ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 26η
Ιανουαρίου 2010 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.plaisio.gr .
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 2009
Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2009
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2009
Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2009

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» , που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων,
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει
επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων
που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά
την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονοµικών καταστάσεων.
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της γνώµης µας.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη
την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση
και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων.
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανάγνος Θ. Λυµπέρης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11241
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χεύδεν
Τ.Κ. 10434, Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111
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ΈΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας, σας
υποβάλουµε για έγκριση τις Οικονοµικές καταστάσεις, που προβλέπονται από τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2009.

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας.
Κατά την χρήση του 2009, ο κύκλος εργασιών της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ανήλθε σε
1.294.320,66 €, σηµειώνοντας αύξηση 4,08% σε σχέση µε το 2008.
Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15,6%, φτάνοντας τα
739.282,55€. Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 501.847,97€, παρουσιάζοντας
µείωση κατά 32,2% σε σχέση µε το 2008. Από τα κέρδη της χρήσης 2009 προτείνεται η
διανοµή µερίσµατος 1,30 € ανά µετοχή.

2. Οικονοµική Θέση της Εταιρείας.
Τα Ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2009 ανέρχονται σε 7.115.299,56 Ευρώ, έναντι
6.983.851,59 Ευρώ της προηγούµενης περιόδου.

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2008
αντίστοιχα, έχουν ως εξής:
2009

2008

Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

2.898.106,71
7.404.693,14

39,1%

2.607.916,57
7.314.020,37

35,7%

Πάγιο Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

4.506.586,43
7.404.693,14

60,9%

4.706.103,80
7.314.020,37

64,3%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε Κυκλοφοριακό και Πάγιο Ενεργητικό
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Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

7.115.299,56
289.393,58

2458,7%

6.983.851,59
330.168,78

2115,2%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

289.393,58
7.404.693,14

3,9%

330.168,78
7.314.020,37

4,5%

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Παθητικού

7.115.299,56
7.404.693,14

96,1%

6.983.851,59
7.314.020,37

95,5%

7.115.299,56
4.506.586,43

157,9%

6.983.851,59
4.706.103,80

148,4%

2.898.106,71
181.883,59

1593,4%

2.607.916,57
191.756,61

1360,0%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της
Εταιρείας
Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει τον βαθµό χρηµατοδοτήσεως των
Ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία
του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Αριθµοδείκτες Αποδόσεως και αποδοτικότητας
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης Προ Φόρων
Σύνολο Εσόδων

739.282,55
1.294.320,66

57,1%

639.619,62
1.243.533,14

51,4%

Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της Έσοδα.
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης Προ Φόρων
Ίδια Κεφάλαια

739.282,55
7.115.299,56

10,4%

639.619,62
6.983.851,59

9,2%

Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας.
Μικτά Αποτελέσµατα
Πωλήσεις

762.030,13
1.294.320,66

58,9%

726.738,31
1.243.533,14

58,4%

Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του Μικτού Κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρείας.

3. Προβλεπόµενη πορεία της Εταιρείας, Κίνδυνοι
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση Ακινήτων. Στις 31/12/2009 η
Εταιρεία είχε στην κατοχή της ένα ακίνητο στην Κηφισιά επί της Λ. Κηφισίας καθώς επίσης
και µισθωµένο ένα ακίνητο στην Καλαµαριά. Και τα δύο ακίνητα στις 31/12/2009 ήταν
µισθωµένα στην Εταιρεία Πλαίσιο Computers A.E.B.E. Η διοίκηση της Εταιρείας, έχοντας
ικανοποιητική ταµειακή ρευστότητα, εξετάζει κάθε ευκαιρία για την µελλοντική ανάπτυξη
της.
Επίσης η Εταιρεία λόγω της µηδενικής δανειακής επιβαρύνσης, του µηδενικού όγκου
συναλλαγών σε ξένο νόµισµα και της διατήρησης επαρκούς ταµειακής ρευστότητας, δεν
εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, σε συναλλαγµατικό κίνδυνο ή σε κίνδυνο ρευστότητας.
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Τέλος το χαµηλό ύψος απαιτήσεων, σε συνδυασµό τα συµβόλαια µίσθωσης που έχει
συνάψει, µειώνουν κατά πολύ τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται.
4. ∆ραστηριότητες στον τοµέα της τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης
Η Εταιρεία δε δραστηριοποιείται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

5. ∆ιαθέσιµο Συνάλλαγµα
Η Εταιρεία στις 31/12/2009 δεν κατείχε συνάλλαγµα σε ξένο νόµισµα.

6. Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Η Εταιρεία στις 31/12/2009 δεν κατείχε χρηµατοοικονοµικά µέσα.

7. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης
Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός,
που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της
Εταιρείας.

Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς
και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 που επισυνάπτονται,
θεωρούµε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην
έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και
στην απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Μετά τιµής,

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 01/01–
31/12/2009
( π οσά σ ε €)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01–31/12/08

01/01–31/12/09
Σηµείωση
Πωλήσεις

1.294.320,66

1.243.533,14

Κόστος Πωληθέντων

(532.290,53)

(516.794,83)

Μικτό Κέρδος

726.030,13

726.738,31

Λοιπά έσοδα

149.036,07

143.981,63

Έξοδα διάθεσης

3.13

(163.181,27)

(216.663,54)

Έξοδα διοίκησης

3.14

(40.795,32)

(54.165,88)

0,00

0,00

707.089,61

599.890,52

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

33.269,15

40.439,65

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

(1.076,21)

(710,55)

0,00

0,00

739.282,55

639.619,62

237.434,58

100.568,41

Κέρδη µετά από φόρους

501.847,97

740.188,03

Ιδιοκτήτες Μητρικής

501.847,97

740.188,03

-

-

0,00

0,00

Φόρους

501.847,97

740.188,03

Ιδιοκτήτες Μητρικής

501.847,97

740.188,03

-

-

2,7098

3,9967

2,7098

3,9967

1,3000

2,0000

886.568,71

782.826,75

Λοιπά (έξοδα) / έσοδα
Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς Εταιρείες
Κέρδη προ Φόρων
3.15

Φόρος Εισοδήµατος

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά από Φόρους
Συγκεντρωτικά

Συνολικά

Έσοδα

µετά

από

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά κέρδη ανά Μετοχή

3.16

Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή
Μέρισµα ανά µετοχή

3.7

EBITDA

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12-43 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΣΗΣ

31ΗΣ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
( π οσά σ ε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενεργητικό

31/12/09

31/12/08

Σηµ.
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές επενδύσεις
Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση

3.1
3.1
3.2
3.9

3.894.383,56
4.600,05
438.259,02
169.343,80
4.506.586,43

4.069.262,66
9.200,05
436.079,43
191.561,66
4.706.103,80

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

3.3
3.4
3.5

149.874,87
68.351,30
2.679.880,54
2.898.106,71

144.530,49
85.126,97
2.378.259,11
2.607.916,57

7.404.693,14

7.314.020,37

5.435.620,00
1.177.831,59
261.087,97
240.760,00
7.115.299,56

5.435.620,00
808.043,56
369.788,03
370.400,00
6.983.851,59

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
107.509,99
107.509,99

0,00
138.412,17
138.412,17

44.363,87
137.519,72
0,00
181.883,59

40.774,26
150.982,35
0,00
191.756,61

7.404.693,14

7.314.020,37

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Κέρδη Εις Νέον
Προτεινόµενο Μέρισµα

3.6

3.7

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

3.8
3.9
3.12
3.10

3.11
3.8

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12-43 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΝ
31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας
(Ποσά σε €)

Μετοχικό
Κεφάλαιο

∆ιαφορά Από
'Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το 'Άρτιο

Σύνολο
Αποθεµατικών &
Κέρδη Εις Νέο

Σύνολο

η

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1
Ιανουαρίου 2008)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά
από Φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 31
∆εκεµβρίου 2008)

5.435.620,00

0,00

1.048.803,56

6.484.423,56

0,00

0,00

740.188,03

740.188,03

0,00

0,00

(240.760,00)

(240.760,00)

5.435.620,00

0,00

1.548.231,59

5.435.620,00

0,00

1.548.231,59

6.983.851,59

0,00

0,00

501.847,97

501.847,97

0,00

0,00

(370.400,00)

(370.400,00)

5.435.620,00

0,00

1.679.679,56

7.115.299,56

η

6.983.851,59

η

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την 1
Ιανουαρίου 2009)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά
από Φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την 31
∆εκεµβρίου 2009)

η

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12-43 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
( π οσά σ ε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/0901/01/0831/12/09
31/12/08

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

739.282,55

639.619,62

179.479,10
0,00
0,00
0,00
(32.192,94)

182.936,23
0,00
0,00
0,00
(39.729,10)

0,00
(4.627,31)
(27.312,57)

0,00
(76.404,80)
29.511,65

(1.076,21)
(214.800,34)
638.752,28

(710,55)
(159.104,10)
576.118,95

0,00
0,00
0,00
33.269,15
0,00
33.269,15

0,00
0,00
0,00
40.439,65
0,00
40.439,65

0,00
0,00
0,00
0,00
(370.400,00)
(370.400,00)

0,00
0,00
0,00
0,00
(240.760,00)
(240.760,00)

301.621,43
2.378.259,11
2.679.880,54

375.798,60
2.002.460,51
2.378.259,11

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άυλων παγίων & λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12-43 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Γενικές πληροφορίες

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονοµικές
καταστάσεις της Πλαίσιο Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Ακινήτων (η «Εταιρεία»), µε
ηµεροµηνία 31.12.2009, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Αναφοράς (∆ΠΧΑ).

