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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.09.2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 

 

Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ 176,81εκ. € (ΑΥΞΗΣΗ 9,0%) ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ   

3,59 εκ. € (ΑΥΞΗΣΗ 2,6%) 

 

Στα 176,81 εκατομμύρια € έφθασαν οι πωλήσεις του 9μηνου του 2005, από 162,22 εκατομμύρια € το 2004 

σημειώνοντας αύξηση 9,0% (στοιχεία μητρικής). 

 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,27 εκατομμύρια € από 8,40 

εκατομμύρια € το 2004 σημειώνοντας μείωση 1,61%  

 

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) έφθασαν τα 5.53 εκατομμύρια € από 5,52 εκατομμύρια € το 2004 σημειώνοντας 

αύξηση 0,27%.  

 

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων (EAT) έφθασαν τα 3,59 εκατομμύρια € από 3,50 εκατομμύρια € το 2004 

σημειώνοντας αύξηση 2,60%.  

 

B. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ 176, 56 ΕΚ. € (ΑΥΞΗΣΗ 8,8%) ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 

3,40 εκ. € (ΜΕΙΩΣΗ 2,9%) 

 

Σημαντική αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 8,8% (176,56 εκ. € το 2005 έναντι 162,22 εκ. € το 2004) και σε 

επίπεδο ενοποιημένων στοιχείων. 

 

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 5,28 εκ. €, έναντι 5,52 εκ. € το 2004, σημειώνοντας μείωση 4,26%. 

 

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν σε 3,40 εκ. €, έναντι 3,50 εκ. € το 2004, σημειώνοντας μείωση 2,91%. 

 

Η διαφορά των ενοποιημένων στοιχείων από αυτά της μητρικής, οφείλεται στο κόστος ίδρυσης της εταιρείας στη 

Βουλγαρία. 

 

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΥΣ  

Με βάση τη συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική της εταιρείας προβλέπεται μείωση των καθαρών κερδών σε επίπεδο 

χρόνου λόγω της σημαντικής μείωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους του τετάρτου τριμήνου του 2005 σε 

σχέση με το αντίστοιχο περσινό. 
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Με ένα νέο επιθετικό μηχανισμό η εταιρεία είναι πλέον έτοιμη να καθιερώσει το ξεχωριστό της επιχειρηματικό 

μοντέλο τώρα πλέον και μεταξύ του διεθνούς ανταγωνισμού. 

 

 

 

 


