όμιλο και για την
Εταιρεία, ήταν ελαφρά υψηλότερο στα 19.557 χιλ. € και 18.747 χιλ. €, ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ανήλθε σε
5.137 χιλ. € και 5.062 χιλ. € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, ταξινομημένες σε σχετικές
ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία του
ισολογισμού μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2016

έως 12 μήνες

από 1 έως 2 έτη

από 2έως 5 έτη

32.164

0

0

Σύνολο Δανείων και Τόκων

12.598
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Σύνολο

44.762
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από 1 έως 2 έτη

από 2έως 5 έτη

38.021

0

0
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636
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έως 12 μήνες

από 1 έως 2 έτη

από 2έως 5 έτη

31.866

0

0

12.598

636

607

44.464
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607

έως 12 μήνες

από 1 έως 2 έτη

από 2έως 5 έτη

37.624

0

0

9.460

636

922
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Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2015
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις
Σύνολο Δανείων και Τόκων
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30.06.2016
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις
Σύνολο Δανείων και Τόκων
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2015
Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις
Σύνολο Δανείων και Τόκων
Σύνολο

Το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές είναι βραχυπρόθεσμες. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους.
Η μείωση που παρατηρείται στο υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι, όπως
παγίως συμβαίνει, στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης δίδονται αυξημένες παραγγελίες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο και
επομένως είναι βραχυπρόθεσμα αυξημένες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας. Παράλληλα, συνεχίζεται η πολιτική της για εξόφληση
τοις μετρητοίς των προμηθευτών με σκοπό την επίτευξη καλύτερων όρων αγοράς.
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Με βάση τα ως άνω δεδομένα κατά την παρούσα χρονική στιγμή και για το υπόλοιπο της χρήσης, ο συγκεκριμένος κίνδυνος
παρουσιάζεται ως ελεγχόμενος.

3.2 Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου
Οι στόχοι της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας στο μέλλον με σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς συμμέτοχους και να
διατηρηθεί η ιδανική κατανομή κεφαλαίου.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή του μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα
προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για
να μειώσει το χρέος.
Στους ακόλουθους δύο πίνακες παρουσιάζονται, για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, τα στοιχεία του καθαρού δανεισμού
που, όπως προαναφέρθηκε είναι σταθερά αρνητικός, ήτοι διαρκώς υφίστανται ταμειακά πλεονάσματα.

Ενοποιημένα Στοιχεία
Σύνολο Δανείων

30.06.2016

31.12.2015

13.553

10.645

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα

(36.091)

(41.794)

Καθαρός Δανεισμός

(22.538)

(31.149)

30.06.2016

31.12.2015

13.553

10.645

Εταιρικά Στοιχεία
Σύνολο Δανείων
Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα

(35.458)

(41.183)

Καθαρός Δανεισμός

(21.905)

(30.538)

Ο περιορισμός του θετικού ισοζυγίου μεταξύ διαθεσίμων και δανεισμού κατά το τελευταίο ενάμιση έτος οφείλεται στην κατά 11
εκ. ευρώ επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους εντός της χρήσης 2015 και στην ικανοποιητική μερισματική απόδοση για την
ίδια χρήση, τα κεφάλαια της οποίας αποδόθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου 2016.
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για
μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Στις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2016 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις του
Ισολογισμού της 31.12.2015.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)

Η Διοίκηση του Ομίλου αναγνωρίζει τρεις επιχειρηματικούς τομείς προϊοντικών κατηγοριών: α) Ειδών Γραφείου, β) Τηλεφωνίας
και γ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ψηφιακών Εφαρμογών ως τους λειτουργικούς της τομείς. Οι ανωτέρω λειτουργικοί τομείς
είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση του Ομίλου για εσωτερικούς σκοπούς και οι στρατηγικές αποφάσεις της
Διοίκησης λαμβάνονται με βάση τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά αποτελέσματα του κάθε παρουσιαζόμενου τομέα τα οποία
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποδοτικότητας τους.

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη περίοδο έως 30 Ιουνίου 2016 αναλύονται ως εξής:
Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας
Περίοδος 01.01.2016 – 30.06.2016

Είδη Γραφείου

Η/Υ & ψηφιακές
εφαρμογές

Τηλεφωνία

Λοιπά

Σύνολο

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις

45.914
(643)

66.727
(963)

20.748
(244)

743
0

134.132
(1.851)

Καθαρές Πωλήσεις

45.271

65.764

20.503

743

132.281

1.246
2,75%

1.131
1,72%

431
2,10%

69
9,33%

2.877
2,17%

680

617

235

38

1.569

EBITDA
% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις
Κέρδη / (ζημιά) από τη λειτουργία (EBIT)
Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα
Φόρος Εισοδήματος

(499)
(165)

Κέρδη μετά από φόρους

905

Τα αποτελέσματα κατά τομέα δραστηριότητας για τη περίοδο έως 30 Ιουνίου 2015 αναλύονται ως εξής:
Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας
Περίοδος 01.01.2015 – 30.06.2015

Είδη Γραφείου

Η/Υ & ψηφιακές
εφαρμογές

Τηλεφωνία

Λοιπά

Σύνολο

Συνολικές Μικτές Πωλήσεις / τομέα
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις

44.456
(588)

70.156
(1.106)

19.729
(293)

939
0

135.280
(1.988)

Καθαρές Πωλήσεις

133.293

43.868

69.050

19.437

939

EBITDA

1.883

2.100

764

142

4.889

% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις

4,29%

3,04%

3,93%

15,16%

3,67%

Κέρδη / (ζημιά) από τη λειτουργία (EBIT)

