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Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 9 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων

2

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE
Ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων της Εταιρείας
Για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2003

Σηµ

Κύκλος εργασιών

3

2003

2002

€

€

(181.859.759,02)

(145.537.319,65)

Κόστος πωλήσεων

141.020.780,89

115.159.023,93

Μεικτό κέρδος

(40.838.978,13)

(30,378,295.72)

Άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα από επενδύσεις

(649,894.48)

(940.506,64)

Τόκοι εισπραχθέντες

(130.363,03)

(14.038,42)

19.430.527,42

15.331.323,56

3.562.277,39

2.965.520,56

466.122,24

565.795,28

(18.160.308,59)

(12.470.201,38)

(38.034,01)

(30.686,71)

(18.198.342,60)

(12,500,888.09)

1.034.793,79

1.421.916,03

(17.163.548,81)

(11.078.972,06)

6.120.931,79

3.798.954,98

(11.042.617,02)

(7.280.017,08)

4.636.800,00

3,091,200.00

(6.405.817,02)

(4,188,817.08)

Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα διοίκησης
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδος από εργασίες

4

Κέρδη συνδεδεµένων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φορολογία χρήσεως

5

Καθαρό κέρδος µετόχων Εταιρίας
Μέρισµα

Φορολογία προηγουµένων χρήσεων

8

30

Υπόλοιπο προς µεταφορά

668.067,18
(5.737.749,84)

(4.188.817,08)

€ 0,50

(€ 0,33)

Κέρδος ανά µετοχή

28

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΡΑΡ∆ΟΣ

ΑΝΝΑ Γ. ΓΕΡΑΡ∆ΟΥ

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 9 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ
Ενοποιηµένος ισολογισµός της Εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2003
Σηµ

2003
€

2002
€

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγιο ενεργητικό
Φήµη και πελατεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Απαίτηση από συνδεδεµένες εταιρίες
Επενδύσεις

7
9
10
11
12

15.251.417,32
103.636,56
2.760.194,55
690.183,93
53.756,62
18.859.188,98

13.407.138,76
155.454,85
2.591.950,44
829.609,97
29.477,62
17.013.631,64

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί
Μετρητά στα ταµεία και στις τράπεζες

13
14
18

24.503.514,28
19.146.478,08
16.548.408,66
60.198.401,02

21.295.707,50
15.181.254,89
8.527.310,28
45.004.272,67

79.057.590,00

62.017.904,31

(6.844.800,00 )
(30.328.619,77 )
(4.636.800,00 )
(41.810.219,77 )

(6.844.800,00 )
(24.590.869,93 )
(3.091.200,00 )
(34.526.869,93 )

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Προτεινόµενο µέρισµα

15
8

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενη φορολογία

16
5

(367.825,79 )
(1.845.448,87 )
(2.213.274,66 )

(685.071,92 )
(1.182.268,63 )
(1.867.340,55 )

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πιστωτές και άλλοι λογαριασµοί
Φορολογία

17
5

(29.576.344,03 )
(5.457.751,54 )
(35.034.095,57 )

(23.501.757,62 )
(2.121.936,21 )
(25.623.693,83 )

(79.057.590,00 )

(62.017.904,31 )

Σύνολο Καθαρής Θέσεως & Υποχρεώσεων
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΡΑΡ∆ΟΣ

ΑΝΝΑ Γ. ΓΕΡΑΡ∆ΟΥ

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 9 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE
Ισολογισµός της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2003

Σηµ

2003
€

2002
€

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγιο ενεργητικό
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες
Απαίτηση από συνδεδεµένες εταιρίες
Επενδύσεις

8
10
11
11
12

15.251.417,32
2.760.194,55
868.672,04
0,00
53.756,62
18.934.040,53

13.407.138,76
2.591.950,44
868.672,04
174.556,89
29.477,62
17.071.795,75

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί
Μετρητά στα ταµεία και στις τράπεζες

13
14
18

24.503.514,28
19.146.478,08
16.548.408,66
60.198.401,02

21.295.707,50
15.181.254,89
8.527.310,28
45.004.272,67

79.132.441,55

62.076.068,42

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Προτεινόµενο µέρισµα

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενη φορολογία

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πιστωτές και άλλοι λογαριασµοί
Φορολογία

Σύνολο Καθαρής Θέσεως & Υποχρεώσεων

15
7

(6.844.800,00
(30.436.270,99
(4.636.800,00
(41.917.870,99

)
)
)
)

(6.844.800,00
(24.663.648,38
(3.091.200,00
(34.599.648,38

)
)
)
)

16
5

(367.825,79 )
(1.823.537,49 )
(2.191.363,28 )

(685.071,92 )
(1.167.654,29 )
(1.852.726,21 )

17

(29.576.344,03 )
(5.446.863,25 )
(35.023.207,28 )

(23.501.757,62 )
(2.121.936,21 )
(25.623.693,83 )

(79.132.441,55 )

(62.076.068,42 )

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΡΑΡ∆ΟΣ

ΑΝΝΑ Γ. ΓΕΡΑΡ∆ΟΥ

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 9 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ
Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακής Ροής της χρήσεως 2003
€

€

Καθαρά κέρδη χρήσεως πριν τη φορολογία

17.163.548,81

Αναπροσαρµογές για :
Αποσβέσεις παγίων

923.019,68

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

223.504,44

Μείωση φήµης και πελατείας

51.818,28

Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένων

(38.034,01)

Μείωση προβλέψεων για επισφάλιες

(73.675,52)

Ζηµιές από διαγραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων

1.401,43

Τόκοι εισπραχθέντες

(130.363,03)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

1.034.793,79

Άλλα έσοδα και έσοδα από επενδύσεις

(649.894,48)