Η ανώνυµη εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ιδρύθηκε το
2000 και έχει την έδρα της στην οδό Βασ. Όθωνος 88 στο δήµο Κηφισιάς Αττικής. Η
Εταιρεία είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής
Αττικής µε αριθµό µητρώου 45649/01ΑΤ/Β/00/137 και έχει διάρκεια πενήντα (50) έτη.
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, σκοπός της είναι η αγορά, εµπορία, ανέγερση,
διαµόρφωση, πώληση, εκµετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη οιασδήποτε µορφής και
είδους ακινήτων, η παροχή τεχνικών, εµπορικών και οικονοµικών συµβουλών προς τρίτους
επί συναφών θεµάτων, καθώς επίσης και η συµµετοχή σε Εταιρείες Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου και σε Εταιρείες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

Η ανώνυµη εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε συµµετέχει στο µετοχικό της εταιρείας
µε πσοστό 20% και ως εκ τούτου οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
ενσωµατώνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
A.E.B.E. µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.

Την 26η Ιανουαρίου 2010, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ενέκρινε
τη δηµοσίευση των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
2.1. Βάση σύνταξης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), και τις
∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΑ που έχουν
εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).
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ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για
την σύνταξη των οικονοµικών πληροφοριών της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
όπως δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για σκοπούς ενηµέρωσης.
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές
αρχές απαιτεί τη χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση
ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης
υπό αναφορά.

Οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε
σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονοµικών
καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
.

2.2 Νέα Πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα,
τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών
των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009
∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν
και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8
οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief
Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση
αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η τροποποίηση δεν είχε καµία επίδραση στον
αριθµό των τοµέων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει
την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε
µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές τις συναλλαγές
να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι συναλλαγές
µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance
statement). Οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία
κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση
αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Η εταιρεία έχει αποφασίσει να
παρουσιάζει µία κατάσταση.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την
επιµέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας.

Συγκεκριµένα η

τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω
µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.

Η τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες

γνωστοποιήσεις και εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή.

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting
conditions)», µε την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting
conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης,
διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα
συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας

∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού»
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε
σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως
εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα
οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να
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λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η εταιρεία θα ακολουθήσει την τροποποίηση σε
περίπτωση δανεισµού.

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1
(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον
κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να
καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο
∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable»
µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να
χρησιµοποιούν λογιστική αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές
οικονοµικές τους καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην Εταιρεία καθώς
δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

Ε∆∆ΠΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής
επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν
αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας
Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις
πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της
ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο

ανάλογα µε το στάδιο

ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει
ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή
στην Εταιρεία.
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Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο
εξωτερικό
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο
ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από

καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο

εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η
διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα
πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα
αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, καθώς η Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική
αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε
µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου
2009)
Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η
οικονοµική οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το
οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή
πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα
λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την
απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία.

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο)
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα
αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση
επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση
µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent
consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που
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οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή
θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις
ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του
ελέγχου θυγατρικής. Το συγκεκριµένο πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις
για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την
αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη
λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όΤο ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν,
στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην
εύλογη

αξία

µέσω

των

αποτελεσµάτων,

συγκεκριµένα

κόστη

συναλλαγών.

Η

µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε
στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό
µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες
περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην
προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά
τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του
∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη
αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα
πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας
συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο
προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο
ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα
συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της
επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες
µετοχές,

αλλά

παρέχει

καθοδήγηση

για
17

το

πότε

το

κόστος

µπορεί

να

είναι

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας.

Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία

εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν
µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το
∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.

∆ΠΧΑ

1

(Τροποποίηση)

«Πρώτη

εφαρµογή

των

διεθνών

προτύπων

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που
εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου
κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο
κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι οποίες
περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν
θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς η Εταιρεία έχει ήδη
µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2010)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το
λογιστικό χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και
διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της
οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν
έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Ένωση.

