
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
31.03.2005 31.12.2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 16.948 17.225
Αποθέματα 31.100 34.753
Απαιτήσεις από πελάτες 28.460 26.331
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 9.495 12.885
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 86.003 91.194
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.475 1.967
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 34.093 41.228
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 36.568 43.195
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας (β) 49.434 47.999
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 86.003 91.194

0 0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

1.01-31.03.2005 1.01-31.03.2004
Κύκλος εργασιών 62.798 57.463
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 11.962 10.192
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.195 2.072

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 3.113 2.907
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 2.154 1.995
Μείον φόροι 719 724
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 1.435 1.271

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,06 0,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.03.2005 31.03.2004

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα) 47.999 41.810
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0 0
Διανεμηθέντα  μερίσματα 0 0
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 0 0
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους 1.435 1.271
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0 0
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2005 και 31.03.2004 αντίστοιχα) 49.434 43.081

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
1.01-31.03.2005 1.01-31.03.2004

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 2.154 1.995
Πλέον / μείον προσαρμογές για: 0
Αποσβέσεις 918 898
Διαγραφές Παγίων 0 940
Προβλέψεις 182 315
Συναλλαγματικές διαφορές 0 0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -18 -17
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 365 396
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:

0 0

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 3.654 417
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.129 2.206
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -6.926 -3.369
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -453 -443
Καταβεβλημένοι φόροι -719 -724
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -2.972 2.615
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -439 -426
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -641 -334
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 88 47
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -992 -713
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0
Εξοφλήσεις δανείων 0 0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -90 -92
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -90 -92
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -4.054 1.810

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 11.399 16.548
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.345 18.359

-4.054 1.810
0 0

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

(Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε χιλ. ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. . Συνιστούμε, επομένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την 
Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.plaisio.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 16601/06/Β/88/13

Έδρα: Φαβιέρου 5, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Στοιχεία και πληροφορίες της 31-03-2005 - Περίοδος (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2005)

Ορκωτοί ελεγκτές: Αριστείδης Αντώνιος Γρηγ. Σφούνος
Ελεγκτική εταιρεία:  ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1. O όμιλος έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές
2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας
4. Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμού που εφαρμόσθηκαν για τις προσωρινές οικονομικές καταστάσεις είναι οι ίδιες με αυτές που 
εφαρμόσθηκαν για την σύνταξη των ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε στις 31/12/2004.  Τα αναθεωρημένα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία αποτελούν μέρη του λεγόμενου “Stable Platform” της επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τα οποία 
εφαρμόσθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2005, δεν έχουν επίδραση στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα της εταιρείας. 
5. Κατά την διάρκεια του 1ου τρίμηνου 2005 οι συναλλαγές με την ενοποιούμενη θυγατρική της Βουλγαρίας Plaisio Computers JSC, ανήλθαν στο ποσό 
των 13 ευρώ ενώ το υπόλοιπο των απαιτήσεων στις 31/03/2005 ανήλθε στο ποσό  των 34 ευρώ. 
6. Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας την 31/03/2005 ήταν 877 άτομα