Καθαρή ροή µετρητών πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης

18.506.119,39

Αύξηση αποθεµάτων

(3.207.806,78)

Αύξηση στους χρεώστες

(4.918.441,05)

Μείωση λογαριασµού συνδεδεµένων
Αύξηση στους πιστωτές

1.342.570,58

139.426,04
6.286.857,24

Ροή µετρητών από εργασίες

(1.699.964,55)
16.806.154,84

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

(1.034.793,79)

Φόρος που πληρώθηκε

(1.880.507,27)

Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες

13.890.853,78

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά στοιχείων παγίου ενεργητικού
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων

(2.767.298,24)
(391.748,55)

Αγορά άλλων επενδύσεων

(24.279,00)

Τόκοι εισπραχθέντες

130.363,03

Άλλα έσοδα και έσοδα από επενδύσεις

649.894,48
(2.403.068,28)

Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

11.487.785,50

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωµή χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Μέρισµα που πληρώθηκε
Καθαρή ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(375.487,13)
(3.091.200,00)
(3.466.687,13)
8.021.098,38

Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών κατά την 1 Ιανουαρίου 2003
Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2003

8.527.310,28
16.548.408,66

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 9 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και αποθεµατικών για το έτος 2002

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2002 (Σηµ 27)

Έκδοση

∆ιαφορά

Έσοδα

µετοχών

αναπροσα.

φορολογηθέν

Μετοχικό

υπέρ το

αξίας περιουσι

Αφορολόγητο

µε ειδικό

Αποθεµατικό

κεφάλαιο

άρτιο

Τακτικό

Έκτακτο

στοιχείων

αποθεµατικό

τρόπο

Προσόδου

€

€

€

€

€

€

€

€

(6.624.000,00) (12.152.228,91)

(2.416.482,17)

(5.196.583,29)

(119.073,76)

(535.209,91)

(203.274,81)

Κεφαλαιοποίηση

(220.800,00)

(293.598,63)

(2.462.373,71)

(18.087,42)

(6.712,88)

2.780.772,64
3.091.200,00

3.091.200,00

(2.710.080,80)

(7.658.957,00)

(553.297,33)

(209.987,69)

(1.408.044,44)

(31.435.669,93)

Μερίσµατα
(6.844.800,00) (12.050.502,67)

(7.280.017,08)

119.073,76

101.726,24

∆ιανοµή

€
(27.246.852,85)

(7.280.017,08)

Αποτελέσµατα χρήσεως (Σηµ 26)

Σύνολο

Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και αποθεµατικών για το έτος 2003

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2003 (Σηµ 27)

Έκδοση

Έσοδα

µετοχών

φορολογηθέν

Μετοχικό

υπέρ το

κεφάλαιο

άρτιο

Τακτικό

€

€

€

(6.844.800,00)

(12.050.502,67)

(2.710.080,80)

Αφορολόγητο

µε ειδικό

Αποθεµατικό

Έκτακτο

αποθεµατικό

τρόπο

Προσόδου

€

€

€

€

(7.658.957,00)

(553.297,33)

(209.987,69)

Αποτελέσµατα χρήσεως (Σηµ 26)
∆ιανοµή

(426.280,03)

Φορολογία προηγουµένων χρήσεων
(12.050.502,67)

(3.136.360,83)

(11.121.477,58)

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 9 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων

€

(1.408.044,44)

(31.435.669,93)

(11.042.617,02)

(11.042.617,02)

3.888.800,61

(3.462.520,58)

Μερίσµατα
(6.844.800,00)

Σύνολο

(553.297,33)
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(209.987,69)

4.636.800,00

4.636.800,00

668.067,18

668.067,18

(3.256.993,67)

(37.173.419,77)

Κατάσταση µεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και αποθεµατικών για το έτος 2002

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2002 (Σηµ 27)

Έκδοση

∆ιαφορά

Αποθεµατικά

µετοχών

αναπροσα.

φορολογηθέν

Μετοχικό

υπέρ το

αξίας περιουσι

Αφορολόγητο

µε ειδικό

Αποτελέσµατα

κεφάλαιο

άρτιο

Τακτικό

Έκτακτο

στοιχείων

αποθεµατικό

τρόπο

χρήσεως

€

€

€

€

€

€

€

€

(6.624.000,00) (12.152.228,91)

(2.451.756,32)

(5.196.583,29)

(119.073,76)

Στρογγυλοποίηση λόγω ευρώ

€

(535.209,91) (203.274,81)

(27.282.127,00)
(7.317.521,38)

Αποτελέσµατα χρήσεως (Σηµ 26)
(220.800,00)

101.726,24

∆ιανοµή

(7.317.521,38)

119.073,76
(293.598,63)

(2.462.373,71)

(18.087,42)

(6.712,88)

2.780.772,64

Μερίσµατα

3.091.200,00
(6.844.800,00) (12.050.502,67)

Σύνολο

(2.745.354,95)

(7.658.957,00)

(553.297,33) (209.987,69)

3.091.200,00

(1.445.548,74) (31.508.448,38)

Κατάσταση µεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και αποθεµατικών για το έτος 2003

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2003 (Σηµ 27)
Αποτελέσµατα χρήσεως (Σηµ 26)
∆ιανοµή
Μερίσµατα
Φορολογία προηγουµενων χρήσεων

Έκδοση
µετοχών
Μετοχικό
υπέρ το
κεφάλαιο
άρτιο
€
€
(6.844.800,00) (12.050.502,67)

(6.844.800,00) (12.050.502,67)

Τακτικό
€
(2.745.354,95)

Έκτακτο
€
(7.658.957,00)

(426.280,03)

(3.462.520,58)