1.416

1.579

574

107

3.676
(303)
(1.010)

Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα
Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Καθαρές Πωλήσεις
EBITDA
% ΕΒΙΤDA / Καθαρές Πωλήσεις
Κέρδη / (ζημιά) από εργασίες (EBIT)
Χρηματοοικονομικά έξοδα

2.363

Είδη Γραφείου

Η/Υ & ψηφιακές
εφαρμογές

Τηλεφωνία

Λοιπά

Σύνολο

3,2%

-4,8%

5,5%

-20,9%

-0,8%

-33,8%

-46,2%

-43,6%

-51,3%

-41,2%

-1,5

-1,3

-1,8

-5,8

-1,5

-52,0%

-60,9%

-59,1%

-64,6%

-57,3%
64,8%
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Φορολογία Χρήσεως

-83,6%

Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους

-61,7%

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 132.281 χιλ. € έναντι 133.293 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα
του 2015, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,8%. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών
εφαρμογών ανήλθαν σε 65.764 χιλ. € υποχωρώντας κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (4,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2015. Ο αναλογικά υψηλότερος περιορισμός των πωλήσεων στην κατηγορία αυτή προκάλεσε την υποχώρησή τους σε κάτω από
το μισό (49,7%) του κύκλου εργασιών του Ομίλου (6Μ 2015: 51,8%). Η εν λόγω κατηγορία ήταν η μόνη από τις τρεις βασικές της
Πλαίσιο που είδε της πωλήσεις της να υποχωρούν. Αντίθετα, οι πωλήσεις από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 20.503 χιλ. €
σημαντικά ενισχυμένες κατά 5,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και συμμετέχουν κατά πλέον 15,5% στις
συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (6Μ 2015:14,6%), ενώ η πλέον παραδοσιακή κατηγορία της Πλαίσιο, αυτή των Ειδών Γραφείου,
εμφάνισε ικανοποιητική άνοδο στις εργασίες της οι οποίες ανήλθαν σε 45.271 χιλ. €, βελτιωμένες κατά 3,2% έναντι του πρώτου
εξαμήνου του 2015 και συνεισφέροντας το 34,2% των συνολικών πωλήσεων (6Μ 2015: 32,9%). Τέλος, οι πωλήσεις υπηρεσιών
δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή σε ονομαστικά επίπεδα, ανήλθαν δε σε 743 χιλ. € και τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 52 χιλ. €.

Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς για την
30.06.2016 και 31.12.2015, αναλύεται ως εξής:

30.06.2016
Ενεργητικό Τομέα
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού

Είδη Γραφείου

Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές

Τηλεφωνία

Σύνολο

19.639
-

28.851
-

8.895
-

57.385
77.394

Ενοποιημένο Ενεργητικό
30.06.2016
Υποχρεώσεις Τομέα
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων

134.779
Είδη Γραφείου

Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές

Τηλεφωνία

Σύνολο

7.072
-

10.390
-

3.203
-

20.665
114.114

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις

31.12.2015
Ενεργητικό Τομέα
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Ενεργητικού

134.779
Είδη Γραφείου

Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές

Τηλεφωνία

Σύνολο

18.873
-

30.004
-

8.373
-

57.250
81.442

Ενοποιημένο Ενεργητικό
31.12.2015
Υποχρεώσεις Τομέα
Μη κατανεμημένα Στοιχεία Υποχρεώσεων

138.692
Είδη Γραφείου

Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές

Τηλεφωνία

Σύνολο

8.476
-

13.474
-

3.760
-

25.710
112.982

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις

138.692

Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριότητας της είναι η Ελλάδα. Οι δραστηριότητες του Ομίλου γίνονται κυρίως στην
Ελλάδα, ενώ ο Όμιλος δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.

Ελλάδα
Βουλγαρία
Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (μετά τις απαραίτητες
απαλοιφές)

Ελλάδα
Βουλγαρία
Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών / Ενεργητικό (μετά τις απαραίτητες
απαλοιφές)

Πωλήσεις

Σύνολο Ενεργητικού

01.01.2016 έως 30.06.2016

30.06.2016

130.199

135.968

3.932

2.216

132.281

134.779

Πωλήσεις
01.01.2015 έως 30.06.2015

Σύνολο Ενεργητικού
31.12.2015

131.164

139.829

4.116

2.583

133.293

138.692
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Οι πωλήσεις αναφέρονται στη χώρα που είναι εγκαταστημένοι πελάτες. Το σύνολο ενεργητικού αναφέρεται στην γεωγραφική
τοποθεσία τους.

6. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)

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

Σύνολο

Στοιχεία

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπα την 01.01.2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
Υπόλοιπο την 30.06.2016

43.900

14.300

53

5.381

63.636

193

151

1.016

21

1.380

0

0

0

0

0

1.012

58

(1.070)

0

0

45.105

14.509

0

5.402

65.016

(18.644)

(12.742)

0

(4.847)

(36.232)

(720)

(633)

0

(91)

(1.443)

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις

0

0

0

0

0

Μεταφορές

0

0

0

0

0

(19.364)

(13.374)

0

(4.937)

(37.675)

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2016

25.742

1.135

0

465

27.341

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2015

25.256

1.559

53

535

27.403

Υπόλοιπο την 30.06.2016

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία

Οικόπεδα
και Κτίρια

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός

Πάγια υπό
Εκτέλεση

Ασώματα
Περιουσιακά

Σύνολο

Στοιχεία

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπα την 01.01.2015

43.898

16.002

0

5.748

65.649

2

305

0

1

308

Μειώσεις

0

(14)

0

0

(14)

Μεταφορές

0

0

0

0

0

43.900

16.293

0

5.750

65.943

(17.227)

