27 Ιουνίου 2006
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτοκ. 2586/22.06.06 και με βάση τη
διευκρινιστική οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 118/23.03.06 επί προβλημάτων της
πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης η Εταιρεία γνωστοποιεί στο
επενδυτικό κοινό τα εξής:
Ορισμένα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2005 της Εταιρείας και του
Ομίλου, που παρουσιάζονται ως συγκριτικά των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2006, έχουν
αναταξινομηθεί

με αποτέλεσμα να διαφέρουν από τα προηγούμενα δημοσιοποιηθέντα

στοιχεία. Οι

αναταξινομήσεις αυτές έγιναν με βάση τις αρχές που περιγράφονται στο Δ.Λ.Π. 8 και με σκοπό να καταστούν
συγκρίσιμα τα αποτελέσματα με αυτά της τρέχουσας περιόδου. Οι αναταξινομήσεις αυτές ουδεμία μεταβολή
επιφέρουν στα Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων, στα Κέρδη ανά Μετοχή και στην Καθαρή Θέση τόσο της Εταιρείας
όσο και του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα οι αναταξινομήσεις κονδυλίων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του
πρώτου τριμήνου του 2005 της Εταιρείας και του Ομίλου αφορούσαν τα εξής:
1. Οι Πωλήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 23 χιλ. € με αντίστοιχη μείωση των Λοιπών
Εσόδων, λόγω μεταφοράς των εσόδων από συναρμολόγηση επίπλων και αποστολής αγαθών σε πελάτες από τα
λοιπά έσοδα στον κύκλο εργασιών.
2. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα της Εταιρείας και του Ομίλου μειώθηκαν κατά 350 χιλ. € με αντίστοιχη
αύξηση των Εξόδων Διάθεσης και Διοίκησης, λόγω μεταφοράς των προμηθειών από πωλήσεις με πιστωτικές
κάρτες και των λοιπών τραπεζικών εξόδων που δεν σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις από τα χρηματοοικονομικά
έξοδα στο κόστος διοίκησης-διάθεσης.
3. Οι επιβαρύνσεις από φόρους αυξήθηκαν κατά 50 χιλ. € με αντίστοιχη μείωση των εξόδων διοίκησηςδιάθεσης λόγω μεταφοράς των προβλέψεων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το κόστος διοίκησηςδιάθεσης στους φόρους.
Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
του πρώτου τριμήνου του 2006 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plaisio.gr προστέθηκε
η σημείωση 3.26 στην οποία και αναλύονται με επεξηγηματικό πίνακα οι παραπάνω αναταξινομήσεις.
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