(3.171.634,98)

(11.121.477,58)

Αφορολόγητο
αποθεµατικό
€
(553.297,33)

Αποθεµατικά
φορολογηθέν
µε ειδικό
τρόπο
€
(209.987,69)

(553.297,33)

Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 9 µέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων

(209.987,69)

8

Αποθεµατικό
Προσόδου
€
(1.445.548,74)
(11.074.586,60)
3.888.800,61
4.636.800,00
665.164,00
(3.329.370,73)

Σύνολο
€
(31.508.448,38)
(11.074.586,60)
4.636.800,00
665.164,00
(37.281.070,98)

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου 2003
1. Εργασίες
Η Εταιρεία συστήθηκε στην Αθήνα, όπου και η έδρα της, ως Ανώνυµη Εµπορική και
Βιοµηχανική Εταιρεία. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής,
των τηλεπικοινωνιών και των ειδών γραφείου.
2. Κύριες λογιστικές αρχές
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνουν τις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας και όλων των συνδεδεµένων εταιρειών της, που όλες αναφέρονται
ως ο “Όµιλος”, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου και τα µεταξύ τους υπόλοιπα
συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το λόγο ότι η ενοποίηση
των οικονοµικών καταστάσεων βασίστηκε στη µέθοδο της καθαρής θέσης των συνδεδεµένων
εταιριών.
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν σχετικά µε στοιχεία που θεωρούνται
σηµαντικά ή ουσιώδη στον καθορισµό των αποτελεσµάτων του έτους και για την παρουσίαση
της οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου και της Εταιρείας αναφέρονται πιο κάτω.
α) Βάση ετοιµασίας οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση τη λογιστική αρχή του ιστορικού
κόστους, προσαρµόστηκαν έτσι που να περιλαµβάνει την επανεκτίµηση ορισµένων
στοιχείων του παγίου ενεργητικού και των κινητών αξιών που κατέχει ο Όµιλος και η
Εταιρεία.
β) Πάγιο ενεργητικό
Τα στοιχεία παγίου ενεργητικού παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης ή επανεκτίµησης µείον
τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Τα έξοδα διαµόρφωσης νέων καταστηµάτων
περιλαµβάνονται στα έργα υπό εκτέλεση µέχρι τη συµπλήρωση τους.
Η πρόβλεψη για αποσβέσεις υπολογίζεται έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η εκτιµηµένη
αξία µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των στοιχείων παγίου ενεργητικού µε
ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής
χρήσης τους. Με τη βάση αυτή τα κυριότερα ποσοστά που χρησιµοποιούνται είναι ως
ακολούθως:
Κτίρια και εγκαταστάσεις
Μηχανήµατα
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός

2% - 6,7%
3,3% - 10%
4% - 10%
2,5% - 33,3%

∆εν λογίζεται απόσβεση πάνω στα γήπεδα και οικόπεδα όπως και στα έργα υπό εκτέλεση.
Τα κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων που ευρίσκονται σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται µε
βάση τη διάρκεια µίσθωσης του ακινήτου.
Η Εταιρία θα εφαρµόσει πολιτική επανεκτίµησης της ακίνητης ιδιοκτησίας ανά πενταετία.
Για σκοπούς πρώτης εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αυτά εµφανίζονται σε
αξία κτήσης..
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου 2003
2.

Κύριες λογιστικές αρχές (συνέχεια)
γ) Φήµη και πελατεία
Η φήµη και πελατεία που προκύπτει από την απόκτηση συνδεδεµένων εταιρειών και που
αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του µεριδίου στη
καθαρή θέση της εταιρίας που αποκτάται, παρουσιάζεται ως φήµη και πελατεία στον
ισολογισµό. Η φήµη και πελατεία αποσβένεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε τη
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής της. Η
περίοδος απόσβεσης καθορίζεται σε 5 έτη. Το υπόλοιπο της φήµης και πελατείας
εξετάζεται στο τέλος του έτους για να υπολογιστεί η πιθανότητα ύπαρξης µελλοντικών
οικονοµικών οφελιών.
δ) Άυλα Περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 (Άϋλα στοιχεία ενεργητικού).
Τα στοιχεία άυλου ενεργητικού παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης µείον τις συσσωρευµένες
αποσβέσεις για µείωση της τρέχουσας αξίας τους. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης ώστε να µειωθεί η τιµή κτήσης στην υπολογιζόµενη
υπολειµµατική τους αξία, στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης τους. Τα
ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:
Λογισµικά προγράµµατα
Άυλα

6,67% - 25%
2% - 50%

Το υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών στοιχείων εξετάζεται στο τέλος του έτους για να
προσδιοριστεί η πιθανότητα συνεχούς ύπαρξης µελλοντικών οικονοµικών ωφεληµάτων.
ε) Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµούνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της κτήσης και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Για την αποτίµηση των αποθεµάτων, η εταιρεία εφαρµόζει τη
µέθοδο του µέσου σταθµικού.
Στ’) Χρεώστες
Οι χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί παρουσιάζονται αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών.
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται µόνο για χρεώστες που τα χρέη τους
θεωρούνται αµφίβολης είσπραξης €953,217.86 ( 2002 €438.607,24).
ζ)

