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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

 Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09/11/2022 επιστολής της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με τις εξελίξεις 

στη δραστηριότητά της, η «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE», παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη 

της, σε ενοποιημένη βάση, για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης.  

 

 Ειδικότερα, στο τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021:  

• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €110.611 χιλ. έναντι €104.271 χιλ., 

παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,1%. 

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 

ανήλθαν €3.093 χιλ. έναντι €3.088 χιλ., αυξημένα κατά 0,2%. 

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €4.935 χιλ. έναντι €4.812 χιλ., υψηλότερα κατά 

2,5%.  

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσίασαν άνοδο κατά 0,7% και ανήλθαν σε 

€2.667 χιλ., έναντι €2.648 χιλ.. 

 

 Σε επίπεδο εννεάμηνού, τα αντίστοιχα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη, σε σχέση με το 

εννεάμηνο του 2021, διαμορφώθηκαν ως εξής:  

• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €302.793 χιλ. έναντι €303.489 χιλ., 

παρουσιάζοντας έτσι μια μικρή μείωση κατά 0,2%. 

• Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)  παρουσίασαν 

μείωση, ήτοι κατά 7,6%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε €5.663 χιλ. έναντι €6.127 

χιλ.. 

• Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €11.110 χιλ. έναντι €11.447 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 

2,9%. 

• Τέλος, τα κέρδη προ φόρων (EBT) μειώθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν σε €4.350 χιλ. 

έναντι 4.560 χιλ.. 

 

 Τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές  στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή  διάρθρωση και 

τα λοιπά βασικά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρίας, 

όπως διαμορφώθηκαν κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022, απεικονίζονται στους ακόλουθους 

πίνακες: 
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Στοιχεία Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων                  
(σε χιλ. €) 

  
01.01. - 

 30.09.2022 
01.01. -  

30.09.2021 
% Δ  01.07.2022 -  

30.09.2022 
01.07.2021 -  

30.09.2021 
% Δ 

    Ο Όμιλος 

Κύκλος Εργασιών   302.793 303.489 -0,2%  110.611 104.271 6,1% 

Κέρδη προ Φόρων και 
Τόκων  
(ΕΒΙΤ) 

  5.663 6.127 -7,6%  3.093 3.088 0,2% 

Κέρδη προ Φόρων  
(ΕΒΤ) 

  4.350 4.560 -4,6%  2.667 2.648 0,7% 

Κέρδη προ Φόρων, 
Τόκων και Συνολικών 
Αποσβέσεων  (ΕΒΙΤDA) 

  11.110 11.447 -2,9%  4.935 4.812 2,5% 

           

    Η Εταιρεία 

Κύκλος Εργασιών   296.688 297.234 -0,2%  108.592 102.166 6,3% 

Κέρδη προ Φόρων και 
Τόκων  
(ΕΒΙΤ) 

  5.640 5.504 2,5%  3.060 2.891 5,8% 

Κέρδη προ Φόρων  
(ΕΒΤ) 

  4.702 4.174 12,6%  2.650 2.473 7,2% 

Κέρδη προ Φόρων, 
Τόκων και Συνολικών 
Αποσβέσεων  (ΕΒΙΤDA) 

  10.934 10.677 2,4%  4.849 4.567 6,2% 

                 

Στοιχεία Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής 
Θέσης 
(σε χιλ. €) 

 Όμιλος  Εταιρεία 

  30.09.2022 30.06.2022 31.12.2021  30.09.2022 30.06.2022 31.12.2021 
         

Σύνολο μη 
Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού 

 79.030 77.829 79.120 

 

79.762 78.732 79.936 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού 

 150.274 142.500 160.888 
 

147.567 139.960 157.664 

Σύνολο Ενεργητικού  229.305 220.329 240.009  227.329 218.692 237.600 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  102.138 100.092 101.030  103.258 101.230 101.798 

Συνολικές Υποχρεώσεις  127.167 120.237 138.979  124.071 117.462 135.802 

Δανεισμός  12.220 12.640 15.360  12.220 12.640 15.360 

Ταμειακά Διαθέσιμα και 
Ισοδύναμα 

 39.754 26.771 62.117 
 

39.113 26.171 60.834 

Καθαρός Δανεισμός  -27.534 -14.131 -46.757  -26.893 -13.531 -45.474 

 

Σε επίπεδο ενεαμήνου, υπήρξε μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων στη κατηγορία «Η/Υ & 

Ψηφιακές εφαρμογές» κατά 17,6% (09.2022: €116.032 χιλ., 09.2021: €140.823 χιλ.), αύξηση των 

ενοποιημένων πωλήσεων στις υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες, ειδικότερα των «Ειδών 

γραφείου» κατά 9,76% (09.2022: €81.149 χιλ., 09.2021: €73.936 χιλ.), της «Τηλεφωνίας» κατά 

16,68% (09.2022: €67.943 χιλ., 09.2021: €58.232 χιλ.), των «Λευκών Συσκευών» κατά 21,99% 

(09.2022: €34.967 χιλ., 09.2021: €28.663 χιλ.) και των «Υπηρεσιών» κατά 47,20% (09.2022: €2.702 

χιλ., 09.2021: €1.836 χιλ.). 
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Όλα τα ανωτέρω μεγέθη, έχουν επηρεαστεί αισθητά, αφενός από τα προγράμματα της ψηφιακής 

μέριμνας όπου για τη παρούσα χρήση 2022 το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο με σημαντικά 

μειωμένο προϋπολογισμό (ενώ το 2021 ξεκίνησε τον Απρίλιο), και αφετέρου από τις μειωμένες 

πλέον ανάγκες του καταναλωτικού κοινού για αγορά Η/Υ και Ψηφιακών εφαρμογών όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν τις τελευταίες δυο χρήσεις λόγω της πανδημίας και αυξημένης τηλεεργασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αφαιρώντας την επίδραση των προγραμμάτων «Ψηφιακή Μέριμνα Ι & ΙΙ» 

καθώς και το νέο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή», οι συνολικές ενοποιημένες 

πωλήσεις θα παρουσίαζαν άνοδο κατά 1,63% 

 

Παρότι η πορεία της πανδημίας φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί και οι επιπτώσεις έχουν σημαντικά 

περιοριστεί, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις έχουν ανατρέψει τις 

εκτιμώμενες προοπτικές του ρυθμού ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής οικονομίας. 

Παρόλο που ο Όμιλος δεν δραστηριοποιείται στις εμπλεκόμενες στον πόλεμο χώρες, οι αυξήσεις 

στις τιμές, κατ’ αρχήν της ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων, επιφέρουν άνοδο των τιμών 

καταναλωτή και επακόλουθα πλήττουν τη ζήτηση.  

Οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καθώς και η άνοδος των επιτοκίων είναι βέβαιο ότι προκαλούν 

αβεβαιότητα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο επηρεάζοντας τη δομή του κόστους του Ομίλου και 

παράλληλα οδηγούν σε περιορισμό του εισοδήματος των καταναλωτών και της ροπής προς 

κατανάλωση, γεγονός που ενδέχεται μελλοντικά να περιορίσει τη ζήτηση για τα προϊόντα του 

Ομίλου.  


