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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» 

 
 
       Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004. Η ευθύνη 

της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη 

περιορίζεται στην διαμόρφωση και την διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης 

στο διενεργηθέντα έλεγχο.  

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου 

κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση σε δειγματοληπτική βάση, 

αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των 

εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές 

καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 

οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την 

διαμόρφωση του πιστοποιητικού μας. 

Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική 

θέση της Εταιρείας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 και τα 

αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις 

ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης 

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. 

 
 
B.K.R. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡ. ΣΦΟΥΝΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14851 

Αθήνα 17 Μαΐου 2005 
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.         
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     
της 31 Δεκεμβρίου 2004        
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά)        
          
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 2004   2003 
        
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 8 14.954   15.251
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 9 2.271   2.760
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες 10 1.359   794
Λοιπές επενδύσεις 11 127   54
   18.711   18.859
Κυκλοφορούν Ενεργητικό      
Αποθέματα 12 34.753   22.284
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 26.331   21.366
Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 14 11.399   16.548
   72.483  60.198
     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  91.194  79.058

     
      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Κεφάλαιο & Αποθεματικά      
Μετοχικό Κεφάλαιο 15 6.845  6.845
Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 15 12.051  12.051
Αποθεματικά 16 23.141  18.277
Αποτελέσματα εις Νέον 16 5.962  4.637
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  47.999  41.810
       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  -  247
Προβλέψεις για Αποζ. Προσωπικού 18 218  121
Λοιπές Προβλέψεις 19 812  -
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 4 937  1.845
   1.967  2.213
       
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 20 36.781  31.333
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος  4.447  3.701
   41.228  35.034
       
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 91.194  79.058
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.         
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ         
Για  το έτος που έληξε  στις 31 Δεκεμβρίου 2004         
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός εάν ορίζονται 
διαφορετικά) 

        

          
  Σημ. 2004   2003 
       
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 5 232.820   181.860 
Κόστος Πωληθέντων  180.752   141.021 
Μικτό κέρδος  52.068   40.839 
         
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 6 27.842   19.431 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 7 6.620   4.028 
Λοιπά Έσοδα  803   646 
Λειτουργικά κέρδη εκμεταλλεύσεως  33.659   22.813 
        
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα  749   901 
Ζημιές / (Κέρδη) από συγγενείς εταιρίες  41   -38 
Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες προ 
φόρων  

 17.619   17.164 

         
Φόρος εισοδήματος 4 6.793   6.789 
         
Καθαρά κέρδη   10.826   10.375 
         
        
Κέρδη ανά μετοχή (σε πλήρες ποσό) 26 0,49   0,47 
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  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.         

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ          

  Για  το έτος που έληξε  στις 31 Δεκεμβρίου 2004         

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά)         

            

     2004   2003 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         

            

Καθαρά Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων                  17.619                17.164  

Αναμορφώσεις για:         

  Προβλέψεις                    1.542                     -74 

  Αποσβέσεις και ενσωμάτων & ασωμάτων                    2.848                  1.148  

  Διαγραφές Παγίων                       940                       -    

  Κέρδη από συγγενείς εταιρίες                         41                     -38 

  Πιστωτικοί τόκοι                      -972                  -130 

  Χρεωστικοί τόκοι                    1.728                  1.035  

                     23.745                19.104  
Λειτουργικό κέρδος πριν τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης               
   (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων                 -12.469               -3.208 

  (Αύξηση) / μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων                   -5.599               -4.918 

  Αύξηση (Μείωση) προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις                    5.500                  6.287  

Λειτουργικό κέρδος πριν τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης                       -12.568               -1.839 

            
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες                  11.177                17.265  
Τόκοι που πληρώθηκαν                   -1.728               -1.035 

Φόρος εισοδήματος που πληρώθηκε                   -6.934               -1.881 

Καθαρή ταμιακή ροή (για) / από λειτουργικές δραστηριότητες                    2.515                14.350  

            

            

Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων                   -3.070               -3.159 

Αγορές λοιπών επενδύσεων                        -25                    -24 

Αγορές συγγενών εταιριών                      -606                    191  

Είσπραξη τόκων                       972                     130  

            

Καθαρή ταμιακή (για) / ροή από επενδυτικές δραστηριότητες                   -2.730               -2.862 

            

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

Πληρωμή υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις                       -298                  -375 

Μερίσματα που πληρώθηκαν                   -4.637               -3.091 

            

Καθαρή ταμιακή ροή (για) / από χρηματοδοτικές δραστηριότητες                 -4.935               -3.467 

            

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακά διαθέσιμα                   -5.150                 8.021  
Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης                  16.548                  8.527  

            
Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα τέλους χρήσης                  11.399                16.548  
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Για  το έτος που έληξε  στις 31 Δεκεμβρίου 2004 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά) 
               

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Διαφορά Από 
'Έκδοση Μετοχών 
Υπέρ το 'Άρτιο  

Σύνολο 
Αποθεματικών & 
Κέρδη Εις Νέο   Σύνολο 

               
               
1η Ιανουαρίου 2003 6.845  12.051   15.630   34.526
Καθαρά κέρδη χρήσης 0  0   10.375   10.375
Μέρισμα 0  0   -3.091   -3.091
31η Δεκεμβρίου 2003 6.845  12.051   22.914   41.810
               
Καθαρά κέρδη χρήσης 0  0   10.826   10.826
Μέρισμα 0  0   -4.637   -4.637
 31η Δεκεμβρίου 2004  6.845  12.051   29.103   47.999
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2004 και 2003 

   (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 
 

    
Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ιδρύθηκε το 1969 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών (ΧΑ) το 1999. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην οδό Φαβιέρου 5 στην 
Μεταμόρφωση (αριθμ. Μ.Α.Ε 16601/06/Β/88/13). 
Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE μαζί με την πλήρως ενοποιούμενη θυγατρική της 
(εφεξής «η Εταιρεία» ή «το Πλαίσιο») δραστηριοποιούνται στην συναρμολόγηση 
και εμπορία ειδών γραφείου και Η/Υ.  Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην 
Ελλάδα, ωστόσο κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2004 ίδρυσε θυγατρική Εταιρεία 
στην Βουλγαρία την Plaisio Computers JSC η οποία θα δραστηριοποιηθεί στο ίδιο 
αντικείμενο με αυτό της μητρικής. Η έδρα της θυγατρικής εταιρίας είναι στη Σόφια 
Βουλγαρίας (“Lozenetz” Region, 66 Cherni vrah Blvd, entr. A, 5th floor. app.7.).  Ο 
μέσος όρος των εργαζομένων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2004 ήταν 865 (639 για το 2003).  
 