Επενδύσεις
Οι επενδύσεις αποτελούνται από µετοχές εταιριών που δεν είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, και παρουσιάζονται σε αγοραία αξία. Το ύψος της τιµής
πώλησης των εν λόγω µετοχών δεν διαφέρει σηµαντικά από την αγοραία αξία τους. Η
αγοραία αξία υπολογίζεται µε βάση την τιµή πώλησης των τίτλων αυτών (bid price) στις 31
∆εκεµβρίου κάθε έτους. Αυξήσεις στην αγοραία αξία των επενδύσεων µεταφέρονται στο
αποθεµατικό επανεκτίµησης κινητών αξιών. Μειώσεις στην αγοραία αξία των επενδύσεων
µεταφέρονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης κινητών αξιών αν αποτελούν µείωση
προγενέστερης επανεκτίµησης ή στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αν αποτελούν µείωση
κάτω από την τιµή κτήσης, που δεν θεωρείται προσωρινή.
Οι µετοχές και άλλοι τίτλοι στις συνδεδεµένες εταιρείες αποτιµούνται χρησιµοποιώντας την
ίδια βάση µε τις επενδύσεις.
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου 2003
2. Κύριες λογιστικές αρχές (συνέχεια)
ζ)

Επενδύσεις (συνέχεια)
Σε περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων κινητών αξιών (περιλαµβανοµένων των
επενδύσεων στις συνδεδεµένες εταιρείες) το ποσό της επανεκτίµησης που αφορά τις αξίες
που διατέθηκαν και που περιλαµβάνεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης κινητών αξιών,
µεταφέρεται στο τακτικό αποθεµατικό.

η) Έξοδα συντήρησης
Τα έξοδα συντήρησης και επιδιορθώσεων διαγράφονται µέσα στο έτος που έγιναν.
θ) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις των οποίων η
προθεσµία πληρωµής ή η περίοδος εξόφλησης υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
ι)

Ξένο συνάλλαγµα
Συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγµα καταχωρούνται µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Ποσά εισπρακτέα και υποχρεώσεις σε
ξένο συνάλλαγµα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που
ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού.Κέρδη ή ζηµιές από την µετατροπή µεταφέρονται
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους.

λ) Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών
Μετρητά και άλλες αξίες ισότιµες µετρητών αποτελούνται από µετρητά στα ταµεία και
υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών.
µ) Φορολογία
Η φορολογία έτους υπολογίζεται πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους σύµφωνα µε τα
ποσοστά που ισχύουν. Γίνεται επίσης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία µε τα
ποσοστά που αναµένεται ότι θα είναι πληρωτέοι οι φόροι που αναλογούν στις προσωρινές
διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της
φορολογικής τους βάσης. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από αφαιρετέες προσωρινές
διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν στο
µέλλον φορολογητέα κέρδη.
ν) Έσοδα
Έσοδα από πωλήσεις περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την παράδοση
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες. Έσοδα από επενδύσεις περιλαµβάνονται
στον λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την είσπραξη τους. Τόκοι εισπρακτέοι
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε βάση το ποσό τόκων που αντιστοιχεί
στο υπό εξέταση έτος.
ξ)

Προτεινόµενο µέρισµα
Η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 ‘‘Γεγονότα µεταγενέστερα του
ισολογισµού’’.
Το ποσό του µερίσµατος που προτείνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, δεν αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως τρέχουσα
υποχρέωση κατά το τέλος του λογιστικού έτους, αλλά παρουσιάζεται στα ίδια κεφάλαια
στον ενοποιηµένο ισολογισµό και ισολογισµό της Εταιρείας.
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Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου 2003
2.

Κύριες λογιστικές αρχές (συνέχεια)
ο) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την επιχείρηση
Η Εταιρία δηµιουργεί πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
επιχείρηση λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση εντός των εποµένων τριών
ετών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η εν λόγω πρόβλεψη ανέρχεται στο ποσό των
€120,883.20 (2002 €120,883.20).

3. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις που έγιναν στη διάρκεια του έτους αφού
αφαιρεθούν οι επιστροφές και δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας.
4. Πρόσθετες πληροφορίες αποτελεσµάτων χρήσεως
Εταιρίας
2003
€

2002
€

Το καθαρό κέρδος από τις εργασίες πριν από τα κέρδη των
συνδεδεµένων και τη φορολογία έτους προέκυψε µετά την αφαίρεση:
Αµοιβές εκτελεστικών µελών διοικητικού συµβουλίου

270.312,55

236.557,85

Λοιπές αµοιβές διοικητικών στελεχών

468.511,66

320.925,97

Αµοιβής ελεγκτών
Ζηµιάς από πώληση στοιχείων παγίου ενεργητικού
Ενοίκια διαφόρων µισθώσεων
Συναλλαγµατικών διαφορών
Που πραγµατοποιήθηκαν
Από µετατροπή υπολοίπων σε ξένο συνάλλαγµα

Μετά την πρόσθεση:µερισµάτων
Συνδεδεµένης εταιρίας
Τόκων εισπρακτέων
Συναλλαγµατικών διαφορών
Που πραγµατοποιήθηκαν
Από µετατροπή υπολοίπων σε ξένο συνάλλαγµα

738.824,21 557.483,82
14.232,27
14.352,94
387,74
1.401,43
2.278.023,62 1.807.226,49
13.936,64
5.095,50
9.339,23
0
3.037.697,70 2.402.606,19

(5.880,00)

(1.800,00)

(130.363,03)

(14.038,42)

(24.589,45)
(1.170,61)

(8.585,59)
0

(162.003,09)

(24.424,01)
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Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου 2003
5. Φορολογία
Η αναβαλλόµενη φορολογία όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισµό αποτελείται από:
Όµιλος

∆ιαφορές µεταξύ λογιστικών και
φορολογικών αποσβέσεων
Φορολογία αναπροσαρµογής
ακινήτων

Εταιρία
2002
€

2003
€

2002
€

2003
€

(1.857.164,65)

(1.193.984,41)

(1.835.253,27)