(13.877)

0

(5.021)

(36.125)

(708)

(554)

0

(101)

(1.363)

Μειώσεις

0

14

0

0

14

Μεταφορές

0

0

0

0

0

(17.935)

(14.416)

0

(5.122)

(37.474)

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2015

25.965

1.877

0

627

28.469

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2014

26.671

2.126

0

727

29.524

Προσθήκες

Υπόλοιπο την 30.06.2015
Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 01.01.2015
Αποσβέσεις περιόδου

Υπόλοιπο την 30.06.2015
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία

Οικόπεδα
και Κτίρια

Έπιπλα και

Πάγια υπό

Λοιπός

Εκτέλεση

Εξοπλισμός

Ασώματα
Περιουσιακά

Σύνολο

Στοιχεία

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπα την 01.01.2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές

43.900

14.003

53

5.329

63.286

193

143

1.016

21

1.373

0

0

0

0

0

1.012

58

(1.070)

0

0

45.105

14.204

0

5.350

64.659

(18.644)

(12.484)

0

(4.802)

(35.930)

(720)

(624)

0

(88)

(1.432)

Μειώσεις

0

0

0

0

0

Μεταφορές

0

0

0

0

0

Υπόλοιπο την 30.06.2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου

Υπόλοιπο την 30.06.2016

(19.364)

(13.108)

0

(4.891)

(37.363)

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2016

25.742

1.096

0

459

27.297

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2015

25.256

1.520

53

527

27.356

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία

Οικόπεδα και
Κτίρια

Έπιπλα και

Πάγια

Ασώματα

Λοιπός

υπό

Περιουσιακά

Εξοπλισμός

Εκτέλεση

Στοιχεία

Σύνολο

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπα την 01.01.2015

43.898

15.695

0

5.697

65.290

Προσθήκες

2

295

0

1

298

Μειώσεις

0

(14)

0

0

(14)

Μεταφορές
Υπόλοιπο την 30.06.2015

0

0

0

0

0

43.900

15.975

0

5.698

65.574

(17.227)

(13.612)

0

(4.978)

(35.817)

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 01.01.2015
Αποσβέσεις περιόδου

(708)

(545)

0

(99)

(1.353)

Μειώσεις

0

14

0

0

14

Μεταφορές

0

0

0

0

0

(17.935)

(14.143)

0

(5.077)

(37.156)

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2015

25.965

1.832

0

621

28.418

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2014

26.671

2.082

0

719

29.472

Υπόλοιπο την 30.06.2015

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των
εταιρειών του Ομίλου. Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα
και άδειες χρήσης λογισμικών προγραμμάτων (SAP R3, BW, CRM, κ.α.)
Οι συνολικές αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας για το 1ο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν 1.380
χιλ. και 1.373 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ για το 1ο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν 308 χιλ. ευρώ και 298 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Η κατά
ένα περίπου εκατ. ευρώ διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων οφείλεται κυρίως στην επένδυση για νέο κατάστημα στη Δάφνη και
επηρέασε αρνητικά το σχηματισμό των λειτουργικών ταμειακών ροών.
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Η εταιρεία προχώρησε την 31.12.2012, σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με το Ν.2065/1992, μόνο στο
Φορολογικό Μητρώο Παγίων, από τη στιγμή που υιοθετεί τις αρχές των ΔΠΧΑ και τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με αυτές (Υπ.
Οικονομικών Πολ.1226/24.12.2012).

7. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)

Οι εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι οι
κάτωθι:

Επωνυμία

Δραστηριότητα

Πλαίσιο Computers
A.E.B.E.

Εμπόριο Η/Υ και Ειδών
Βιβλιοχαρτοπωλείου
Εμπόριο Η/Υ και Ειδών
Βιβλιοχαρτοπωλείου
Ανάπτυξη και Διαχείριση
Ακινήτων
Ανάπτυξη και Διαχείριση
Ακινήτων

Plaisio Computers JSC
Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.
Plaisio Estate JSC

Έδρα Χώρα

% Συμμετοχής

Σχέση

Μέθοδος Ενοποίησης

Μητρική

-

100%

Άμεση

Ολική Ενοποίηση

Ελλάδα

20%

Άμεση

Καθαρή Θέση

Βουλγαρία

20%

Άμεση

Καθαρή Θέση

Ελλάδα

Μητρική

Βουλγαρία

Ως συμμετοχή σε θυγατρικές 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 μειοψηφίας.
Στις απλές οικονομικές καταστάσεις η συμμετοχή σε θυγατρική αποτιμάται και εμφανίζεται στο κόστος κτήσεως πλην τυχόν ζημιές
απομείωσης. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η αξία της συμμετοχής στη θυγατρική Plaisio Computers JSC
απαλείφεται πλήρως. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε θυγατρικές κατά την 30.06.2016 είχε ως εξής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

30.06.2016

31.12.2015

4.072

4.072

Plaisio Computers JSC

Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30.06.2016 και 31.12.2015 αναλύονται ως εξής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.