 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 
 

α)  Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (οι 
«Οικονομικές Καταστάσεις»), συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) και 
απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, το επίσημο νόμισμα της χώρας 
όπου εδρεύει η Εταιρεία. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 
Δεν υπάρχουν Διεθνή Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. 
 
Οι συνημμένες αυτές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές 
καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία σύμφωνα με τον Ελληνικό 
Εμπορικό και Φορολογικό Νόμο, προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες 
εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
 

β) Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) 

 
Με βάση τον κανονισμό 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
σύμφωνα με τον Ν. 3229/04 ( όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
3301/04), Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες 
Χρηματιστηριακές Αγορές υποχρεούνται να συντάξουν τις 
οικονομικές τους καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) για τα 
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2004 και 2003 

   (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
 

οικονομικά έτη/περιόδους που λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 
και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Π.  
Η Εταιρεία, με πρωτοβουλία της Διοίκησης της, συνέταξε και 
δημοσίευσε οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. για πρώτη 
φορά κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003, με 
ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2002.  Για την κατάρτιση 
των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων (οι οποίες περιλήφθηκαν 
στο ετήσιο δελτίο και τον απολογισμό της χρήσης που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2003) χρησιμοποιήθηκαν οι διατάξεις της Διερμηνείας 8 
(SIC 8): «Πρώτη Χρήση Εφαρμογής των ΔΛΠ».  Κατά συνέπεια η 
Εταιρεία δεν εμπίπτει στις διατάξεις ούτε και χρησιμοποίησε τις 
εξαιρέσεις του Δ.Π.Χ.Π. 1: «Πρώτη  Εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π.» 
Στη σημείωση 25 παρατίθεται συμφωνία της ενοποιημένης καθαρής 
θέσης που προέκυψε με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2003 και 2004, και των αντίστοιχων  ενοποιημένων αποτελεσμάτων 
για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004. 

γ)        Επίδραση νέων ή αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών    
           Προτύπων.   

 Στις 17 Δεκεμβρίου 2003, δημοσιεύθηκαν τα αναθεωρημένα των 
ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση», 
και ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Καταχώρηση και Αποτίμηση». 
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 39 πρέπει να εφαρμοσθεί για περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2005 ή μεταγενέστερα. Προγενέστερη 
εφαρμογή επιτρέπεται μόνο εάν εφαρμοσθεί και το αναθεωρημένο 
ΔΛΠ 32. 
 
Στις 18 Δεκεμβρίου 2003, δημοσιεύθηκαν αναθεωρημένα τα 
κατωτέρω Διεθνή Πρότυπα: 
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» 
ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Αρχές, Αλλαγές σε Λογιστικές Εκτιμήσεις και 
Λάθη», 
ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού» 
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία» 
ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» 
ΔΛΠ 21 «Ξένο Συνάλλαγμα» 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων Μερών» 
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Απλές Οικονομικές Καταστάσεις» 
ΔΛΠ 28 «Συμμετοχή σε Συνδεδεμένες Εταιρείες» 
ΔΛΠ 31 «Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες» 
ΔΛΠ 33 «Κέρδη ανά Μετοχή» και 
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». 
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2004 και 2003 

   (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
 

Η ημερομηνία εφαρμογής για όλα τα ανωτέρω αναθεωρημένα 
πρότυπα είναι η 1 Ιανουαρίου 2005, αλλά ενθαρρύνεται η 
προγενέστερη εφαρμογή.  Επίσης τα αναθεωρημένα πρότυπα 
αντικαθιστούν τις παρακάτω Διερμηνείες: 
-ΜΕΔ 1 ‘Αρχή της συνέπειας — Διαφορετικές µέθοδοι προσδιορισµού 
του κόστους των αποθεµάτων’ 
-ΜΕΔ 2  ‘Αρχή της συνέπειας —Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού’ 
-ΜΕΔ 3 ‘Απάλειψη µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών από 
συναλλαγές µε συγγενείς επιχειρήσεις. 
-ΜΕΔ 5 ‘Κατάταξη Χρηματοπιστωτικών Μέσων – Ενδεχόμενες 
Προβλέψεις Τακτοποίησης’ 

                     -ΜΕΔ 6 ‘Κόστος τροποποίησης υπάρχοντος λογισµικού’ 
-ΜΕΔ 11 ‘Συνάλλαγμα — Κεφαλαιοποίηση ζηµιών που προέρχονται 
από σοβαρές υποτιμήσεις του νοµίσµατος’ 
-ΜΕΔ 14 ‘Ενσώματα πάγια —αποζημίωση για αποµείωση ή ζηµία 
στοιχείων’ 
-ΜΕΔ 16 ‘Μετοχικό Κεφάλαιο  
-ΜΕΔ 17 ‘Καθαρή Θέση’  
-ΜΕΔ 18 ‘Συνέπεια – Εναλλακτικές Μέθοδοι’ 
-ΜΕΔ 19 ‘Τηρούμενο νόµισµα — Αποτίμηση και παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΛΠ 1 και 29’ 