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
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Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών
ανάµεσα

σε

συνδεδεµένα

µέρη

δηµοσίου

(government-related

entities)

και

να

αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η
υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες
όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα
συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που
τίθενται σε εφαρµογή. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα
προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων
συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε
νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά
τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους
τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων,
συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2009)
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να
εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας
αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην Εταιρεία, καθώς
δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ,
εφαρµόζεται για τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009)
Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η
διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2009)
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων
(non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους
µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών
στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής
είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την
διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς
τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιουλίου 2010)
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που
εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή
εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην
Εταιρεία. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε∆∆ΠΧΑ

14

(Τροποποίηση)

«Όρια

Περιουσιακών

Στοιχείων

Καθορισµένων

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή
τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιανουαρίου 2011)
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική
οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε
πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις
αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια
τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην
Εταιρεία. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.2. Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων
που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους
και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται
σε έναν επιχειρηµατικό τοµέα, την εκµετάλλευση εµπορικών καταστηµάτων.

2.3. Συναλλαγµατικές µετατροπές
α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, υπολογίζονται χρησιµοποιώντας
το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία
λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται
σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και το νόµισµα παρουσιάσης της
Εταιρείας.

β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των
ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές από
συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών
και από την µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι
σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων

2.4. Ενσώµατα & Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο ακίνητα
τα οποία κατέχονται µε απώτερο σκοπό την απόκτηση εισοδηµάτων από ενοίκια. Με βάση
τις αρχές του ∆ΛΠ 16 (Πάγια περιουσιακά στοιχεία) και του ∆ΛΠ 40 (Επενδύσεις σε
ακίνητα), τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο
κόστος κτήσεως, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευµένες
ζηµιές αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες
για την απόκτηση των στοιχείων.

21

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των
ενσώµατων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές
αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση
του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται σε αποτελεσµατικούς λογαριασµούς όταν αυτές
πραγµατοποιούνται.

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο
της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, που
έχει ως εξής:

 Κτίρια

30 χρόνια

 Λοιπός εξοπλισµός

3 - 6 χρόνια

Τα γήπεδα – οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους
(υπό εκτέλεση) δεν αποσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται µε
βάση τη 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. Ενσώµατα περιουσιακά
στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισµό όταν διατίθενται ή όταν δεν αναµένονται
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση τους.

Κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώµατων περιουσιακών
στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου
από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας (αναπόσβεστης) του περιουσιακού στοιχείου και
καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Τα άϋλα περιουσιακά στποιχεία τις εταιρείες περιλαµβάνουν άδειες λογισµικού, οι οποίες
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης. Οι
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αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής
των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια

∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται
ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται για την ανάπτυξη
συγκεκριµένων λογισµικών που ελέγχονται από τον Όµιλο αναγνωρίζονται ως αύλα
περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες δαπάνες περιλαµβάνουν αµοιβές προσωπικού.

2.5. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Η εταιρεία ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού του στις παρακάτω
κατηγορίες:

χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία

σε

εύλογη

αξια

µέσω

της

κατάστασης

αποτελεσµάτων, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιµα προς πώληση,. Η κατηγοριοποίηση
εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση ορίζει την κατηγορία
στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά
την αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία
παρουσίασης.

(α)

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης

Αποτελεσµάτων
Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
κατέχονται για εµπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη
και παράγωγα. Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για εµπορία ή αν αναµένεται να πωληθούν εντός 12
µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα παράγωγα προϊόντα επίσης ταξινοµούνται ως
κατεχόµενα για εµπορία µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οριστεί ως µέσα αντιστάθµισης.
Τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό.

(β)

∆άνεια και απαιτήσεις

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν
υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.

Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό,

εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού τα
οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό.
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(γ)

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω
κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει
την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η
συναλλαγή που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να
πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία
τους πλέον του κόστους συναλλαγής. Οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα
δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή µεταβιβάζονται και ο
Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται
η ιδιοκτησία.

Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία
µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από
τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε
εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων την χρήση που προκύπτουν.

Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης
αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση
αναγνωρίζονται στα αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή
αποµείωσης

των

συσσωρευµένες

διαθέσιµων

προς

αναπροσαρµογές

πώληση

εύλογης

χρηµατοοικονοµικών

αξίας

µεταφέρονται

στοιχείων,

στην

οι

Κατάσταση

Αποτελεσµάτων.

Οι

εύλογες

αξίες

των

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

που

είναι

διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές
προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν
είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, ο Όµιλος προσδιορίζει τις εύλογες
24

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση
πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους προεξόφλησης
ταµειακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες
συνθήκες του εκδότη.

Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική
ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στην
αξία.

