ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
Απάντηση σε Επιστολή της Ε.Κ. 09/11/2021
Θεσσαλονίκη 29/11/2021
H εταιρεία Logismos – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (Εφεξής: η Εταιρεία) με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία της κοινοποιήθηκε την
11/11/2021 ανακοινώνει τα ακόλουθα:
α) Έσοδα από πωλήσεις, κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA), για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα
αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κύκλος εργασιών
EBIDTA
EBIT

01/01-30/09/2021

01/01-30/09/2020

01/07-30/09/2021

01/07-30/09/2020

1.466.044,86 €

1.613.603,11 €

420.179,86 €

556.931,00 €

236.317,63 €

508.591,71 €

-142.093,37 €

153.001,00 €

-424.785,00 €

-101.740,00 €

-364.427,50 €

-50.608,00 €

Η μείωση του κύκλου εργασιών του εννεαμήνου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του
2020 οφείλεται στις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, κυρίως λόγω αναστολής
λειτουργίας επιχειρήσεων πελατών της Εταιρείας στο εξωτερικό.
β) Σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και λοιπά μεγέθη της
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ’ τρίμηνο του 2021:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Εμπορικές Απαιτήσεις
Ταμιακά Διαθέσιμα

30/9/2021
644.386,28
186.899,14
5.652.536,07
644.399,12
1.144.959,66
27.936,17

30/6/2021
645.387,00
113.988,00
6.013.207,00
659.619,00
1.228.493,00
96.674,00

γ) Επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19:
Η Διοίκηση της Εταιρείας, ως υπεύθυνη επιχείρηση εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση, την
ταχεία εξάπλωση του ιού και την επίδρασή του στην οικονομία και την ευρύτερη κοινωνία. Στην
παρούσα φάση ωστόσο, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων της η
πλειοψηφία των οποίων εργάζεται απομακρυσμένα.
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Δεδομένων των συνθηκών αβεβαιότητας που επικρατούν λόγω της πανδημίας, η Εταιρεία εκτιμά ότι
σε επίπεδο πωλήσεων η κατάσταση στο τέλος του τρέχοντος έτους θα είναι αντίστοιχη με αυτή στο
τέλος του 2020. Ειδικότερα το Δ’ τρίμηνο του 2021 αναμένεται αυξημένο συγκριτικά με το αντίστοιχο Δ’
Τρίμηνο του 2020, αντισταθμίζοντας έτσι την μείωση που υπήρχε στο εννεάμηνο του 2021 σε σχέση
με το εννεάμηνο του 2020.
Η Εταιρεία ελπίζει ότι θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση της οικονομίας και αντίστοιχα των
αποτελεσμάτων της εταιρείας από το Δ’ Τρίμηνο του 2021 και επαναφορά της επιχειρηματικής
δραστηριότητας σε κανονικά επίπεδα από το Α’ τρίμηνο 2022 υπό την προϋπόθεση της ομαλής και
θετικής εξέλιξης αντιμετώπισης της πανδημίας.
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