(1.179.370,07)

11.715,78

11.715,78

11.715,78

11.715,78

(1.845.448,87)

(1.182.268,63)

(1.823.537,49)

(1.167.654,29)

Όµιλος
2003
€
Εταιρικός φόρος πάνω στα κέρδη του έτους
Αναβαλλόµενη φορολογία

2002
€

5.457.751,54
663.180,25
6.120.931,79

3.182.943,24
611.024,23
3.793.967,47

14.720.017,76

7.289.230,56

5.129.827,37
0,00
20.343,98
299.898,14
(630,00)
0,00
338,02
7.974,03

2.942.102,51
0,00
218.089,98
21.400,30
(16.442,00)
8.356,77
426,94
8.380,22

663.180,25

611.024,23

0,00
6.120.931,79

628,50
3.793.967,47

Η σχέση µεταξύ της φορολογικής επιβάρυνσης και
του λογιστικού κέρδους εξηγείται πιο κάτω:

Λογιστικό κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία έτους µε βάση τους κανονικούς
συντελεστές (32.5%-37.5%)
Φορολογικές επιδράσεις για:
Πλέον φόροι που δεν εκπίπτουν
Έξοδα που δεν εκπίπτουν
Εισοδήµατα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
∆ιανεµηθέντα αφορολόγητα έσοδα
Συµπληρωµατικός φόρος κτιρίων και οικοπέδων
Συµπληρωµατικός φόρος από έσοδα ακινήτων
Επίδραση χαµηλότερων φορολογικών συντελεστών
απόσβεσης περιουσιακών στοιχείων
Άλλες φορολογικές επιδράσεις περιλαµβανοµένων
αναπροσαρµογών για προηγούµενα έτη
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6. Αναφορά ανά τοµέα δραστηριότητας
Εταιρεία

Πωλήσεις
Κέρδος / (ζηµιά) από εργασίες
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Φορολογία χρήσεως

H/Y , Κινητή
τηλεφωνία &
Εφαρµογές
Είδη γραφείου
€
€
(63.686.294,29) (118.173.464,73)
(7.010.338,65)

(11.201.788,19)

Σύνολο
€
(181.859.759,02)
(18.212.126,84)
1.034.793,79
6.102.746,45

(11.074.586,60)
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7

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Εταιρία

Γήπεδα &
Οικόπεδα
€
Σύµφωνα µε εκτίµηση συµβούλων
µέχρι 2003 ή σε τιµή κτήσης
1 Ιανουαρίου 2003
Προσθήκες
Πωλήσεις και αχρηστεύσεις

Κτίρια και
εγκαταστάσεις
€

Μηχανήµατα
€

2.575.731,30

7.559.403,02
1.794.320,63

258.102,92
59.308,04

247.190,74

2.575.731,30

9.353.723,65

317.410,96

247.190,74

(1.058.964,30 )

(44.415,30 )

(80.874,24 )

(367.501,02 )
(1.426.465,32 )

(19.961,23 )
(64.376,53 )

(15.980,42 )
(96.854,66 )

(844.434,15 )
186.860,21
(519.577,01 )
(1.177.150,95 )

Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου 2003
Πωλήσεις και αχρηστεύσεις
Αποσβέσεις χρήσεως

Μεταφορικά
Μέσα
€

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός
€

4.362.146,15
896.170,23
(186.860,21 )
5.071.456,17

Έργα υπό
εκτέλεση
€

433.252,63
17.499,34
450.751,97

Ολικό
€

15,435,826.76
2,767,298.24
(186,860.21 )
18,016,264.79
(2,028,688.00 )
186,860.21
(923,019.68 )
(2,764,847.47 )

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2003

2,575,731.30

7.927.258,33

253.034,43

150.336,08

3.894.305,22

450.751,97

15.251.417,32

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2002

2,575,731.30

6.500.438,72

213.687,62

166.316,50

3.517.712,00

433.252,63

13.407.138,76

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας είναι ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση προς όφελος τρίτων και δεν περιλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία τα
οποία είναι πλήρως αποσβεσµένα.
Τα «γήπεδα & οικόπεδα» όπως και τα κτίρια της Εταιρίας εµφανίζονται σε αξία κτήσεως χωρίς να περιλαµβάνεται ή αναπροσαρµογή της αξίας τους που
έγινε βάση Ν2065/92 και ανέρχεται στο ποσό των €198.209,64.
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8. Προτεινόµενο µέρισµα
Το προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή ανέρχεται στο ποσό των 0.21 ευρώ.
9

Φήµη & πελατεία
2003
€
259.091,40

2002
€
259.091,40

Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου
Επιβάρυνση χρήσεως

(103.636,56 )
(51.818,28 )
(155.454,84 )

(51.818,28 )
(51.818,28 )
(103.636,56 )

Υπόλοιπο '31 ∆εκεµβρίου

103.636,56

155.454,84

Κόστος 1 Ιανουαρίου

10 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Άϋλα
€
Τιµή κτήσεως
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2003
Προσθήκες
∆ιαγραφές

Εφαρµογές
Η/Υ
€

Ολικό
€

342.177,79
59.604,36
(20.597,28 )
381.184,87

2.570.946,40
332.144,19
(144.948,51 )
2.758.142,08

2.913.124,19
391.748,55
(165.545,79 )
3.139.326,95

(59.790,63 )
(33.970,21 )
20.597,28
(73.163,56 )

(261.383,12 )
(189.534,23 )
144.948,51
(305.968,84 )

(321.173,75 )
(223.504,44 )
165.545,79
(379.132,40 )

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2003

308.021,31

2.452.173,24

2.760.194,55

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2002

282.387,16

2.309.563,28

2.591.950,44

Αποσβέσεις
Συσσωρευµένες 1 Ιανουαρίου 2003
Επιβάρυνση χρήσεως
∆ιαγραφές

Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία €381,184.87, περιλαµβάνονται υπεραξία καταστηµάτων ύψους
€220.102,71 και δικαιώµατα απόκτησης διαφόρων αδειών αξίας €63,160.45.
11 Συνδεδεµένες εταιρίες
Εταιρία - Επενδύσεις
Οι επενδύσεις παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης των τίτλων που κατέχει η Εταιρεία στις
συνδεδεµένες εταιρείες όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:
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11 Συνδεδεµένες εταιρίες (συνέχεια)
Εταιρία – Επενδύσεις (συνέχεια)

Ελνούς Α.Ε.
Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.