Για µετοχές εταιριών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

διαθέσιµα προς πώληση, σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της
µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη αποµείωσης της αξίας. Αν
στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη ζηµιά που υπολογίζεται σαν η
διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας µείον οποιαδήποτε
ζηµιά αποµείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουµένως στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων στην
Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που
καταχωρούνται

στην

Κατάσταση

Αποτελεσµάτων

δεν

αναστρέφονται

µέσω

της

Κατάστασης Αποτελεσµάτων.

2.6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι λογαριασµοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία
(αξία τιµολογίου), µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα ποσά. Πρόβλεψη για
επισφαλείς πελάτες (bad debt provision) διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η
είσπραξη ολόκληρου ή µέρους του οφειλόµενου ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις
διαγράφονται έναντι της σχηµατισθείσας πρόβλεψης.

2.7. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά,
βραχυπρόθεσµες καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών και
βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άµεσα µετατρέψιµες σε
συγκεκριµένα ποσά ταµειακών διαθεσίµων και που υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο
µεταβολής της αξίας τους.
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2.8. Φορολογία εισοδήµατος (τρέχουσα και αναβαλλόµενη)
Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόµενους
φόρους, δηλαδή τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα
καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους, και τις προβλέψεις
για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε έλεγχο από τις φορολογικές
αρχές. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της
περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά
ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια.

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά φόρο, κύριο και συµπληρωµατικό, επί των
φορολογητέων κερδών της εταιρείας και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 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

αναβαλλόµενες

διαφορές

φορολογικές

προσδιορίζονται

υποχρεώσεις,

είτε

ως

και

εµφανίζονται

αναβαλλόµενες

είτε

ως

φορολογικές

απαιτήσεις. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά
εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την
έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των
οποίων η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού
και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη
έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων
φορολογικών απαιτήσεων.

2.9. Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις
Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις όταν:
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υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του
παρελθόντος
είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της
υποχρέωσης
το ποσό της σχετικής υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού
την ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων και αναπροσαρµογής των υπαρχόντων, 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. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις
οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών
είναι πιθανή.
2.10. Αναγνώριση εσόδων - εξόδων
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε
σχέση µε το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Έσοδα από τόκους: 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 ταµειακές εισπράξεις µέσω της αναµενόµενης
ζωής του χρηµατοπιστωτικού µέσου) στη καθαρή λογιστική αξία του χρηµατοπιστωτικού
στοιχείου.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.

2.11. Μισθώσεις
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Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από
τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για
λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον
εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη
διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και
ανταµοιβές της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές
µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την ένραξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της
εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων.
Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση.

Οι

χρηµατοοικονοµικά

αντίστοιχες
έξοδα,

υποχρεώσεις

απεικονίζεται

από

στις

µισθώµατα,

υποχρεώσεις.

καθαρές
Το

µέρος

από
του

χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

2.12. ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των
µετόχων.

2.13. 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
κατά τη διάρκεια της περιόδου. ∆εν 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.

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
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Η Εταιρία δεν εκτίθεται ιδιαίτερα σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους
αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της. Παρόλα αυτά,
υφίσταται γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας, το οποίο εστιάζεται στη µη
προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρίας.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της
Εταιρίας, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την
γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων
κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός
κίνδυνος..

(α)

Κίνδυνος αγοράς

i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των
συναλλαγών της Εταιρίας διεξάγεται σε Ευρώ. Η Εταιρία κατά πάγια τακτική, δεν
προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους. Συνεπώς, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο.

ii) Κίνδυνος διακύµανσης τιµών

Για την µείωση του κινδύνου των τιµών, η Εταιρία συνάπτει συµφωνίες εµπορικής
συνεργασίας µε πελάτες στις οποίες οι ετήσιες αναπροσαρµογές συνδέονται µε το ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή. Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα
εφόσον δεν κατέχει συµµετοχικούς τίτλους.

iii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των
επιτοκίων

29

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

Τα έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρίας επηρεάζονται σε µικρό βαθµό από µεταβολές
στις τιµές των επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιµα προς επένδυση αλλά και οι έντοκες
απαιτήσεις εξαρτώνται κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός έχουν ιστορικά
χαµηλή µεταβλητότητα και αφετέρου η προβλεπόµενη µεταβλητότητα της αγοράς για
µελλοντικές χρήσεις παραµένει επίσης ιδιαίτερα χαµηλή.

Στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου η Εταιρεία δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις, είτε
µακροπρόθεσµες είτε βραχυπρόθεσµες.

(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά

προϊόντα

καθώς

επίσης

από

ανοιχτές

πιστώσεις

πελατών,

συµπεριλαµβανόµενων εκκρεµών απαιτήσεων και προκαθορισµένων συναλλαγών. ∆εν
υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Οι ανάγκες ρευστότητας της εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη
των εκάστοτε χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των
απαιτήσεων. ∆εν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων
της Εταιρείας.