972

929

87

87

Plaisio Estate JSC

238

243

212

212

1.211

1.172

299

299

Σύνολο Συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις

Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται και παρουσιάζονται με τη μέθοδο
του κόστους κτήσεως.
Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%,
αποφάσισε κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 27.06.2016, τη μείωση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής
αξίας κάθε μετοχής της εν λόγω εταιρείας από 2,35 Ευρώ σε 0,35 Ευρώ και με επιστροφή –καταβολή του εν λόγω ποσού προς
τους μετόχους της Εταιρείας. Συνεπεία της ως άνω μειώσεως επιστράφηκε στην Εταιρεία χρηματικό ποσό 74 χιλ. Ευρώ και

37

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (για την περίοδο από 01.01.2016 έως 30.06.2016)

δεδομένου ότι η ως άνω μείωση έλαβε χώρα μετά την έγκριση της 14.07.2016 για την τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της Πλαίσιο Ακινήτων από την Εποπτεύουσα Αρχή, η συμμετοχή της Εταιρίας επηρεάστηκε στο δεύτερο μισό της
χρήσης.
Η συνδεδεμένη Plaisio Estate JSC έλαβε στην 03.06.2016 την απόφαση να καταβάλλει στην Εταιρεία μέρισμα για τη χρήση 2015,
ποσού 10 χιλ.
Οι μεταβολές στις συμμετοχές που ενσωματώνονται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης που παρουσιάζονται στις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις αφορούν αποκλειστικά αναλογία στα αποτελέσματα των συγγενών εταιρειών.

Οι μεταβολές στις συμμετοχές που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης αναλύονται ως ακολούθως:
1η Ιανουαρίου

2016

2015

1.172

1.290

0

(100)

49

51

(10)

0

1.211

1.241

Αύξηση / (Μείωση) Κεφαλαίου
Αναλογία αποτελεσμάτων από Συμμετοχές λογιστικοποιημένες με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης
Μέρισμα από Συμμετοχές λογιστικοποιημένες με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης
30η Ιουνίου

8. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)

Οι λοιπές επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρείες που δεν διαπραγματεύονται σε
χρηματιστηριακές αγορές και έχουν αποκτηθεί με πρόθεση διαρκούς κατοχής. Σύμφωνα με τις αρχές των Δ.Λ.Π. 32 και 39, οι εν
λόγω επενδύσεις εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους μειωμένες με τυχόν προβλέψεις
απομείωσης της αξίας τους.
Συγκεκριμένα οι λοιπές επενδύσεις για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30.06.2016 και 31.12.2015 είχαν ως εξής:

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας &
Έρευνας «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε.
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας
«Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» Α.Ε.
Interaction Connect S.A.
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε.
Απομείωση «Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε
Σύνολο Συμμετοχών σε Λοιπές Επενδύσεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

454

454

454

454

30

30

30

30

14
10

14
10

14
10

14
10

509

509

509

509

(454)

(454)

(454)

(454)

54

54

54

54

Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την 30.06.2016 είχε ως κάτωθι:
Ποσοστό Συμμετοχής

Χώρα Εγκατάστασης

«Τεχνόπολη – Ακρόπολη» Α.Ε.

3,46%

Ελλάδα

«Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» Α.Ε.

2,18%

Ελλάδα

Interaction Connect S.A.

14,3%

Λουξεμβούργο

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε.

0,02%

Ελλάδα
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9. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)

Τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνουν δοσμένες εγγυήσεις και απαιτήσεις που πρόκειται να
εισπραχθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. Η εύλογη αξία
των συγκεκριμένων απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από αυτή που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις και
υπόκειται σε επανεκτίμηση ετησίως. Συγκεκριμένα τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 30.06.2016
αναλύονται ως εξής:

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δοσμένες Εγγυήσεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016
613

31.12.2015
568

30.06.2016
575

31.12.2015
530

613

568

575

530

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2016 και 31.12.2015 αναλύονται ως εξής:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Αποθέματα εμπορευμάτων
Αποθέματα προϊόντων
Αποθέματα Α΄ και βοηθητικών υλών
Αποθέματα αναλωσίμων
Προκαταβολές για αγορά
εμπορευμάτων
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης
αποθεμάτων
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

48.456
181
6
534

46.719
12
14
446

47.627
181
6
534

45.666
12
14
446

5.599

6.642

5.599

6.642

54.777

53.834

53.948

52.781

(11.081)

(11.004)

(11.064)

(10.989)

43.696

42.830

42.884

41.792

Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές
λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Παράλληλα εξαιτίας του ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται
στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός, η
Διοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η
αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική.
Την 30.06.2016 το σύνολο αποθεμάτων ήταν 54.777 χιλ. € και 53.948 χιλ. €, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 11.081 χιλ. € και
11.064 χιλ. € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Στην εξεταζόμενη περίοδο, ο Όμιλος αξιολογώντας την ταχύτητα
κυκλοφορίας του αποθέματος διατήρησε την πρόβλεψη απομείωσης των αποθεμάτων σχεδόν στα ίδια επίπεδα, με αποτέλεσμα
το σχετικό ποσοστό να διατηρηθεί περίπου στο 20% του αποθέματος.
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11. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2016 και
31.12.2015 αναλύονται ως εξής:

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

15.810

17.298

15.169

16.488

2.354

2.259

2.354

2.259

Συνολικές Απαιτήσεις Πελατών

18.164

19.557

17.523

18.747

Μείον: Πρόβλεψη Απομείωσης

(4.475)

(5.137)

(4.402)

(5.062)

Καθαρές Απαιτήσεις Πελατών

13.689

14.420

13.120

13.685

Απαιτήσεις από Θυγατρική Εταιρεία

0

0

232

486

Απαιτήσεις από Συγγενείς εταιρείες

0

0

0

0

13.689

14.420

13.352

14.172

Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες

Σύνολο

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς αυτές διαιρούνται σε μεγάλο
πλήθος πελατών.
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού.