2003
€
281.731,47
586.940,57

2002
€
281.731,47
586.940,57

868.672,04

868.672,04

Η τρέχουσα αξία της επενδύσης στην Ελνούς ΑΕ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2003 είναι
µικρότερη κατά €249,676 βάση του ισολογισµού της που ετοιµάστηκε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα ενώ για την Πλαίσιο Ακινήτων ΑΕ είναι µεγαλύτερη κατά €32,977.
Η συµµετοχή της Εταιρίας στις συνδεδεµένες είναι ως ακολούθως :
Πλαίσιο Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης και διαχείρισης Ακινήτων
Ελνούς Ανώνυµη Εταιρία Μελετών και Ερευνών

20%
24%

Όµιλος - Απαιτήσεις από συνδεδεµένες Εταιρίες
2003

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Ενδοεταιρικές συναλλαγές
Αναλογία κερδών χρήσεως

Σύνολο
Ελνούς Α.Ε.
€
€
829.609,97
31.961,05
(177.460,05)
38.034,01
15.482,84
690.183,93

47.443,89

2002
Πλαίσιο
Ακινήτων
Α.Ε.
€
797.648,92
(177.460,05)
22.551,17

Σύνολο
€
636.643,78
167.262,95
25.703,23

Πλαίσιο
Ελνούς
Ακινήτων
Α.Ε.
Α.Ε.
€
€
23.812,70 612.831,08
167.262,95
8.148,35
17.554,88

642.740,04

829.609,97

31.961,05

797.648,92

Εταιρία
Αντιπροσωπεύει υπόλοιπο οφειλόµενο από ανοικτό λογαριασµό:
Πλαίσιο Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης και διαχείρισης Ακινήτων

2003
€
0.00

2002
€
174.556,89

12 Επενδύσεις
Αποτελούν επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρίες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών. Η συνολική τους αξία έχει διαφοροποιηθεί κατά την διάρκεια του έτους µε νέες αγορές, το
ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των €24,279. Οι εν λόγω επενδύσεις απεικονίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις στη τιµή κτήσεως.
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13 Αποθέµατα

Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Προκαταβολές για αγορές εµπορευµάτων

2003
€
22.238.373,64
12.118,34
33.722,72
2.219.299,58
24.503.514,28

2002
€
20.435.988,74
25.423,04
719,85
833.575,87
21.295.707,50

14 Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί

Πελάτες εµπορίου
Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Πιστωτικές κάρτες
∆ιάφοροι χρεώστες

2003
€
10.289.194,23
448.481,16
3.501.521,12
4.153.404,75
753.876,82
19.146.478,08

2002
€
9.268.020,17
1.251.109,75
1.998.683,46
2.459.301,75
204.139,76
15.181.254,89

15. Εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο
Εκδοθέν
2003
€
22.080.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές των €0,31η καθεµία €6.844.800

2002
€
€6.844.800

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, πλήρως εξοφληµένο, ανέρχεται σήµερα στο ποσό των
έξι εκατοµµυρίων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων (6.844.800,00)
ευρώ και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατοµµύρια ογδόντα χιλιάδες (22.080.000) κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,31ευρώ).
Με την από 23/05/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας
αυξήθηκε το µετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των 220.800 ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση
α) διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 101.726,24 ευρώ και
β) διαφορών από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ύψους 119.073,76
ευρώ και
γ) αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υφισταµένων µετοχών της εταιρείας από 0,30 ευρώ σε
0,31 ευρώ.
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16 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2003
€

2002
€

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2003
∆ικαιώµατα µισθώσεων
Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

674.742,67

1.050.229,79

(105.079,37)

(163.645,91 )

569.663,30

886.583,88

(322.720,71)

(322.395,15 )

246.942,59
120,883.20

564.188,73
120.883,20

367.825,79

685.071,93

Το υπόλοιπο των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων οφείλεται προς εξόφληση εντός των
εποµένων δύο ετών.
17 Προµηθευτές και άλλοι λογαριασµοί

Πιστωτές εµπορίου
Γραµµάτια πληρωτέα
∆ιάφοροι πιστωτές
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία

2003
€
(24.100.266,57)
(1.702.713,81)
(2.844.696,69)
(338.002,53)
(590.664,43)
(29.576.344,03)

2002
€
(18.484.002,71)
(1.693.864,83)
(1.622.657,24)
(1.257.250,81)
(443.982,05)
(23.501.757,64)

18. Μετρητά στα ταµεία και στις τράπεζες
Τα µετρητά και άλλες αξίες ισότιµες µετρητών που παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη
κατάσταση αποτελούνται από τα ακόλουθα υπόλοιπα:

Μετρητά στα ταµεία
Υπόλοιπα τραπεζών

2003
€
300.953,77
16.247.454,89

2002
€
539.309,13
7.988.001,15

16.548.408,66

8.527.310,28

19 Αποθεµατικά
Τα αδιανέµητα αποθεµατικά και το υπόλοιπο τους λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως»
είναι αποθεµατικά διαθέσιµα για διανοµή.
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20 Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων σε βάρος της εταιρείας που θα µπορούσα να έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας
21. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα
∆εν υπάρχουν άλλου είδους συναλλαγές µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
της Εταιρείας. Επιπλέον, κανένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εκδότριας
Εταιρείας δεν έχει λάβει οποιοδήποτε ποσό αµοιβών ή σε είδος ωφεληµάτων από το σύνολο
των συνδεδεµένων εταιριών που αποτελούν Όµιλο.
22. Συµµετοχή συµβούλων στο Κεφάλαιο της Εταιρείας
Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχε κατά κυριότητα κάθε µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες αυτός
κατέχει άµεσα ή έµµεσα ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2003:
Γεράρδος Κων. Γεώργιος
Γεράρδου Γεωρ. Άννα
Γεράρδος Γεωρ. Κωνσταντίνος
Γεώργιος Χαρ. Λιάσκας
Αντιόπη Άννα Αναστασοπούλου
Τσίρος Κων. Νικόλαος

71,72%
1,42%
0,89%
0,09%

23. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας
Οι πιο κάτω αναφερόµενοι µέτοχοι κατείχαν ποσοστό πέραν του 5% του κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2003:
Γεράρδος Κων. Γεώργιος
Επενδυτικό κοινό

71,72%
28,28%
100,00%

24. Κόστος ανθρώπινου δυναµικού
Το κόστος του ανθρωπίνου δυναµικού που απασχολείται στην εταιρία αναλύεται ως
ακολούθως:
2002
2003
Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Παροχές εργαζοµένων

€
8.397.068,31
2.212.965,75
163.590,63

€
6.722.916,62
1.749.848,38
163.253,06

10.773.624,69

8.636.018,06

Ο αριθµός των απασχολουµένων από την Εταιρία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2003 ήταν 638
(2002, 540 εργαζόµενοι).
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25. Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Εταιρία
2003
€
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος

2002
€

(181.859.759,02)
141.020.780,89
(40.838.978,13)

(145.537.319,65)
115.159.023,93
(30.378.295,72)

(649.894,48)
(130.363,03)
19.430.527,42
3.510.459,13
466.122,24

(940.506,64)
(14.038,42)
15.331.323,56
2.913.702,29
565.795,28

Κέρδος από εργασίες
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

(18.212.126,85)
1.034.793,79

(12.522.019,65)
1.421.916,03

Κέρδη προ φόρων
Φορολογία χρήσεως

(17.177.333,06)
6.102.746,45

(11,100,103.62)
3.782.582,25

Καθαρό κέρδος µετόχων Εταιρίας
Μέρισµα

(11,074,586.60)
4.636.800,00

(7.317.521,38)
3.091.200,00

(6.437.786,60)

(4.226.321,38)

Άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα από επενδύσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα διοίκησης
Άλλα λειτουργικά έξοδα

Υπόλοιπο προς µεταφορά
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26. Συνοπτικός πίνακας διαφορών ενοποιηµένων αποτελεσµάτων µεταξύ Ελληνικών
«GAAP” και «IFRS”
Σηµ.

Καθαρό κέρδος βάση δηµοσιευµένων
καταστάσεων Μητρικής µε τα Ελληνικά
Πρότυπα
Αποσβέσεις παγίων βάση Ελληνικών
Προτύπων
Αποσβέσεις παγίων βάση εκτίµησης εταιρίας
∆ικαιώµατα χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Αντιλογισµός αποπληρωµής χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Αντιλογισµός αποζηµίωσης προσωπικού λόγω
απόλυσης ή αποχώρησης από την επιχείρηση
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω
απόλυσης ή αποχώρησης από την επιχείρηση
Αντιλογισµός γενικής πρόβλεψης επισφαλών
πελατών
Ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
Μείωση προβλέψεων προηγουµένων χρήσεων

Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων
Μερίδιο κερδών από Συνδεδεµένες
∆ιαγραφή Φήµης και Πελατείας λόγω
απόσβεσης

2003
€

2002
€

(14.637.627,86 )

(9.047.880,98 )

γ

(3.020.476,11 )
1.146.524,12
58.566,54

(2.522.227,73 )
949.265,74
31.008,69

δ

(375.487,21 )

(199.014,99 )

ε

(186.070,00 )

(535.737,19 )

α
β

120.883,20

ε
ζ
ζ

(218.836,50 )
322.436,13

(89.087,04 )
(73.675,52 )
(2.539.705,22 )

(2.052.222,65 )

(17.177.333,08 )
(38.034,01 )
(17.215.367,09 )

(11.100.103,63 )
(30.686,71 )
(11.130.790,34 )

51.818,28

51.818,28

(17.163.548,81 )

(11.078.972,06 )

α. Αποτελεί πρόβλεψη αποσβέσεων που είχαν υπολογιστεί µε βάση τα ποσοστά που
επιτρέπει η φορολογική νοµοθεσία.
β. Αφορά πρόβλεψη για απόσβεση των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάση των
συντελεστών που προέκυψαν από την αναµενόµενη ωφέλιµη χρήση τους.
γ. Αποτελεί αναλογία των δικαιωµάτων των χρηµατοδοτικών µισθώσεων που
αντιστοιχούν στα µηνιαία µισθώµατα που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της
χρήσεως.
δ. Σύµφωνα µε τους φορολογικούς κανονισµούς τα µηνιαία µισθώµατα των
χρηµατοδοτικών µισθώσεων εκπίπτουν πλήρως από τα φορολογητέα εισοδήµατα,
ενώ βάση των ∆ιεθνών Προτύπων Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
(IFRS), µέρος αυτών αποτελεί µείωση της υποχρέωσης προς τον Χρηµατοδοτικό
Οργανισµό.
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26. Συνοπτικός πίνακας διαφορών ενοποιηµένων αποτελεσµάτων µεταξύ Ελληνικών
«GAAP” και «IFRS” (Συνέχεια)
ε.

