
 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ • 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
 

Εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης 

 

Σε συνέχεια της από 12.11.2021 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία κοινοποιήθηκε στην 

«REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την πανδημία COVID-19 και 

την ενεργειακή κρίση και την επίδρασή τους στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, η διοίκηση της REAL 

CONSULTING προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση: 

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση καθώς και οι επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας αναμένεται να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο Α.Ε.Π., ενώ η διάρκεια των 

επιπτώσεων της διπλής κρίσης στην παγκόσμια και την ελληνική αγορά είναι προς το παρόν άγνωστη. 

Λαμβάνοντας υπόψιν την αβεβαιότητα από την οποία χαρακτηρίζεται η παγκόσμια αγορά, οποιαδήποτε 

εκτίμηση και πρόβλεψη αναφορικά με την επίδραση της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας COVID-

19 είναι επισφαλής. 

Παρά τη δυσμενή κατάσταση στην ελληνική οικονομία, η Εταιρεία δεν έγινε αποδέκτης της επιδείνωσης 

του οικονομικού κλίματος στην χώρα, αλλά αντιθέτως κατάφερε να αυξήσει τις ταμειακές ροές της, 

γεγονός που οφείλεται τόσο στην αναγκαία φύση των υπηρεσιών που προσφέρει όσο και στην 

πελατειακή της βάση. Η Διοίκηση της REAL CONSULTING παραμένει αισιόδοξη για την εικόνα των 

οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το τέλος της χρήσης του 2021, διατηρώντας όμως 

επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει ενδεχόμενη επιδείνωση της 

ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας COVID-19, ενώ συγχρόνως βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου 

να λάβει μέτρα και να προβεί σε κατάλληλες κινήσεις ώστε να ανταπεξέλθει στην νέα αυτή συνθήκη, 

επαναξιολογώντας τη στρατηγική της ανάλογα με τις εξελίξεις και διατηρώντας την κοινωνική της 

ευθύνη. 

 



(σε χιλ. €) 01.01-30.09.2021   01.01-30.09.2020   Γ' τρίμ. 2021     Γ' τρίμ. 20210 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ     ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κύκλος εργασιών 16.043 16.043   14.178 14.178   5.232 5.232    4.514 4.514 

Μικτό Αποτέλεσμα 5.557 5.503   4.620 4.563   1.788 1.745    1.435 1.396 

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων 

2.235 2.204   1.726 1.698   783 767    449 449 

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων 1.877 1.855   1.394 1.366   661 654    339 335 

Αποτέλεσμα προ φόρων 1.612 1.591   1.149 1.122   567 561    309 306 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους 

1.119 1.103   843 825   321 316    207 214 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, κατέγραψε αύξηση 13% το 

εννεάμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε στα € 16.043 χιλ. έναντι € 14.178 χιλ. το εννεάμηνο του 2020. 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 5.557 χιλ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 4.620 χιλ. το 

εννεάμηνο του 2020 (αύξηση 20%), και τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν, αντίστοιχα, σε € 5.503 χιλ. 

έναντι € 4.563 χιλ. (αύξηση 21%). 

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε € 2.235 χιλ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 1.726 χιλ. το εννεάμηνο το 

2020 (αύξηση 29%), ενώ της Εταιρείας ανήλθε, αντίστοιχα, σε € 2.204 χιλ. έναντι € 1.698 χιλ. (αύξηση 

30%). 

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου, το εννεάμηνο του 2021, ανήλθαν σε κέρδη € 1.612 χιλ. έναντι 

€ 1.149 χιλ. το εννεάμηνο το 2020, εμφανίζοντας αύξηση 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, ενώ 

τα αποτελέσματα προ φόρων αντίστοιχα για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 1.591 χιλ. για το εννεάμηνο του 

2021 έναντι € 1.122 χιλ. το εννεάμηνο του 2020, εμφανίζοντας αύξηση 42%. 

 

(σε χιλ. €) 01.01-30.09.2021   01.01-30.06.2021 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τραπεζικός δανεισμός* 6.825 6.825  6.928 6.928 

Ταμειακά διαθέσιμα 5.861 5.861  6.663 6.659 

Καθαρός δανεισμός 964 964  265 269 

Ίδια κεφάλαια 13.827 13.782  13.416 13.390 
 

*Περιλαμβάνεται το factoring      

 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2021 διαμορφώθηκε σε € 964 χιλ. έναντι € 265 χιλ. στις 

30.06.2021, το οποίο οφείλεται στην αύξηση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, της ανοδικής πορείας των 

πωλήσεων καθώς και στην ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και των συναφών εξόδων 

για την εισαγωγή της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30.09.2021 ανήλθαν σε € 13.827 χιλ. έναντι € 13.416 χιλ. στις 

30.06.2021, ενώ τα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 13.782 χιλ. στις 30.09.2021 

έναντι € 13.390 χιλ. στις 30.06.2021. Η βελτιστοποίηση αυτή οφείλεται στη πραγματοποίηση 

κερδοφόρων αποτελεσμάτων. 