Η μεταβολή στην πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2016

2015

2016

2015

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 01/01

5.137

6.865

5.062

6.794

Καθαρή Μεταβολή Περιόδου

(662)

2

(660)

0

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων 30/06

4.475

6.867

4.402

6.794

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει:
α) τη διενέργεια σαφώς καθορισμένης πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς,
β) τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα με βάση την ενηλικίωση των
υπολοίπων τους,
γ) τη διενέργεια πρόβλεψης, βάσει του αυξημένου συντελεστή κινδύνου επισφάλειας εξαιτίας των συνθηκών του ευρύτερου
περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και μη καθυστερούμενες απαιτήσεις. Στη διαμόρφωση της
συγκεκριμένης πρόβλεψης έχουν ληφθεί υπ’ όψη το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες, πλην των απαιτήσεων από την Plaisio
Computers JSC, καθώς δεν εκτιμάται ότι συντρέχει κίνδυνος μη είσπραξης τους,
δ) τη διενέργεια πρόβλεψης για τα υπόλοιπα απαιτήσεων από το Δημόσιο.
Την 30.06.2016 το σύνολο του λογαριασμού πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων, για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, ήταν
18.164 χιλ. € και 17.523 χιλ. € (μειωμένα κατά 1,4 περίπου εκ. € έναντι της 31.12.2015), ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατώνχρεωστών ήταν 4.475 χιλ. € και 4.402 χιλ. € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Επομένως, σχεδόν το 25% των απαιτήσεων
της Εταιρείας έχει καλυφθεί από σχετικές προβλέψεις επισφαλειών, ποσοστό που δημιουργεί σημαντική εξασφάλιση ως προς την
ανάκτηση των απαιτήσεών της, ακόμα και εφόσον διατηρηθεί επί μακρόν η περιορισμένη ρευστότητα στην ελληνική αγορά.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι το ποσοστό της σχηματισθείσας πρόβλεψης για την τρέχουσα περίοδο εμφανίζεται ελαφρά μειωμένο
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(24,6% έναντι 26,3% την 31.12.2015), πιστοποιώντας τη συντηρητική προσέγγιση της Διοίκησης της Εταιρείας, σε περιβάλλον
αυξημένων πιστωτικών κινδύνων και αυξημένης πιθανότητας δημιουργίας επισφαλειών. Η μικρή υποχώρηση για το 2016
αποδίδεται στην καλύτερη ποιότητα των χρεωστών πελατών της και, κυρίως, στη βελτιωμένη περίοδο είσπραξης απαιτήσεων.

12. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2016 και 31η Δεκεμβρίου 2015 αναλύονται ως εξής:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος
Έξοδα επόμενης χρήσης

3.546

3.482

3.546

3.482

677

600

672

595

Λοιπές απαιτήσεις

3.884

2.451

3.794

2.387

8.109

6.532

8.012

6.463

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού. Οι απαιτήσεις από το Δημόσιο αφορούν παρακρατούμενους φόρους, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις προέρχονται από
λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών, χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού και προϋπολογισμένες εκπτώσεις αγορών. Οι
διαφορές που παρατηρούνται στις διάφορες περιόδους, εξομαλύνονται στη συνέχεια, και δεν επηρεάζουν τη διάρθρωση του
ισολογισμού του Ομίλου.

13. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2016 και 31η Δεκεμβρίου
2015 αναλύονται ως εξής:
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2016

31.12.2015

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2016

31.12.2015

Διαθέσιμα στο Ταμείο

3.255

4.471

3.197

4.424

Διαθέσιμα σε τράπεζες

32.836

37.323

32.261

36.759

Σύνολο

36.091

41.794

35.458

41.183

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

€

24.101

29.193

24.094

29.173

Λοιπά Νομίσματα

11.991

12.601

11.364

12.010

Σύνολο

36.091

41.794

35.458

41.183

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που παρουσιάζονται στην Κατάσταση των Ταμειακών
Ροών.
Κατά την 30.6.2016, τα διαθέσιμα του Ομίλου σε ευρώ αποτελούσαν το 66,8% περίπου του συνόλου έναντι 69,8% στο τέλος του
2015. Η κατά 5,5 περίπου εκ. μείωση των διαθεσίμων που παρατηρείται μεταξύ των υπό σύγκριση περιόδων, αποδίδεται στην
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πληρωμή μερισμάτων χρήσης 2015, στις αυξημένες επενδύσεις και κυρίως στην περίπου ισόποση μείωση των υποχρεώσεων προς
προμηθευτές που χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου.

14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Αριθμός Μετοχών
(τεμάχια)

Ονομαστική
αξία μετοχής

Μετοχικό Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Σύνολο

σε €

01.01.2016

22.080.000

0,33

7.286

844

8.131

30.06.2016

22.080.000

0,33

7.286

844

8.131

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένο και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλ. (22.080.000)
κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα τριών λεπτών (0,33 €) η κάθε μία. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς
διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.12.2014 για αγορά μέχρι 662.400 ιδίων μετοχών της
Εταιρίας (ποσοστό 3% του συνόλου), στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 01.01.2016-30.06.2016, η εταιρεία προέβη σε αγορά
1.850 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,05 ευρώ, συνολικής αξίας 7 χιλ. ευρώ. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η
Εταιρεία στις 30.06.2016 ήταν 3.350 (0,015% του συνόλου).

15. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)
Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την κατά την 30η Ιουνίου 2016 και 31η Δεκεμβρίου 2015 αναλύονται ως εξής:

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

Ομολογιακός Δανεισμός

1.169

1.461

1.169

1.461

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

1.169

1.461

1.169

1.461

Τραπεζικός Δανεισμός

10.000

5.000

10.000

5.000

Ομολογιακός Δανεισμός

2.384

4.184

2.384

4.184

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

12.384

9.184

12.384

9.184

Συνολικός Δανεισμός

13.553

10.645

13.553

10.645

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

Οι μεταβολές του Δανεισμού αναλύονται ως κάτωθι:
Μεταβολές Δανεισμού
Υπόλοιπο 01.01.2015
Αποπληρωμή Δανεισμού

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
9.979

9.979

(1.792)

(1.792)

Υπόλοιπο 30.06.2015

8.187

8.187

Υπόλοιπο 01.01.2016

10.645

10.645

Τραπεζικός Δανεισμός

5.000

5.000
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Αποπληρωμή Δανεισμού

(2.092)

(2.092)

Υπόλοιπο 30.06.2016

13.553

13.553

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

Μεταξύ 1 και 2 ετών

584

584

584

584

Μεταξύ 2 και 5 ετών

585

877

585

877

1.169

1.461

1.169

1.461

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, η Διοίκηση επέλεξε να αναδιαρθρώσει το δανεισμό της σε πιο βραχυπρόθεσμες λήξεις , μέσω
αλληλόχρεων δανείων, μειώνοντας παράλληλη τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκμεταλλευόμενη και την άνετη ταμειακή
διαθεσιμότητά της. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό του συνολικού δανεισμού παρέμεινε ουσιωδώς αμετάβλητο. Η ίδια πολιτική
ακολουθήθηκε και στο πρώτο εξάμηνο 2016, με αποτέλεσμα το σύνολο του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της
Εταιρείας την 30.06.2016 να ανέλθει σε 10.000 χιλ. €, έναντι 5.000 χιλ. € την 31.12.2015.
Η διαμόρφωση του ύψους των επιτοκίων επηρεάζεται από σειρά παραγόντων, οι οποίοι έχουν αναλυθεί στην ενότητα «Κίνδυνος
Επιτοκίου». Εκτιμώντας την αυξημένη επικινδυνότητα του επιτοκίου η Διοίκηση, εξετάζει ενδελεχώς τις σχετικές εξελίξεις και
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να εξομαλύνει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις. Επισημαίνεται συναφώς ότι, τα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου κατά την 30.06.2016, υπερκαλύπτουν το σύνολο του τραπεζικού της δανεισμού.
Ο ομολογιακός δανεισμός, εμφανίζεται μειωμένος κατά περίπου € 2,1 εκατ. σε σχέση με το τέλος της χρήσης 2015 και αφορά:
i.

12ετές κοινό ομολογιακό δάνειο, μη μετατρέψιμο σε μετοχές υπολειπόμενου ποσού 1.753 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 1.800 χιλ. €, με κυμαινόμενο
επιτόκιο. Tο ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η Τράπεζα
Eurobank A.E.. Το ποσό των 1.620 χιλ. € έχει συναφθεί με την Eurobank Cyprus Ltd, ενώ το ποσό του 180 χιλ. € έχει
συναφθεί με την Eurobank Ergasias A.E.

Το ομολογιακό δάνειο (περίπτωση i ανωτέρω) που έχει συνάψει η Εταιρεία 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 (περίπτωση ii ανωτέρω) που έχει συνάψει η Εταιρεία 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.
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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.
Σε κάθε ημερομηνία αξιολόγησης, η Εταιρεία και ο Όμιλος ικανοποιούν πλήρως όλους τους όρους και δείκτες του τραπεζικού
δανεισμού.

16. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στην κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου
2016 και 31η Δεκεμβρίου 2015 αναλύεται ως κάτωθι:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016
1.474

31.12.2015
1.559

30.06.2016
1.474

31.12.2015
1.559

5.449

5.446

5.439

5.436

3.975

3.888

3.965

3.878

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να
συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στο κονδύλι των Στοιχείων
Κατάστασης της Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2016 «Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις», δεδομένου ότι οι
οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Plaisio Computers JSC, παρ’ όλο που αφορούν στην φορολογική αρχή της
Βουλγαρίας, δεν παρουσιάζουν αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση παρά μόνο απαίτηση.

17. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)
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.
31.12.2015 (ισχύουν και για την
30.06.2016)
Βασικές Αναλογιστικές Παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο

2,1%

Αναμενόμενη ετήσια αύξηση αποδοχών

2,5%

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υποχρέωση στην έναρξη της χρήσης

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

1.154

1.067

1.154

1.067
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Καθαρό έξοδο
Υποχρέωση στη λήξη της χρήσης

(30)

87

(30)

87

1.124

1.154

1.124

1.154

18. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
(ποσά σε χιλ. €)
Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 30η Ιουνίου 2016 και 31η Δεκεμβρίου 2015 αναλύονται ως εξής:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Σημ.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

(α)

564

564

564

564

(β)

218

218

218

218

782

782

782

782

1.312

1.312

1.312

1.312

Σύνολο βραχυπρόθεσμων προβλέψεων

1.312

1.312

1.312

1.312

Σύνολο

2.093

2.093

2.093

2.093

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις
Πρόβλεψη επαναφοράς καταστημάτων στην
πρότερη κατάσταση βάσει συμβολαίου
Σύνολο μακροπρόθεσμων προβλέψεων
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Πρόβλεψη εγγυήσεων Η/Υ

(γ)

(α). Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη 564 χιλ. € με σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων
σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς εκτιμάται ότι η επιβάρυνση από την επιβολή πρόσθετων
φόρων δεν θα είναι ουσιώδης. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών που συνθέτουν τον Όμιλο παρουσιάζονται στη
σημείωση 23.
(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 1.312 χιλ. € για την κάλυψη του κόστους επισκευής και
αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται στο τέλος κάθε
χρήσης.

19. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)
Η επένδυση που υλοποιήθηκε στη Μαγούλα Αττικής, είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 (απόφαση
υπαγωγής 32278/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν.3299/2004). Μέρος της επιχορήγησης, ποσού 2.153 χιλ. € εισπράχθηκε από την Εταιρεία
εντός του 2010 και απεικονίζεται τόσο στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όσο και αφαιρετικά στο
αντίστοιχο κόστος αποσβέσεων.
Επιπλέον με την με αριθμό 18420/ΥΠΕ/4/00513/Ε/Ν.3299/28.4.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ, τεύχος Β, αρ. φύλλου 1078/1.6.2011) πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και η
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Με την αυτή ως άνω Απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 2.259 χιλ. €. Σημειώνεται
ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανήλθε σε 4.412 χιλ. €.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί
και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς όρους.
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις και λογίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύμφωνα με
τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούμενων παγίων. Για τη περίοδο 01.01.2016 –
30.06.2016 οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 135 χιλ. €.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων όταν καταχωρείται και η επιχορηγούμενη δαπάνη έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση των εσόδων με τη δαπάνη.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμο Τμήμα
Βραχυπρόθεσμο Τμήμα (Σημ. 20)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

2.596

2.661

2.596

2.661

130

200

130

200

2.726

2.861

2.726

2.861

20. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2016 και 31η Δεκεμβρίου 2015
αναλύονται ως εξής:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2016

31.12.2015

20.665

25.710

20.530

25.485

979

826

957

800

25

24

25

24

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία

620

1.215

620

1.215

Έσοδα Επόμενης Χρήσης (Σημ. 19)

130

200

130

200

Πιστωτές

3.630

4.812

3.597

4.800

Λοιπές υποχρεώσεις

4.347

3.131

4.347

3.131

30.397

35.918

30.206

35.655

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Μερίσματα πληρωτέα

Η μείωση που παρατηρείται στο υπόλοιπα των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι, όπως
παγίως συμβαίνει, στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης δίδονται αυξημένες παραγγελίες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο και
επομένως είναι βραχυπρόθεσμα αυξημένες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας. Παράλληλα, συνεχίζεται η πολιτική της για εξόφληση
τοις μετρητοίς των προμηθευτών με σκοπό την επίτευξη καλύτερων όρων αγοράς. Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι
βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία αναφοράς.

21. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)
Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά την αναμόρφωση του λογιστικού αποτελέσματος κατά το ποσό των μη εκπιπτόμενων
δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες μη αναγνωριζόμενες από τη φορολογική νομοθεσία. Οι
παραπάνω δαπάνες αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Ο φόρος
εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την 30.06.2016 (29%) και 30.06.2015 (26%) αντίστοιχα
αναλύεται ως εξής:
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2016

30.06.2015

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2016

30.06.2015
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Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών
Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου

252
(87)

1.446
(436)

252
(87)

1.446
(436)

165

1.010

165

1.010

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015 που δημοσιεύτηκε την 16 Ιουλίου 2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των
νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε
100%. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 (παρ. 47) και το ΔΛΠ 10 (παρ. 22) η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή που ψηφίστηκε στις
16.07.2015 αποτελεί «μη διορθωτικό γεγονός» και ως εκ τούτου για τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας
κατά την 30.06.2015 ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με τον ισχύοντα κατά την 30.06.2015
φορολογικό συντελεστή 26%.
Εάν ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος για την περίοδο 01.01-30.06.2016 είχε υπολογιστεί με τον παλιό συντελεστή 26%, το
ποσό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος θα ανέρχονταν σε ποσό 532 χιλ. € τον Όμιλο και 532 χιλ. € για την
Εταιρία (ο τρέχων φόρος-έξοδο θα διαμορφωνόταν σε 226 χιλ ευρώ και ο αναβαλλόμενος φόρος-έξοδο θα διαμορφωνόταν σε
306 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη μετά από φόρους θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά 367 χιλ. €, τα λοιπά συνολικά έσοδα μειωμένα κατά
17 χιλ. € και η καθαρή θέση της Εταιρίας και του Ομίλου θα εμφανίζονταν μειωμένη κατά ποσό 384 χιλ. €.

22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
( π οσ ά σ ε χ ι λ. €)
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεόμενα μέρη αναλύονται ως εξής:

Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις 01.01- 30.06.2016
ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πλαίσιο Computers
A.E.B.E.

Πλαίσιο Computers A.E.B.E.

Plaisio
Computers
JSC

Πλαίσιο Ακινήτων A.E.

Plaisio
Estate
JSC

Buldoza
A.E.

Σύνολα

-

0

1.851

0

88

1.938

Πλαίσιο Ακινήτων A.E.

593

-

0

0

0

593

Plaisio Computers JSC

0

0

-

0

0

0

Plaisio Estate JSC

0

0

60

-

0

60

Buldoza A.E.

0

0

0

0

-

0

593

0

1.911

0

88

2.591

Σύνολα

Διεταιρικές Αγορές – Πωλήσεις 01.01- 30.06.2015
ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πλαίσιο
Computers
A.E.B.E.

Plaisio
Estate
JSC

Πλαίσιο Ακινήτων A.E.

Plaisio
Computers JSC

-

0

1.988

0

80

2.068

Πλαίσιο Ακινήτων A.E.

593

-

0

0

0

593

Plaisio Computers JSC

0

0

-

0

0

0

Plaisio Estate JSC

0

0

62

-

0

62

Buldoza A.E.

0

0

0

0

-

0

593

0

2.050

0

80

2.723

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πλαίσιο Computers A.E.B.E.

Σύνολα

Buldoza
A.E.

Σύνολα
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Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 30.06.2016
ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πλαίσιο Computers
A.E.B.E.

Plaisio
Computers
JSC

Πλαίσιο Ακινήτων A.E.