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου ή αποχώρησης από την
επιχείρηση αποτελεί γενική πρόβλεψη επιτρεπόµενη από τον Ν2190 και η οποία δεν
εκπίπτει φορολογικά. Η ακολουθούµενη λογιστική αρχή της εταιρίας όπως
αναφέρεται και στη σηµείωση 2-Ο είναι να δηµιουργεί πρόβλεψη µόνο για όσους
πρόκειται να αφυπηρετήσουν εντός των εποµένων τριών ετών από την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.
ζ. Η φορολογική νοµοθεσία επιτρέπει την δηµιουργία γενικής πρόβλεψης για
επισφαλείς πελάτες. Η Εταιρία, εφαρµόζοντας το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37,
δηµιουργεί εδική πρόβλεψη για συγκεκριµένους επισφαλείς πελάτες διαµορφώνοντας
την εν λόγω πρόβλεψη ετησίως βάση των εκάστοτε αναγκών.
η. Αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας τα οποία έχουν απαξιωθεί
πλήρως και δεν αναµένεται να έχουν οποιαδήποτε µελλοντική ωφέλιµη χρήση και τα
οποία περιλαµβάνονταν στο µητρώο παγίων της εταιρίας µε αξία 0.01 ευρώ.
27. Συνοπτικός πίνακας διαφορών ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων µεταξύ Ελληνικών
«GAAP” και «IFRS”

Σηµ.
Αποθεµατικά βάση ∆ηµοσιευµένου
Ισολογισµού 31 ∆εκεµβρίου

2003

2002

€

€

(25,410,463.91 )

(21,521,663.30 )

130,651.99
(838,056.92 )
(10,265,657.40 )
3,496,385.87
(352,406.00 )
39,993.32
1,744,761.83
(426,890.00 )
426,890.00
(805,017.27 )
(11,715.78 )
1,835,253.27

72,085.45
(462,569.71 )
(7,597,587.29 )
2,349,861.75
0.00
39,993.32
1,744,761.83
(426,890.00 )
589,652.54
(618,947.26 )
(11,715.78 )
1,179,370.07

(5,025,807.09)

(3,141,985.07)

(30,436,271.00)
(68,892.13 )

(24,663,648.37 )
(30,858.12 )

(30,505,163.13)
21,088.52

(24,694,506.49)

155,454.84

103,636.56

Συσσωρευτικές µεταβολές λόγω εφαρµογής
∆ΛΠ

∆ικαιώµατα χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Αποπληρωµή χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Αποσβέσεις Ν2190
Αποσβέσεις ∆ΛΠ
Αποσβέσεις διαγραφέντων παγίων (Ν2190)
∆ιαγραφή άϋλων περιουσιακών στοιχείων
∆ιαγραφή παγίων
Γενική πρόβλεψη επισφαλών πελατών
Ειδική πρόβλεψη επισφαλών πελατών
Πρόβλεψη αποζηµίωση προσωπικού
Φορολογία αναπροσαρµογής ακινήτων
Αναβαλλόµενη φορολογία

Καθαρά κέρδη χρήσεως
Μερίδιο κερδών από Συνδεδεµένες
Φορολογία συνδεδεµένων
∆ιαγραφή λόγω απόσβεσης Φήµης και
Πελατείας

γ
δ
α
β

η
ζ
ζ
ε

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου
(30,328,619.77)
(24,590,869.93)
Οι σηµειώσεις µε τα γράµµατα του αλφαβήτου αναφέρονται στις αντίστοιχες
παρατηρήσεις και επεξηγήσεις της σηµείωσης 26 πιο πάνω.
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου 2003
28 Κέρδος ανά µετοχή
Το κέρδος ανά µετοχή για το έτος υπολογίστηκε µε βάση το καθαρό κέρδος µετοχών
Εταιρείας ύψους 11.042.617,02 ευρώ (2002 7.280.017,08) ευρώ και το µέσο σταθµικό
αριθµό των εκδοθέντων µετοχών της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 που ήταν
22.080.000 (2002 – 22,080,000).
29 Αφορολόγητα αποθεµατικά
Στα έκτακτα αποθεµατικά περιλαµβάνεται ποσό ύψους 517,475.26ευρώ το οποίο σε
περίπτωση διανοµής του η Εταιρία θα είναι υποχρεωµένη στην καταβολή φόρων.
30 Φορολογία προηγουµένων χρήσεων
Οι εταιρίες του Οµίλου που έχουν ελεγχθεί φορολογικά από τις αρµόδιες αρχές είναι
αναλυτικά για τις ακόλουθες χρήσεις οι εξής:
1)
2)

Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε.
ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε.

2000 και 2001
1998, 1999, 2000, 2001 και 2002

Από τους προαναφερόµενους ελέγχους καταλογίσθηκαν οι ακόλουθες διαφορές:

Χρήση
1998
1999
2000
2001
2002

Πλαίσιο
Computers
ΑΕΒΕ
€

317.520,00
347.644,00
665.164,00

ΕΛΝΟΥΣ
ΑΕ
€
245,91
1.389,18
1.084,10
183,98
446,56
3.349,74

Οι φορολογικές διαφορές και προσαυξήσεις της Συνδεδεµένης εµφανίζονται κατ’
αναλογία του ποσοστού της επένδυσης στην Εταιρία αύτή.
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