                     -ΜΕΔ 20 ‘Μέθοδος καθαρής θέσης — καταχώρηση ζηµιών’ 
-ΜΕΔ 23 ‘Ενσώματα πάγια — Κόστος σημαντικής επιθεώρησης ή 
γενικών επισκευών’ 
-ΜΕΔ 24 ‘Κέρδη κατά µετοχή —Χρηµατοπιστωτικά µέσα και λοιπές 
συµβάσεις που µπορεί να διακανονιστούν σε µετοχές’ 
-ΜΕΔ 30 ‘Τηρούµενο νόµισµα —Μετατροπή από το νόµισµα 
αποτίµησης σε νόµισµα παρουσίασης και 
-ΜΕΔ 33 ‘Ενοποίηση και µέθοδος καθαρής θέσης—Δυνητικά 
δικαιώµατα ψήφου και κατανοµή των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας’ 

 
 
Το Δ.Π.Χ.Π. 2 ‘Πληρωμές Βασισμένες σε Μετοχές’ (Επίσης 
αντικαθιστά κάποιες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΛΠ 
19 ‘Παροχές σε Εργαζομένους’ ) δημοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, 
2004.  Το Δ.Π.Χ.Π. 2 ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινάνε στις ή 
μετά τις 1 Ιανουαρίου  2005.  Στις 31 Μαρτίου 2004, δημοσιεύθηκαν 
τα εξής: Δ.Π.Χ.Π. 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ (αντικαθιστά το ΔΛΠ 
22 ‘Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων’), Δ.Π.Χ.Π. 4 ‘Ασφαλιστήρια 
Συμβόλαια’, και Δ.Π.Χ.Π. 5 ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες’ (αντικαθιστά το ΔΛΠ 35 ‘Διακοπείσες 
Δραστηριότητες’).   Επίσης δημοσιεύθηκαν οι αναθεωρήσεις των ΔΛΠ 
36 ‘Απομείωση Παγίων’ και ΔΛΠ 38 ‘Άϋλα Πάγια’, όπου και στις δυο 
περιπτώσεις σχετίζονται με το Δ.Π.Χ.Π. 3. Γενικά το Δ.Π.Χ.Π. 3 ισχύει 
για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν στις ή μετά τις 31 
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Μαρτίου, 2004.  Ειδικές μεταβατικές προβλέψεις ισχύουν για την 
υπεραξία (και αρνητική), άϋλα πάγια, και συμμετοχές με τη καθαρή 
θέση, τα οποία είχαν καταχωρηθεί προηγουμένως. Το Δ.Π.Χ.Π. 5 
πρέπει να εφαρμοσθεί για ετήσιες περιόδους που ξεκινάνε στις ή 
μετά τις 1 Ιανουαρίου 2005. Η προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται 
εάν είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες πληροφορίες.  Η πραγματική 
ημερομηνία των αναθεωρήσεων για τα ΔΛΠ 36 και 38 είναι στις 31 
Μαρτίου, 2004 ( ή η ημερομηνία εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 3 για τα 
ασώματα πάγια που αποκτήθηκαν σε συγχώνευση επιχειρήσεων. 
 
Η μελλοντική εφαρμογή των ανωτέρω αναθεωρημένων και 
νεοκδοθέντων ΔΛΠ, δεν αναμένεται να απαιτήσουν επαναδιατύπωση 
των σχετικών κονδυλίων στις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις.  Η 
Εταιρεία δεν κατέχει επενδυτικά ακίνητα που ρυθμίζονται από το ΔΛΠ 
40.  Η  εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 3, και των αναθεωρήσεων στα ΔΛΠ 
36 και 38, συνεπάγεται μεταξύ άλλων, ότι η υπεραξία δεν θα 
αποσβένεται, αλλά θα εξετάζεται τουλάχιστον ετησίως για 
απομείωση, και τα δικαιώματα μειοψηφίας θα περιλαμβάνουν μέρος 
της εύλογης αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί 

 
 δ)      Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Π., των χρήσεων που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2004, έχουν 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 16/05/2005. 

 
 ε)      Εκτιμήσεις Διοίκησης 

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

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

 

β)  Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 
 

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

 
γ) Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν οικόπεδα και 
κτίρια, βελτιώσεις επί μισθωμένων ακινήτων, μεταφορικά μέσα και 
εξοπλισμό, τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία.  
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο κόστος 
κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές 
σωρευμένες ζημιές απαξίωσης.  
Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την 
ωφέλιμη ζωή του παγίου ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας του.  Οι 
επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της 
περιόδου/χρήσης που αφορούν.    
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Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής 
απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους 
περιουσιακού στοιχείου, με την έναρξη χρησιμοποίησή τους ως εξής: 
 
Κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις:    30 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός:  από 3 έως 6 έτη 
 
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως 2004 προέβη σε 
επανεκτίμηση της οικονομικής ωφέλιμης διάρκειας ζωής κυρίως των 
κτιρίων της, η οποία επαναπροσδιορίσθηκε σε 30 από 50 έτη.  Οι 
πρόσθετες αποσβέσεις που προέκυψαν στην χρήση από την 
ανωτέρω επανεκτίμηση, σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2003, 
ανέρχονται σε περίπου ευρώ 1 εκατ.  
 
Τα γήπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο 
κατασκευής τους (υπό εκτέλεση) δεν αποσβένονται. Βελτιώσεις σε 
μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται κατά βάση κατά την διάρκεια της 
μίσθωσης.   
 
Η διοίκηση του Ομίλου εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει, εάν υφίσταται 
πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει ένδειξη ότι η λογιστική 
αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την 
ανακτήσιμη αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από 
απομείωση προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει 
την ανακτήσιμη αξία του.  
Το ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής πωλήσεως τους και 
της αξίας κτήσης τους. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι 
αναμενόμενες μελλοντικές ταμιακές ροές προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό 
επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη 
διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών κινδύνων προς το 
περιουσιακό στοιχείο. Για περιουσιακά στοιχεία που δεν δημιουργούν  
ταμιακές εισροές από τη συνεχή χρήση ανεξάρτητες από εκείνες των 
άλλων περιουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται 
για τη μονάδα που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το 
περιουσιακό στοιχείο.  
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό, 
όταν διατίθεται ή όταν  δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
από τη χρήση του.  
 
Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση 
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη 
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διαφορά μεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση 
και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 
καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.  

  
 Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία τα οικόπεδα και 
κτίρια αναπροσαρμόζονται ανά  τετραετία. Οι αξίες κτήσεως και οι 
σωρευμένες αποσβέσεις αναπροσαρμόζονται με βάση συντελεστές 
αναπροσαρμογής που ρυθμίζονται από Προεδρικά Διατάγματα, ενώ 
η προκύπτουσα υπεραξία πιστώνεται σε αποθεματικό στην καθαρή 
θέση. Οι ανωτέρω αναπροσαρμογές αντιλογίστηκαν στις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς δεν πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται από το ΔΛΠ 16 «Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις» 

 
 

 δ) Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
   

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

 ε) Επενδύσεις 
   

Όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, και 
συμπεριλαμβάνει έξοδα αγοράς που σχετίζονται με την επένδυση. 
 
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις που ταξινομούνται ως 
διαθέσιμες προς πώληση αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδη 
ή ζημιές από επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση καταχωρούνται 
σαν ξεχωριστό μέρος στην καθαρή θέση μέχρι η επένδυση να 
πωληθεί, διακανονιστεί ή διατεθεί διαφορετικά, ή μέχρι να υπάρξει 
ένδειξη για απομείωση της επένδυσης οπότε τα συσσωρευμένα 
κέρδη ή ζημιές που είχαν καταχωρηθεί προηγουμένως στην καθαρή 
θέση περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα. 
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Για επενδύσεις που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, η 
εύλογη αξία προσδιορίζεται από τις τρέχουσες αγοραίες τιμές που 
παρέχονται από τις αγορές αυτές κατά το κλείσιμο την ημερομηνία 
του ισολογισμού. 
 
Επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει χρηματιστηριακή αγοραία 
τιμή, η πραγματική αξία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα 
αγοραία αξία ενός άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου που είναι 
ουσιαστικά το ίδιο, ή υπολογίζεται με βάση την ανάλυση 
προεξοφλημένων ταμιακών ροών της καθαρής θέση του εκδότη. 
 
Στις απλές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, 
οι συμμετοχές στις συνδεμένες επιχειρήσεις καταχωρούνται στο 
κόστος μείον  τυχόν απομείωση της αξίας τους.   

 
Μια επένδυση θεωρείται ότι έχει υποστεί απομείωση της αξίας της 
όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία της και 
υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η πτώση της αξίας της έχει φτάσει σε 
τέτοιο επίπεδο πού καθιστά μη εφικτή την ανάκτηση του 
επενδυμένου κεφαλαίου στο εγγύς μέλλον.  
Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται 
στην αποσβέσιμη αξία τους, το ποσό της ζημιάς από απομείωση της 
αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 
τους και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.  
Ως ανακτήσιμη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρείται η παρούσα αξία των 
αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλημένων με το 
τρέχον επιτόκιο της αγοράς που ισχύει για χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία με ομοειδή χαρακτηριστικά.  
Αντίθετα, η ανακτήσιμη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, 
προσδιορίζεται με εφαρμογή αναγνωρισμένων τεχνικών αποτίμησης. 
Τα έσοδα από τόκους και μερίσματα που αφορούν αξιόγραφα 
επενδύσεων, καταχωρούνται στους λογαριασμούς «τόκοι και συναφή 
έσοδα» και «έσοδα από μερίσματα» αντίστοιχα. 

 
 
 
 
 

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

 ζ) Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 
  

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

 
 η) Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 
  

Αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με 
αρχική διάρκεια μικρότερη των τριών μηνών. 

 
Για σκοπούς σύνταξης της Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών 
Ροών, αποτελούνται από ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα όπως 
προσδιορίζονται πιο πάνω, αφαιρουμένων των υπολοίπων 
αλληλόχρεων τραπεζικών λογαριασμών. 

 
 
 θ) Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
 
 

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

 

 
ι) Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες 

απαιτήσεις 
 
 Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις όταν: 

i. υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως 
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος 

ii. είναι πιθανή εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη για το διακανονισμό της υποχρέωσης, 

iii. το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με 
αξιοπιστία. 

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

 
 κ) Έσοδα 

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

 
 λ) Φορολογία εισοδήματος (Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη)  
 

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

 
  
 μ)           Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα 
  

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

 
 ν) Κέρδη ανά μετοχή 
 

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

 
 ξ) Αναφορά ανά κλάδο δραστηριότητας 
 

Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους, των 
ειδών  γραφείου και αυτών των ηλεκτρονικών υπολογιστών-κινητής 
τηλεφωνίας και εφαρμογών, οι οποίοι υπόκεινται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις, και με βάση αυτή τη δομή παρουσιάζονται 
οι οικονομικές πληροφορίες ανά κλάδο  δραστηριότητας.  Ως προς 
την αναφορά και τις γεωγραφικές περιοχές, το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας ως και τη χρήση 2004, 
πραγματοποιείτο στην Ελλάδα η οποία θεωρείται ως μία γεωγραφική 
περιοχή. 
 

ο) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

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

π) Χρηματοοικονομικά προϊόντα  
 
           Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές 

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

                          
 

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

 
 

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

 
 

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

 
        ρ) Αναταξινομήσεις κονδυλίων:  Ορισμένα κονδύλια των 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 έχουν 
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αναταξινομηθεί, προκειμένου να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με την παρουσίαση των αντίστοιχων κονδυλίων 
της χρήσης 2004. 

 
 

 
4.   Φόρος Εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 
 
Με βάση το Ελληνικό προηγούμενο φορολογικό πλαίσιο, οι φόροι εισοδήματος επί 
των εταιρικών κερδών που προέκυψαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 ήταν 35%.  
Με βάση το νέο φορολογικό πλαίσιο που ψηφίσθηκε τον Νοέμβριο 2004, ο 
συντελεστής φόρου εισοδήματος επί των εταιρικών κερδών για τις χρήσεις 2005 
και 2006, μειώνεται σε 32,5% και 29,5% αντίστοιχα και από τη χρήση 2007 και 
μεταγενέστερα μειώνεται περαιτέρω σε ποσοστό 25%.   
 