3.2 ∆ιαχείριση κινδύνου κεφαλαίου
Οι στόχοι της Εταιρίας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη
δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας στο µέλλον µε σκοπό να παρέχονται ικανοποιητικές
αποδόσεις στους µετόχους και λοιπούς συµµέτοχους και να διατηρηθεί η ιδανική κατανοµή
κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.

Ο Όµιλος και η Εταιρία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή
µπορεί να µεταβάλει το µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους
µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το
χρέος.
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Η Εταιρία παρακολουθεί τα κεφάλαια µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω
συντελεστής

υπολογίζεται

διαιρώντας

τον

καθαρό

δανεισµό

µε

τα

συνολικά

απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού»
(συµπεριλαµβανοµένου «βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως
εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον «Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». Τα
συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται
στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό.

Το 2009, η στρατηγική της Εταιρίας ήταν να διατηρήσει το συντελεστή µόχλευσης µεταξύ
25%-30%. Οι συντελεστές µόχλευσης στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 αντίστοιχα είχαν
ως εξής:

Εταιρικά Στοιχεία

31.12.2009

Σύνολο ∆ανείων

31.12.2008

0

0

2.679.880,54

2.378.259,11

-2.679.880,54

-2.378.259,11

Ίδια κεφάλαια

7.115.299,56

6.983.851,59

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια

4.435.419,02

4.605.592,48

-60%

-51%

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα
Καθαρός ∆ανεισµός

Συντελεστής Μόχλευσης

Ο συντελεστής µόχλευσης είναι αρνητικός δεδοµένου της ανυπαρξίας βραχυπρόθεσµου και
µακροπρόθεσµου δανεισµού.
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3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις, Επενδύσεις σε ακίνητα

και Άυλα περιουσιακά

στοιχεία
( π οσά σ ε €)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά στοιχεία
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικόπεδα και
Κτίρια

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισµός

Πάγια
Ασώµατα
Περιουσιακά
υπό
Στοιχεία
Εκτέλεση

Σύνολο

Αξία Κτήσης
5.060.586,94

45.881,00

0,00

330.644,66

5.437.112,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.060.586,94

45.881,00

0,00

330.644,66

5.437.112,60

-991.324,37

-45.880,91

0,00

-321.444,62

-1.358.649,90

-174.879,10

0,00

0,00

-4.600,00

-179.479,10

-1.166.203,47

-45.880,91

0,00

-326.044,62

-1.538.129,00

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009

3.894.383,47

0,09

0,00

4.600,04 3.898.983,60

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2008

4.069.262,57

0,00

0,00

9.200,04 4.078.462,70

Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009
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Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά στοιχεία
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικόπεδα και
Κτίρια

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισµός

Πάγια
Ασώµατα
υπό
Περιουσιακά
Εκτέλεση
Στοιχεία

Σύνολο

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008

5.060.586,94
0,00

45.881,00
0,00

0,00
0,00

330.644,66
0,00

5.437.112,60
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.060.586,94

45.881,00

0,00

330.644,66

5.437.112,60

-816.445,27
-174.879,10

-42.423,78
-3.457,13

0,00
0,00

-316.844,62
-4.600,00

-1.175.713,67
-182.936,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-991.324,37

-45.880,91

0,00

-321.444,62

-1.358.649,90

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2008

4.069.262,57

0,00

0,00

9.200,04

4.078.462,70

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2007

4.244.141,67

3.457,22

0,00

13.800,04

4.261.398,93

Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2008

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2008

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση προς
όφελος τρίτων.

3.2. Λοιπές επενδύσεις
( π οσά σ ε €)

Οι λοιπές επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρείες που δεν
διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές αγορές και έχουν αποκτηθεί µε πρόθεση διαρκούς
κατοχής. Σύµφωνα µε τις αρχές των ∆.Λ.Π. 32 και 39, οι εν λόγω επενδύσεις εµφανίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους µειωµένες µε τυχόν προβλέψεις
αποµείωσης της αξίας τους. Συγκεκριµένα οι λοιπές επενδύσεις κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2009 είχαν ως εξής:
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Λοιπές Επενδύσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009

31/12/2008

436.079,43

436.079,43

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη –
Ακρόπολη» Α.Ε.

Η συµµετοχή της Εταιρείας στην ανωτέρω επιχείρηση κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 είχε
ως κάτωθι:

Ποσοστό

Χώρα

Συµµετοχής

Εγκατάστασης

3,23%

Ελλάδα

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας «Τεχνόπολη –
Ακρόπολη» Α.Ε.

