
 

 

05 Νοεμβρίου 2015 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 

Περιορισμένη υποχώρηση των πωλήσεων, παραμένοντας πάντα σε κερδοφορία.  
Σταδιακή εξομάλυνση των επιπτώσεων από τους κεφαλαιακούς ελέγχους. 

Ισχυρή ρευστότητα και διατήρηση της εύρωστης κεφαλαιακής διάρθρωσης. 
 

- Πωλήσεις μειωμένες σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό, στα € 190 εκ. Περιορισμένη επίπτωση από την επιβολή των 
κεφαλαιακών ελέγχων.  

- Υποχώρηση του μικτού κέρδους στα € 42,3 εκ. και μείωση των λειτουργικών εξόδων.  

- Λειτουργική κερδοφορία  (EBITDA) στα € 7,9 εκ. στο εννεάμηνο και διαμόρφωσή της στο τρίτο τρίμηνο, σε € 3 εκ. 

- Μείωση των αποτελεσμάτων πριν και μετά από τους φόρους, με συγκράτηση των ποσοστών μείωσης στο τρίτο τρίμηνο.  

- Διαμόρφωση των ταμειακών διαθεσίμων σε πλέον των  € 42 εκ. – περίπου στο 40% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης 
του Ομίλου σε συνδυασμό με τον περιορισμένο δανεισμό οδηγούν σε ευρύτατη καθαρή ρευστότητα μεγαλύτερη από € 
31 εκ.  

- Σε συνδυασμό με τη σταθερότητα στο ύψους των δανειακών υποχρεώσεων, επετεύχθη περαιτέρω υποχώρηση του 
δείκτη Δανειακής Μόχλευσης (Ξένα προς Ίδια κεφάλαια) στο 0,55 από 0,60 παρά  την κατά 11 εκ. επιστροφή κεφαλαίου 
στους Μετόχους, εντός του 2015. 

Αθήνα, 05 Νοεμβρίου 2015: Η "Πλαίσιο" ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 

01.01.2015 – 30.09.2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα βασικά οικονομικά 

μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:  

  
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014 +/-  Ενοποιημένα στοιχεία (Χιλ. € ) 

Πωλήσεις 190.313 213.252 -10,8% 
EBITDA 7.919 16.115 -50,9% 
Περιθώριο EBITDA (%) 4,16% 7,56% -3,40 
Κέρδη Προ Φόρων 5.660 13.397 -57,8% 
Καθαρά Κέρδη 4.111 9.728 -57,7% 
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,1862 0,4406   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα* 42.504 45.115 -5,8% 

Σύνολο Δανείων* 10.645 9.979 6,7%  
Καθαρός Δανεισμός* -31.859 -35.136 -9,3% 
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις* 23.735 32.927 -27,9% 

*: Τα στοιχεία για το 2014 αφορούν την 31η Δεκεμβρίου. 
 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εννιαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. 

Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Η Ελληνική Οικονομία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015 επηρεάστηκε από την 

επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Τελικά, η επίπτωση των παραπάνω εξελίξεων για το Πλαίσιο ήταν πιο περιορισμένη 



 

 

από αυτή που αναμενόταν. Το Πλαίσιο, παρά τις αντικειμενικά αντίξοες συνθήκες, όχι μόνο πετυχαίνει κερδοφόρα 

αποτελέσματα, αλλά δείχνει και την αντοχή του ακόμα και αν οι συνθήκες δε βελτιωθούν άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, 

παρότι στο τρίτο τρίμηνο η μείωση των πωλήσεων του Ομίλου, λόγω της εύλογης ανασφάλειας που οι ως άνω εξελίξεις 

επέφεραν στο καταναλωτικό κοινό, ήταν υψηλότερη απ’ ότι τα δύο πρώτα τρίμηνα, τελικά η υποχώρηση των κερδών πριν 

και μετά τους φόρους συγκρατήθηκε στα επίπεδα του εξαμήνου. Σε αυτό συνέβαλαν η μικρή βελτίωση του μικτού 

περιθωρίου κέρδους κοντά στο 24%, ο στοχευμένος έλεγχος του κόστους όπως κυρίως απεικονίστηκε στα έξοδα 

διάθεσης και τα χαμηλά χρηματοοικονομικά έξοδα. Από την άλλη πλευρά, στη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών 

μπορέσαμε να ισχυροποιήσουμε τη ρευστότητα του Ομίλου κατά 10 εκ. ευρώ, διατηρώντας παράλληλα το συνολικό 

δανεισμό μας σταθερό και περιορισμένο. Το επίτευγμα αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία όταν ιδωθεί υπό το πρίσμα των 

συνθηκών κεφαλαιακών ελέγχων που υφίστανται την περίοδο αυτή και μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα 

εξακολουθήσουμε να επιτυγχάνουμε την ομαλή διάθεση των προϊόντων στους πελάτες μας με την ίδια 

αποτελεσματικότητα για όλο το χρόνο μέχρι και την άρση των εν λόγω ελέγχων. Στο περιβάλλον αυτό, δεν μεταβάλλουμε 

το μεσοπρόθεσμο στόχο για επέκταση των εργασιών μας, φροντίζουμε όμως παράλληλα να κινούμαστε με προσεκτικά 

αλλά ουσιαστικά βήματα, ώστε η μεγέθυνση των δραστηριοτήτων μας να πραγματοποιείται με τους μικρότερους 

δυνατούς κινδύνους και επομένως να μεγιστοποιούμε σε κάθε περίοδο τα οφέλη των μετόχων μας». 

 

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε:  

«Το τρίτο τρίμηνο του 2015 υπήρξε μια αγορά που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί στα 45 χρόνια του Πλαισίου. 

Capital controls, κλειστές τράπεζες και τεράστια ανησυχία για το μέλλον της Ελλάδας η οποία έφερε «πάγωμα» 

της κατανάλωσης και άρα σημαντικές πτώσεις στις πωλήσεις. 

Παράλληλα, όμως, αυτό το τρίμηνο υπήρξε για το Πλαίσιο, όπως και για κάθε εταιρία, ένα ηχηρό stress test. Στις 

ακραίες αυτές συνθήκες, με σημαντικούς περιορισμούς στο να εισάγουμε τα προϊόντα που διαθέτουμε και 

αντιμετωπίζοντας μια πρωτοφανή πτώση καταναλωτικής ζήτησης το Πλαίσιο ήταν κερδοφόρο, με 1,8 εκατομμύρια 

καθαρά κέρδη. Αυτό είναι μια σφραγίδα αξιοπιστίας που μας δίνει την αυτοπεποίθηση ενός υγιούς επιχειρηματικού 

μοντέλου και μιας σφιχτής διοίκησης. 

Λειτουργώντας, πλέον, σε μια πιο σταθερή αγορά και έχοντας κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά στην 

εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων ώστε ο πελάτης μας να μην αντιμετωπίζει προϊοντικές ελλείψεις εξ’ αιτίας των 

κεφαλαιακών ελέγχων, ξεκινάμε ένα πρόγραμμα κινήσεων ανάπτυξης που θα εκδηλωθούν στους επόμενους μήνες». 

 

 

 

 

 