Η πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες 
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, αναλύεται ως κάτωθι: 
  
  2004  2003
Τρέχον φόρος εισοδήματος 7.462   5.458 
Πρόσθετος φόρος εισοδήματος φορολογικού ελέγχου 218   668
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος -887   663 
Συνολική πρόβλεψη φόρου εισοδήματος 6.793   6.789 
 
 
  2004  2003
Λογιστικά κέρδη προ φόρων 17.619   17.164 
        
Φόρος εισοδήματος (υπολογισμένος με τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστής (35%) 6.167 

  
6.007 

Πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους εισοδήματος 400   -
Πρόσθετος φόρος εισοδήματος φορολογικού ελέγχου 218  668
Φόροι μη  εκπιπτόμενων δαπανών  48   114 
Λοιπά -40   -
        
  6.793   6.789 

 
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη 
και οι ζημιές που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά, έως ότου οι φορολογικές 
αρχές ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου και 
εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.  Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που γίνονται 
αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά 
κέρδη, για διάστημα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν.  
Η μητρική Εταιρεία ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές κατά την διάρκεια του 
έτους για  την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002 και καταλογίσθηκαν 
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους Ευρώ 218, ενώ η θυγατρική 
της δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από συστάσεως της.  Για τις, 
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ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με ακρίβεια το ύψος 
των πρόσθετων φόρων και προστίμων οι οποίοι είναι πιθανό να επιβληθούν στην 
Εταιρεία, καθώς αυτοί εξαρτώνται από το μέγεθος των ευρημάτων των 
φορολογικών αρχών.  Η Εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη έναντι 
πιθανών πρόσθετων επιβολών φόρων και προστίμων, βάσει των ευρημάτων των 
φορολογικών ελέγχων των προηγούμενων ετών.    
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στον ενοποιημένο ισολογισμό και στα 
ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως  συντίθεται ως κάτωθι: 
 
  Ενοποιημένος 

Ισολογισμός  
  2004  2003 
       
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος παθητικού      
Διαφορές λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων -1.579  -1.867 
Λοιπά -  -22 
       
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού      
Προβλέψεις επισφαλειών 262  - 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 55  44 
Λοιπές προβλέψεις 235  - 
Λοιπά 90  - 
       
  -937  -1.845 

 
Ενοποιημένα Αποτελέσματα 

  2004 
    
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος    
Διαφορές λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων 288 
Προβλέψεις επισφαλειών 262 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 11 
Λοιπές προβλέψεις 235 
Λοιπά 91 
  887 
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5.  Αναφορά ανά τομέα δραστηριότητας 
 
  2004 

  Είδη  γραφείου H/Y , Κινητή 
τηλεφωνία & 
Εφαρμογές 

Σύνολο 

Πωλήσεις 75.791 157.029 232.820 
        
Κέρδος / (ζημιά) από εργασίες 8.117 11.227 19.346 
        
Χρηματοοικονομικά έξοδα     1.727 
Φορολογία χρήσεως     6.793 
      10.826 

 
6. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 

 
  2004  2003 
Μισθοδοσία 11.312   8.900
Διάφορα έξοδα 6.954   5.060
Παροχές τρίτων 4.783   3.690
Αποσβέσεις & Διαγραφές παγίων 3.101   944
Λοιπά έξοδα 1.692   837
  27.842   19.431
 
Από τα ανωτέρω έξοδα λειτουργίας διάθεσης, ποσού αποσβέσεων ύψους 129 και 
34 για τις χρήσεις 2004 και 2003 αντίστοιχα, έχουν επιβαρύνει το κόστος 
πωληθέντων κατά πάγια τακτική της εταιρείας.  
 

7. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 
 

  2004  2003 
Μισθοδοσία 2.034  1.600 
Διάφορα έξοδα 1.250  910 
Παροχές τρίτων 860  664 
Αποσβέσεις & Διαγραφές παγίων 558  170 
Λοιπά έξοδα 1.917  684 
  6.620  4.028 

 
Από τα ανωτέρω έξοδα λειτουργίας διάθεσης, ποσού αποσβέσεων ύψους 129 και 
34 για τις χρήσεις 2004 και 2003 αντίστοιχα, έχουν επιβαρύνει το κόστος 
πωληθέντων κατά πάγια τακτική της εταιρείας. 
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8.  Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 2004 
  Οικόπεδα και  Έπιπλα και  Πάγια υπό     

  Κτίρια  Λοιπός εξοπλισμός   Εκτέλεση   Σύνολο 
              
Αξία κτήσης             
Υπόλοιπο την 1η Ιαν. 2004 11.929  5.636  451   18.016 
Προσθήκες 790  1.404  37   2.231 
Μειώσεις 0  0  0   0 
Μεταφορές 499  271  0  770 
Υπόλοιπο την 31η Δεκ. 2004 13.218  7.310  488   21.017 

  0  0  0   0 
Αποσβέσεις 0  0  0   0 
Υπόλοιπο την 1η Ιαν. 2004 -1.426  -1.338  0   -2.765 
Προσθήκες -548  -1.933  0   -2.480 
Μειώσεις 0  0  0   0 
Μεταφορές -531  -286  0   -818 
Υπόλοιπο την 31η Δεκ. 2004 -2.505  -3.558  0   -6.063 

  0  0  0   0 
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκ. 2004 10.713  3.753  488   14.954 

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκ. 2003 10.503  4.298  451   15.251 

 
 
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. 
 
Κατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρεία διέγραψε πλήρως από τα μητρώα παγίων υπό την μορφή της ολοσχερούς απόσβεσης 
μη χρησιμοποιούμενα έπιπλα και εξοπλισμό, αναπόσβεστης αξίας 940 ευρώ.   
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9.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Η κίνηση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αφορούν κατά κύριο λόγο 
αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 
  Άυλα 
    
Αξία κτήσης   
Υπόλοιπο την 1η Ιαν. 2004 3.139
Προσθήκες 840
Μειώσεις 0
Μεταφορές -501
Υπόλοιπο την 31η Δεκ. 2004 3.477

    
Αποσβέσεις   
Υπόλοιπο την 1η Ιαν. 2004 -379
Προσθήκες -1.290
Μειώσεις 0
Μεταφορές 463
Υπόλοιπο την 31η Δεκ. 2004 -1.206

    
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκ. 2004 2.271
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκ. 2003 2.760
 
 
 
10.  Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες  
 
  2004 2003
Πλαίσιο Ακινήτων ΑΕ 1.098  643 
Ελνούς ÁΕ 97  151 
Plaisio Estate JSC 163  0 
  1.359  794 

 
Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ανωτέρω συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2004 είχε ως κάτωθι: 
 
 
 
 

 Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Χώρα 
Εγκατάστασης

Δραστηριότητα 

Πλαίσιο Ακινήτων ΑΕ 20% Ελλάδα Ανάπτυξη & Διαχείριση Ακινήτων 
Ελνούς ΑΕ 24% Ελλάδα Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Plaisio Estate JSC 20% Βουλγαρία Ανάπτυξη & Διαχείριση Ακινήτων 
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11.  Λοιπές Επενδύσεις  
 

Αποτελούν επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρίες μη εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο  Αθηνών. Οι εν λόγω επενδύσεις απεικονίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις στην τρέχουσα αξία.  Ποιο αναλυτικά οι επενδύσεις είχαν ως εξής:  

 
Επενδύσεις Υπόλοιπο 

31/12/2004
2004 100 ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2003 15 
2004 19 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2003 30 
2004 9 ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
2003 9 
2004 127 ΣΥΝΟΛΟ 
2003 54 

 
 
 
12.  Αποθέματα 
 
  2004   2003 
Εμπορεύματα 34.656  22.238 
Λοιπά 97  46 
 34.753  22.284 

 
 
13.  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
 
  2004 2003 
Πελάτες εμπορίου  20.801 15.384 
Επιταγές & Γραμμάτια εισπρακτέα 3.410 3.962 
Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων 2.219 2.219 
Λοιπές απαιτήσεις 805 754 
  27.235 22.319
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών 904 953 
  26.331 21.366 
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες κατά την διάρκεια της χρήσης 
2004 είχε ως κάτωθι: 
 
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 953 
Προσθήκες 633 
Διαγραφές -682 
Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 905 
 
 
 
14. Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 
 
 
Οι ανωτέρω λογαριασμοί όψεως και προθεσμίας είναι σε ευρώ.  Οι 
προθεσμιακές καταθέσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 είχαν διάρκεια έως ένα 
μήνα.   
 

  2004 2003 
Ταμείο 358 301 
Καταθέσεις όψεως 5.281 10.014 
Καταθέσεις προθεσμίας 5.760 6.233 
  11.399 16.548 

 
 
15.  Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο 

  
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, είναι 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). 

 
  2004 2003 
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.845 6.845
Διαφορά υπέρ το άρτιο 12.051 12.051
  18.896 18.896

 
16. Αποθεματικά & Αποτελέσματα εις Νέο 
 
  2004 2003 
Τακτικό αποθεματικό (α) 2.040 1.475 
Έκτακτα αποθεματικά  20.695 16.039 
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατ. νόμων (β) 406 763 
Αποτελέσματα εις Νέον 5.962 4.637 
  29.103 22.914 
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α) Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη  
να κρατά το 5% των ετήσιων καθαρών της κερδών σαν τακτικό αποθεματικό και 
έως ότου αυτό να φθάσει το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. 
Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού 
αποθεματικού. 
β) Αφορούν κυρίως έσοδα από τόκους είτε αφορολόγητα είτε κατ’ ειδικό τρόπο  
φορολογημένα με 15% στην πηγή. 
 
17. Μερίσματα 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρείες είναι 
υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος μερίσματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον 
στο 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο 
τακτικού αποθεματικού, ή  κατά ελάχιστο , ποσό που αντανακλά το 6%  του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο.  
Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του συνόλου των μετόχων της 
Εταιρείας.  
 
Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
α)  Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της 
Εταιρείας, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετά την διανομή είναι μικρότερη 
από τα ίδια κεφάλαια πλέον των μη διανεμομένων αποθεματικών. 
β)  Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο των εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτατα 
αποθεματικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο. 
 
Κατά την 25/01/2005 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την διανομή 
μερίσματος συνολικού ύψους ευρώ 5.961 (ανά μετοχή ευρώ 0,27, πλήρες ποσό) 
από τα κέρδη της χρήσης 2004, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων.  Με βάση την σχετική πρόβλεψη των ΔΠΧΠ, το 
ανωτέρω μέρισμα συμπεριλαμβάνεται στην καθαρή θέση της 31ης Δεκεμβρίου 
2004, μέχρι την ημερομηνία της εγκρίσεως του από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 
 
18. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
 
Η Εταιρεία για την χρήση 2004 διενέργησε αναλογιστική μελέτη για τον 
προσδιορισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού.  Η κίνηση της 
πρόβλεψης κατά την διάρκεια της χρήσης 2004, έχει ως εξής: 
 
Υπόλοιπο έναρξης   121 
Πρόβλεψη χρήσης   224 
Καταβληθείσες αποζημιώσεις  127
Υπόλοιπο λήξης   218  
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Τα δεδομένα και οι βασικές παραδοχές της σχετικής υποχρέωσης με βάση την 
αναλογιστική μελέτη που πραγματοποιήθηκε έχουν ως κάτωθι: 
 
 
 
  31η 

Δεκεμβρίου 
2004 

Τρέχουσα αξία υποχρέωση για αποζημίωση 362
Μη αναγνωρισθείσα αναλογιστική ζημιά -144
Πρόβλεψη στον Ισολογισμό 218
    