Plaisio
Estate
JSC

Buldoza
A.E.

Σύνολα

Πλαίσιο Computers A.E.B.E.

-

0

232

0

67

299

Πλαίσιο Ακινήτων A.E.

0

-

0

0

0

0

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

0

0

232

0

67

299

Διεταιρικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις την 31.12.2015
ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Plaisio
Computers
JSC

Πλαίσιο
Ακινήτων A.E.

Πλαίσιο Computers A.E.B.E.

Plaisio
Estate
JSC

Buldoza
A.E.

Σύνολα

Πλαίσιο Computers A.E.B.E.

-

0

486

0

83

569

Πλαίσιο Ακινήτων A.E.

8

-

0

0

0

8

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

8

0

486

0

83

578

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες απαλοιφές.
Οι συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της
διαχειριστικής περιόδου είχαν ως εξής:
Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη

01.01-30.06.2016
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Συναλλαγές με μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη

286

286

3

3

01.01-30.06.2015
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

283

283

1

1
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23. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας του, από τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον
επιβαρύνσεις.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.

2009–2010

PLAISIO Computers JSC

2004-2015

PLAISIO Estate JSC

2004-2015

Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.

2010

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες
οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται
στο άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή
ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο
Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Για τη χρήση 2015, ο φορολογικός έλεγχος για την έκδοση «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης», διενεργείται ήδη από την
Εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.». Η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές
υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε
από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%.
Εάν ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος είχε υπολογιστεί με τον παλιό συντελεστή 26%, το ποσό του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος θα ανέρχονταν σε ποσό 532 χιλ. € τον Όμιλο και 532 χιλ. € για την Εταιρία (ο τρέχων φόροςέξοδο θα διαμορφωνόταν σε 226 χιλ ευρώ και ο αναβαλλόμενος φόρος-έξοδο θα διαμορφωνόταν σε 306 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη
μετά από φόρους θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά 367 χιλ. €, τα λοιπά συνολικά έσοδα μειωμένα κατά 17 χιλ. € και η καθαρή
θέση της Εταιρίας και του Ομίλου θα εμφανίζονταν μειωμένη κατά ποσό 384 χιλ. €.

24. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν με διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον
σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της περιόδου, αφαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου όρου των
ιδίων μετοχών.
Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted earnings per share) υπολογίζονται αναπροσαρμόζοντας τον σταθμισμένο μέσο αριθμό
των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών, με τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές. Η
Εταιρεία δεν έχει καμία κατηγορία δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές. Στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου
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01.01.2016-30.06.2016, η Εταιρεία προέβη σε αγορά 1.850 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,05 ευρώ, ο μέσος σταθμισμένος
αριθμός μετοχών για την περίοδο διαμορφώθηκε σε 22.077.445. Ο συνολικός αριθμός ίδιων μετοχών που είχε στην κατοχή της
στις 30.06.2016, καθώς και στην ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων ανέρχεται σε 3.350, συνολικής αξίας
κτήσης 15 χιλ. ευρώ, ποσό το οποίο μείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου.
Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted earnings per share) είναι ίσα με τα βασικά, καθώς δεν υπάρχουν δυνητικοί τίτλοι
μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές.

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ENOΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01-30.06.2016

01.01-30.06.2015

01.01-30.06.2016

01.01-30.06.2015

905

2.363

859

2.274

22.077

22.080

22.077

22.080

0,0410

0,1070

0,0389

0,1030

Κέρδη/(Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους
της μητρικής (ποσά σε χιλ. €)
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμός μετοχών( σε
χιλ.)
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή σε €

25. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
(ποσά σε χιλ. €)

Κατά την 18η Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 1.766 χιλ.
€ (ανά μετοχή 0,0800 €, μικτό ποσό) από τα κέρδη της χρήσης 2015, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
που πραγματοποιήθηκε στις 10/05/2016. Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016), το άρθρο 44 παρ. 4 του οποίου
τροποποίησε το άρθρο 112 παρ. 8 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.05.2016), με τρόπο ώστε ο συντελεστής παρακράτησης
φορολογίας μερισμάτων 15% να έχει τελικώς εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 01.01.2017 και σε συνέχεια
των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την υπ' αριθ. 1068/01.06.2016 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών, διενεργήθηκε
παρακράτηση φόρου 10%.
Με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., το ανωτέρω μέρισμα, μετά την έγκρισή της καταβολής του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων
μεταφέρθηκε από την καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η πληρωμή του μερίσματος έλαβε χώρα στις 24
Μαΐου 2016 από την Τράπεζα Eurobank Ergasias και η συμπληρωματική καταβολή λόγω της προσαρμογής του νομοθετικού
πλαισίου έλαβε χώρα στις 10 Ιουνίου 2016

26. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2016 ήταν 1.286 και 1.220 άτομα για τον Όμιλο και την Εταιρεία
αντίστοιχα. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2015 ήταν 1.263 και 1.200 άτομα για τον Όμιλο και την
Εταιρεία αντίστοιχα.
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27. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν έχουν προκύψει γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων τα οποία να έχουν
σημαντική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Μαγούλα Αττικής, 27 Σεπτεμβρίου 2016

O Πρόεδρος του Δ.Σ
& Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
& Δ/νων Σύμβουλος

Η Οικονομική Διευθύντρια
Κάτοχος Άδειας Α Τάξης

Γεώργιος Γεράρδος
Α.Δ.Τ. ΑΙ 597688

Κωνσταντίνος Γεράρδος
Α.Δ.Τ. ΑΜ 082744

Αικατερίνη Βασιλάκη
ΑΔΤ ΑΒ 501431
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