3.3. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
( π οσά σ ε €)

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας κατά την
31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις πελατών

31/12/2009

31/12/2008

149.874,87

144.530,49

Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων δεν σχηµατίζεται
καθώς δεν εκτιµάται ότι συντρέχει ουσιαστικός κίνδυνος µη είσπραξης των παραπάνω
απαιτήσεων.

3.4. Λοιπές απαιτήσεις
( π οσά σ ε €)

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:
Λοιπές απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις από φόρους
Λοιπές απαιτήσεις
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0
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Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

3.5. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
( π οσά σ ε €)

Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αντιπροσωπεύουν µετρητά
στα ταµεία της Εταιρείας καθώς και καταθέσεις όψεως και προθεσµίας διαθέσιµες σε
πρώτη ζήτηση. Η ανάλυση τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 είχε ως εξής:
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

διαθεσίµων

31/12/2009

31/12/2008

43,13

55,51

2.679.837,41

2.378.203,60

0,00

0,00

2.679.880,54

2.378.259,11

Ταµείο
Καταθέσεις Όψεως
Καταθέσεις Προθεσµίας

3.6. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο
( π οσά σ ε €)

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

η

1 Ιανουαρίου 2009
η

31 ∆εκεµβρίου 2009

Αριθµός Μετοχών

Μετοχικό

(τεµάχια)

Κεφάλαιο

185.200
185.200

Υπέρ το άρτιο

Ίδιες Μετοχές

Σύνολο

5.435.620,00

0,00

0,00

5.435.620,00

5.435.620,00

0,00

0,00

5.435.620,00

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφληµένο και διαιρείται σε εκατόν
ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (185.200) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας
είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €).

3.7. Μερίσµατα
( π οσά σ ε €)

Κατά την 26η Ιανουαρίου 2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρότεινε την διανοµή
µερίσµατος συνολικού ύψους 240.760,00 € (ανά µετοχή 1,3000 €) από τα κέρδη της
χρήσης 2009, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Με
βάση τα ∆.Π.Χ.Π., το ανωτέρω µέρισµα εµφανίζεται στην καθαρή θέση της 31ης ∆εκεµβρίου
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2009. Με την έγκρισή της καταβολής του από την Γενική Συνέλευση των µετόχων
µεταφέρεται από την καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το
διανεµηθέν µέρισµα για τη χρήση 2008 ανήλθε σε 370.400,00 € (ανά µετοχή 2,00 €).

3.8. ∆ανειακές υποχρεώσεις
( π οσά σ ε €)

Η Εταιρεία δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις, είτε µακροπρόθεσµες είτε βραχυπρόθεσµες,
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.

3.9. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
( π οσά σ ε €)

Με βάση το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος επί των
εταιρικών κερδών είναι 25%. Σύµφωνα µε τον παραπάνω φορολογικό συντελεστή, ο
αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος στον ισολογισµό της Εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι:

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

31.12.2009

31.12.2008

0,00

0,00

169.343,80

191.561,66

169.343,80

191.561,66

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:
Διαφορά Αποσβέσεων
Σύνολο
1-Ιαν-08
111.362,96
111.362,96
Χρέωση/(Πίστωση) στην Κατάσταστη αποτελεσμάτων
-302.924,62 -302.924,62
31-Δεκ-08

-191.561,66

-191.561,66

1-Ιαν-09
Χρέωση/(Πίστωση) στην Κατάσταστη αποτελεσμάτων

-191.561,66
22.217,86

-191.561,66
22.217,86

31-Δεκ-09

-169.343,80

-169.343,80

Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων αφορά σε διαφορές
λογιστκής και φορολογικής βάσης των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρείας. Στις
31/12/2008 η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της
σύµφωνα µε το Ν.2065/1992, µόνο στο Φορολογικό Μητρώο Παγίων, από τη στιγµή που η
εταιρεία εφαρµόζει τα ∆.Λ.Π και τηρεί τα βιβλία της σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες
των ∆.Λ.Π. (Υπ. Οικονοµικών Πολ.1173/29.12.2008). Συνεπώς, αυξήθηκε κατά 1,3 εκ
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περίπου η φορολογική βάση των οικοπέδων και κτιρίων µε αποτέλεσµα η φορολογική
βάση να είναι µεγαλύτερη από τη λογιστική και να προκύψει τελικά αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση και κατ’ επέκταση αναβαλλόµενο φορολογικό έσοδο.

3.10. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
( π οσά σ ε €)

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν ληφθείσες εγγυήσεις
ενοικίων µισθώσεων που λήγουν σε περισσότερους από δώδεκα (12) µήνες από την
ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού. Το ποσό των παραπάνω εγγυήσεων την 31η
∆εκεµβρίου 2009 και 2008 ανέρχεται σε 107.509,99 € και 104.170,65 € αντίστοιχα.