Σύνθεση προβλέψεων χρήσης   
Διορθωτική εγγραφή υπολοίπου ενάρξεως 87
Αναλογιστικές ζημιές 82
Τρέχον κόστος υπηρεσίας 45
Χρηματοοικονομικό κόστος 10
  224

 
 
 
Συμφωνία της τρέχουσας αξίας υποχρέωσης   
Πρόβλεψη κατά την 31 Δεκεμβρίου 2003 121
Διορθωτική εγγραφή υπολοίπου ενάρξεως 87
Αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημιές 82
Τρέχον κόστος υπηρεσίας 45
Χρηματοοικονομικό κόστος 10
Καταβληθείσες αποζημιώσεις -127
Μη αναγνωρισθείσα αναλογιστική ζημιά 144
Τρέχουσα αξία υποχρέωσης κατά την 31 Δεκ. 2004 362

 
Κύριες αναλογιστικές παραδοχές (κατά την 31/12/2004): 
 
Επιτόκιο προεξόφλησης    2,3% 
Αναμενόμενη ετήσια αύξηση αποδοχών  4% 
Εκτιμώμενη μέση μελλοντική υπηρεσία 1,04 έτη 

 
 

19.  Λοιπές Προβλέψεις 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των λοιπών προβλέψεων για τις χρήσεις 
2004-2003. 
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  2004 2003
Πνευματικών δικαιωμάτων (α) 512  0
Επαναφοράς των καταστημάτων στην πρότερη κατάσταση 
βάσει συμβολαίου μίσθωσης 140 0 
Εγγυήσεων Η/Υ 160 0 
  812 0 
 
(α) Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τα δικαιώματα που θα πρέπει να 
καταβάλλουν, με βάση το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, οι εισαγωγείς / παραγωγοί 
προϊόντων ψηφιακής αντιγραφής, ηλεκτρονικών αποθηκευτικών μέσων, 
φωτοτυπικού χαρτιού και συγκεκριμένων μηχανών γραφείων στους σχετικούς 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.  Τα ανωτέρω δικαιώματα υπολογίζονται σε 
4% και 6% επί των τιμολογίων εισαγωγής. 
 
20.   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
  2004   2003 
Προμηθευτές 30.348   25.982 
Γραμμάτια πληρωτέα 1.803   1.703 
Διάφοροι πιστωτές 3.787   3.058 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 843  591 
  36.781   31.333 

 
21.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής και της κατά 100% θυγατρικής της PLAISIΟ 
COMPUTERS JSC.  Η μητρική εταιρία έχει επίσης συμμετοχές σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στη σημείωση 10.  Η πλειοψηφία του 
μετοχικού κεφαλαίου της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTES AEBE κατέχεται από τον κ 
Γεώργιο Γεράρδο και μέλη της οικογένειας του (70,04%) και δεν υπάρχουν 
μέτοχοι υπό εταιρική μορφή που κατέχουν σημαντικό ποσοστό της Εταιρείας. 
 
Στον κατώτερο πίνακα εμφανίζονται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με 
συνδεδεμένες/συγγενείς εταιρείες. 
 

 Αγοράζουσα εταιρεία 
Πωλούσα εταιρεία Πλαίσιο 

Computers 
ΑΕΒΕ 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 
ΑΕ 

Ελνούς 
ΑΕ 

Plaisio 
Computers 
JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Πλαίσιο Computers AEBE - - - 20 -
Πλαίσιο Ακινήτων AE 38 - - - -
Ελνούς AE - - - - -
Plaisio Computers JSC - - - - -
Plaisio Estate JSC - - - - -
Σύνολο Ενδοεταιρικών Πωλήσεων 38 0,00 0,00 20 0,00 

31 



`ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2004 και 2003 

   (Ποσά σε χιλιάδες Ευρω, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) 
 
Διευκρινίζεται ότι οι πωλήσεις της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ προς την 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ αφορούν το καθαρό ποσό που εισπράττει η 
πρώτη εταιρεία από την δεύτερη, ως ενοίκιο για την μίσθωση του καταστήματος 
στην Θεσσαλονίκη (Gate Through - Εθν. Αντιστάσεως 131 στην Καλαμαριά).  
Αντίστοιχα οι πωλήσεις της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE προς την 
PLAISIO COMPUTERS JSC αφορούν κυρίως πωλήσεις ειδών πληροφορικής. 
 
 
 

 Έχουσα την Υποχρέωση 
Έχουσα την απαίτηση Πλαίσιο 

Computers 
ΑΕΒΕ 

Πλαίσιο 
Ακινήτων 
ΑΕ 

Ελνούς 
ΑΕ 

Plaisio 
Computer
s JSC 

Plaisio 
Estate 
JSC 

Πλαίσιο Computers AEBE - - - - -
Πλαίσιο Ακινήτων AE - - - - -
Ελνούς AE - - - - -
Plaisio Computers JSC - - - - -
Plaisio Estate JSC - - - - -
Σύνολο Ενδοεταιρικών Υπολοίπων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Σημειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται μεταξύ της εταιρείας και των 
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ειδικές συμφωνίες ή συνεργασίες και οι τυχόν 
μεταξύ τους συναλλαγές διεξάγονται με τους εκάστοτε συνήθεις όρους, εντός του 
πλαισίου και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς. 
 
Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας κατά την 
διάρκεια του 2004 αφορούν μισθούς και bonus αξίας 925.   
 
22.  Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
  
α) Εκκρεμοδικίες 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων σε βάρος της Εταιρείας που θα μπορούσαν 
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή στα 
αποτελέσματα της Εταιρείας. 
 
β) Δεσμεύσεις 

i. Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις. 
Οι μελλοντικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που προκύπτουν από 
λειτουργικές μισθώσεις αναλύονται ως εξής: 
 
Εντός ενός έτους     3.106 
Από 1 έως 5 έτη   11.235 
Περισσότερα από 5 έτη  11.895 
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ii. Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης το 
συνολικό ύψος των οποίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 ήταν 566. 

 
23.  Συμμετοχή συμβούλων στο Κεφάλαιο της Εταιρείας 
 

Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχε κατά κυριότητα κάθε 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και 
εταιρείες στις οποίες αυτός κατέχει άμεσα ή έμμεσα ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 
2004: 

 Γεράρδος Κων. Γεώργιος  67,73%
 Γεράρδου Γεωρ. Άννα 1,42%
 Γεράρδος Γεωρ. Κωνσταντίνος 0,89%

Γεώργιος Χαρ. Λιάσκας 
Αντιόπη Άννα Αναστασοπούλου 
Τσίρος Κων. Νικόλαος 

 
 0,02%  

 
24.  Κόστος ανθρώπινου δυναμικού 
 

Το κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στην εταιρία 
αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  2004  2003 
Μισθοί 10.586 8.397
Εργοδοτικές εισφορές 2.822 2.213
Παροχές εργαζομένων 238 164
Αποζημίωση προσωπικού 224 0
 13.870 10.774

 
 
Από την ανωτέρω προσωπικού, ποσό ύψους 524 και μηδέν για τις χρήσεις 
2004 και 2003 αντίστοιχα, έχουν επιβαρύνει το κόστος πωληθέντων κατά 
πάγια τακτική της εταιρείας. 

 
 
25.   Συμφωνία των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων χρήσεως 
μεταξύ    των ελληνικών λογιστικών προτύπων και των Δ.Π.Χ.Π. 

 
Ο ακόλουθος πίνακας («Πίνακας Συμφωνίας») παρουσιάζει συνοπτικά την 
επίδραση των σημαντικότερων εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων 
κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων των χρήσεων 2004-2003, οι οποίες 
εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Δ.Π.Χ.Π.: 
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    2004  2003
          
Καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα 17.591  14.638
          
Εγγραφές προσαρμογής που προκύπτουν από τις διαφορές 
μεταξύ Δ.Π.Χ.Π και  Ν.2190/1920 

       

         
-Διαφορές αποσβέσεων παγίων και διαγραφές παγίων α -519  2.189
-Διαφορές αποτιμήσεων συμμετοχών σε συγγενών και λοιπών 
εταιριών  

β 178  -14

-Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού γ 85  186
-Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις δ 260  165
-Λοιπά  24  0
          
Καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π   17.619  17.164

 
    2004  2003
          
Ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   41.744   34.433 
          
Εγγραφές προσαρμογής που προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ Δ.Π.Χ.Π και 
Ν.2190/1920: 

        

          
-Αποσβέσεις Παγίων και διαγραφές παγίων α 5.525   6.044 
-Διαφορές αποτιμήσεων συμμετοχών σε συγγενών και λοιπών εταιριών  β -38   -108 
-Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού γ 890   805 
-Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις δ 260   0 
-Λογισμός αναβαλλόμενων φόρων ε -936   -1.823 
-Λογισμός προβλέψεων για φορολογικούς ελέγχους ε -400     
-Μερίσματα πληρωτέα στ 5.962   4.637 
-∆ιαφορές που προέκυψαν από την αλλαγή της µεθόδου ενοποίησης των       
 συγγενών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα   -5.008   -2.178 
Ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π   47.999   41.810 

 
 
 

 
 

 
α. Αποσβέσεις Παγίων και διαγραφές παγίων 

Σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, οι αποσβέσεις επί 
των παγίων στοιχείων  υπολογίζονται βάσει συντελεστών που 
καθορίζει η φορολογική νομοθεσία και οι οποίοι διαφέρουν από την 
εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των παγίων, σύμφωνα με 
την οποία λογίζονται οι αποσβέσεις στα Δ.Π.Χ.Π. 
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β. Διαφορές αποτιμήσεων συμμετοχών σε συγγενών και λοιπών 

εταιριών  
 
 Αφορά κατά κύριο λόγο διαφορές αποτιμήσεις συμμετοχών σε 

συγγενείς εταιρίες λόγω διαφοράς στην καθαρή θέση και με βάσει 
την οποία γίνονται οι σχετικές αποτιμήσεις καθώς και διαφορές από 
αποτίμηση λοιπών επενδύσεων. 

     
 
γ. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
 
 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι Εταιρείες θα 

πρέπει να σχηματίζουν σχετική πρόβλεψη ποσοστού τουλάχιστον 
40% της σωρευμένης υποχρέωσης που θα καταβαλλόταν αν το 
σύνολο του προσωπικού απολυόταν την 31η Δεκεμβρίου εκάστου 
έτους, ενώ με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. τέτοιες προβλέψεις θα πρέπει να 
σχηματίζονται στη βάση σχετικών αναλογιστικών μελετών που 
διενεργούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. 

 
δ. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 

Η Εταιρία υπολογίζει την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις με 
βάση κυρίως διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας ενώ σύμφωνα 
με τα Δ.Π.Χ.Π η σχετική πρόβλεψη  υπολογίζεται με βάση σχετικές 
εκτιμήσεις της διοίκησης. 

 
ε. Λογισμός αναβαλλόμενων φόρων και Λογισμός προβλέψεων 

για Φορολογικούς ελέγχους 
 

Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν ρυθμίζουν  την αναγνώριση 
αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος, κάτι το οποίο 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Δ.Π.Χ.Π, όπως αναφέρεται και στη σημείωση 3  ανωτέρω. 
Επιπλέον αναγνωρίστηκε πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για της 
ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. 

   
στ. Μέρισμα 

Σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα το μέρισμα 
μεταφέρεται στην Καθαρή Θέση με το κλείσιμο των βιβλίων για την 
περίοδο που αφορά και υπόκειται σε έγκριση από την Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. το μέρισμα 
λογιστικοποιείται μόνο όταν πληρωθεί ή εγκριθεί από την Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. 
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26.  Κέρδος ανά μετοχή 
 

Το κέρδος ανά μετοχή για το έτος υπολογίστηκε με βάση το καθαρό 
κέρδος της Εταιρείας ύψους € 10.826 (2003 € 10.375) και το μέσο 
σταθμισμένο αριθμό των εκδοθέντων μετοχών της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2004 που ήταν 22.080.000 (2003 – 22.080.000). 
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