Στο

κονδύλι του 2008, συµπεριλαµβάνεται και ποσό 33.524,38 €, το οποίο αφορούσε φόρο
υπεραξία σύµφωνα µε τον ν. 2065/1992.

Η προαναφερθείσα υποχρέωση ήταν

µακροπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού της 31/12/2008.

3.11. Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
( π οσά σ ε €)

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008
αναλύονται ως εξής:

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009

31/12/2008

Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις

10.038,49

10.261,37

Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες

34.325,38

30.512,89

44.363,87

40.774,26

Οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

3.12. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση σχηµατισµού πρόβλεψης για παροχές στο προσωπικό
λόγω εξόδου από την υπηρεσία καθώς στο τέλος της παρούσας και της προηγούµενης
χρήσης δεν απασχολούσε προσωπικό.

3.13. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
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( π οσά σ ε €)

Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρείας για τη χρήση 2009 και 2008 αναλύονται ως εξής:

Έξοδα διάθεσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
∆ιάφορα έξοδα

31/12/2008

5.920,00

7.001,76

114.484,06

112.116,26

35.044,92

90.731,11

7.732,30

6.814,40

163.181,28

216.663,54

3.14. Έξοδα λειτουργίας διοίκησης
( π οσά σ ε €)

Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας για τη χρήση 2009 και 2008 αναλύονται ως εξής:

Έξοδα διοίκησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009

31/12/2008

1.480,00

1.750,44

28.621,01

28.029,07

Φόροι – τέλη

8.761,23

22.682,78

∆ιάφορα έξοδα

1.933,07

1.703,60

40.795,31

54.165,88

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

3.15. Φόρος εισοδήµατος
( π οσά σ ε €)

Ο φόρος εισοδήµατος προκύπτει µετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσµα των µη
εκπιπτόµενων δαπανών, οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες µη
αναγνωριζόµενες από τη φορολογική νοµοθεσία. Οι παραπάνω δαπάνες αναµορφώνονται
κατά τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Ο
συντελεστής φόρου µετρούµενος επί των λογιστικών κερδών είναι υψηλότερος του
ονοµαστικού συντελεστή που ισχύει, αφού τα αντίστοιχα φορολογητέα κέρδη είναι
µεγαλύτερα.
Ο φόρος εισοδήµατος µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2009 και 2008 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:
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Φόρος εισοδήµατος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φόρος εισοδήµατος περιόδου
Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου

31/12/2009

31/12/2008

215.216,72

202.356,21

22.217,86

-302.924,62

237.434,58

-100.568,41

3.16. Κέρδη ανά µετοχή
Το κέρδος ανά µετοχή υπολογίζεται µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των εκδοθέντων
µετοχών της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009 που ήταν 185.200 µετοχές (αντίστοιχα 31η
∆εκεµβρίου 2008 – 185.200 µετοχές).

3.17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
( π οσά σ ε χιλ ιά δ ε ς €)

Οι συναλλαγές, για το διάστηµα από 01/01/2009 έως 31/12/2009, και τα υπόλοιπα, την 31η
∆εκεµβρίου 2009, της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ
24, είχαν ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έσοδα

1.443.356,73

Έξοδα

6.000,00

Απαιτήσεις

149.874,87

Υποχρεώσεις

7.140,00

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

0,00

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0,00

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0,00

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις που καταρτίζει η εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. και ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 20% στο µετοχικό κεφάλαιο της ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

Η σύνθεση του ∆.Σ. της εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009 ήταν η εξής:

1. Γεώργιος Κων. Γεράρδος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
2. Κωνσταντίνος Γεωρ. Γεράρδος, Αντιπρόεδρος
3. Βέργος Γεωρ. ∆ηµήτρης, Μέλος
4. Φίλιππος Αναστ. Καραγκούνης, Μέλος
5. Ευαγγελία Θεοδ. Γιαννοπούλου, Μέλος

3.18. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών
ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή
κατάσταση των εταιρειών του Οµίλου.

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009.

3.19. Προβλέψεις
Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε σχηµατισµό οποιασδήποτε πρόβλεψης.

3.20. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης
χρήσης.

3.21. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να
αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.

3.22. Λογιστικές εκτιµήσεις - πολιτικές
Στις οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές
αρχές και εκτιµήσεις του ισολογισµού της 31η ∆εκεµβρίου 2008.
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ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009)

Κηφισιά, Αττικής, 26 Ιανουαρίου 2010
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γεώργιος Γεράρδος

Κων/νος Γεράρδος

Α.∆.Τ. Ν318959

Α.∆.Τ. ΑΕ632801

41

Φίλιππος Καραγκούνης
Α.∆.Τ. ΑΗ 583372

