
                                                     Ανακοίνωση  

                    ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

Η ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ A.E. “MINERVA” σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες 

εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το 

επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2021, του Γ΄ 

Τριμήνου της χρήσης, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις της 

ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης του COVID‐19, στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, στις προοπτικές 

και στην χρηματοοικονομική της κατάσταση. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2021 στο ποσό των 11.697 χιλ. € 

έναντι 8.226 χιλ. € του εννεάμηνου του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας  αύξηση  3.471χιλ. € ήτοι 

42,20% , ενώ ο Κύκλος εργασιών το  Γ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.371 χιλ € έναντι  

3.566 χιλ € το αντίστοιχο  διάστημα  του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση 805χιλ € ήτοι 

22,57%. 

Ο κύκλος εργασιών του  Ομίλου διαμορφώθηκε στο  εννεάμηνο του 2021 στο ποσό των 12.201 χιλ. € έναντι 

8.519 χιλ. € του εννεάμηνου του  προηγούμενο έτους, σημειώνοντας  αύξηση  3.682 χιλ. € ήτοι 43,22%, ενώ 

ο Κύκλος εργασιών το  Γ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.532 χιλ € έναντι  3.696 χιλ € το 

αντίστοιχο  διάστημα  του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση 836 χιλ € ήτοι 22,62%. 

 Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) σε 

επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  εννεάμηνο του 2021 στο ποσό των 1.952 χιλ. € έναντι 875 χιλ. € το 

αντίστοιχο διάστημα  του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε  2.162 χιλ. € έναντι 939 

χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου. 

Τα ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  Γ τρίμηνο  του 2021 στο ποσό των 616 χιλ . € 

έναντι 505 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα  του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 662 

χιλ. € έναντι 601 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. 

Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  εννεάμηνο 

του 2021 ποσό των 1.079 χιλ. € έναντι 121 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα  του προηγούμενου έτους ενώ σε 

επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε  1.220 χιλ. € έναντι 127 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου. 

Τα ΕΒΙΤ σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  Γ τρίμηνο  του 2021 στο  ποσό των 327 χιλ . € έναντι 

221 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε  351 χιλ. € 

έναντι 297 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. 

 Τα Κέρδη / Ζημιές προ Φόρων σε επίπεδο Εταιρείας  το εννεάμηνο του 2021 βελτιώθηκαν   κατά 899 χιλ. € 

και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 447 χιλ. € από ζημίες 452 χιλ. €  ήτοι 198,89%  το αντίστοιχο διάστημα της  

προηγούμενης χρήσης, ενώ σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 1.036 χιλ. € και διαμορφώθηκαν σε 

κέρδη 575 χιλ. € το εννεάμηνο του 2021 από ζημίες  461 χιλ. € ήτοι 224,73% το  εννεάμηνο του 2020. 

Τα Κέρδη / Ζημιές προ Φόρων σε επίπεδο Εταιρείας  το Γ τρίμηνο  του 2021 βελτιώθηκαν   κατά 59 χιλ. € 

και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 121 χιλ. € από κέρδη 62 χιλ. € ήτοι 95,16% το αντίστοιχο διάστημα της  



προηγούμενης χρήσης, ενώ σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκαν  κατά 9 χιλ. € και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 

143 χιλ. € το Γ Τρίμηνο  του 2021 από κέρδη  134 χιλ. € ήτοι 6,72%  το  Γ τρίμηνο του 2020. 

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά 

βασικά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το Γ τρίμηνο   της 

χρήσης 2021 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

  01.01.-30.09.21 01.01.-30.09.20 01.07-30.09.21 01.07-30.09.20 

Κύκλος εργασιών 11.697 8.226 4.371 3.566 

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1.079 121 327 221 

Κέρδη προ φόρων 447 -452 121 62 

Κέρφη προ φόρων, τόκων αποσβέσεως και       
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) 1.952 875 616 505 

       
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

  30.09.2021 30.06.2021 31.12.2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Ενσώματα  & αυλα περιουσιακά στοιχεία  
στοιχεία 10.077 10.141 10.177 
Λοιπά μη  κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 5.262 4.973 5.087 
Απαιτήσεις από πελάτες & Λοιπά 
κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία  12.709 13.008 12.887 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 293 309 227 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.341 28.431 28.378 

ΙΔΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5.977 5.890 5.684 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12.821 13.007 13.776 
Προβλέψεις/Λοιπες μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 3.264 3.109 3.199 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.996 2.244 2.181 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.283 4.181 3.538 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 28.341 28.431 28.378 

Καθαρός Δανεισμός 14.524 14.942 15.730 

        

       
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

  01.01.-30.09.21 01.01.-30.09.20 01.07-30.09.21 01.07-30.09.20 

Κύκλος εργασιών 12.201 8.519 4.532 3.696 

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1.220 127 351 297 

Κέρδη προ φόρων 575 -461 143 134 

Κέρφη προ φόρων, τόκων αποσβέσεως και      
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) 2.162 939 662 601 

       
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

  30.09.2021 30.6.2021 31.12.2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Ενσώματα  & αυλα περιουσιακά στοιχεία  
στοιχεία 10.269 10.323 10.363 
Λοιπά μη  κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 3.370 3.079 3.220 



Απαιτήσεις από πελάτες & Λοιπά 
κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία  12.670 12.846 12.798 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 357 385 334 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.666 26.633 26.715 

ΙΔΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.658 3.549 3.171 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12.821 13.007 13.776 
Προβλέψεις/Λοιπες μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 3.890 3.726 3.926 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.996 2.279 2.236 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.301 4.072 3.606 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 26.666 26.633 26.715 

Καθαρός Δανεισμός 14.460 14.901 15.678 

 

Όσον αφορά τις συνέπειες που σχετίζονται με την τρέχουσα υγειονομική κρίση, η μέχρι τώρα πορεία του 

Ομίλου εντός του 2021 αναδεικνύει την ομαλή και ανοδική εξέλιξη των δραστηριοτήτων του με κύρια 

χαρακτηριστικά τη διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών, και τη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

 

Όσον αφορά τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, είναι προφανές ότι θα επηρεάσουν    το λειτουργικό 

κόστος του Ομίλου. Ωστόσο, το μέγεθος της εν λόγω επίπτωσης   δεν είναι ικανό βραχυπρόθεσμα  να 

επηρεάσει  αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου. Κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους έχει 

παρουσιαστεί  μία αύξηση στην παγκόσμια αγορά  στην τιμή  των πρώτων υλών   που αφορούν στην 

Κλωστοϋφαντουργία.  Η Εταιρεία παρακολουθώντας τις εν λόγω τάσεις  είχε προβεί  σε  μεγάλες αγορές,   

σε πολύ χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις τωρινές,  κατά του πρώτους μήνες του έτους.  Επίσης έχει 

αναπροσαρμόσει τον τιμοκατάλογο της, πάντα στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού,  ώστε  να 

εξομαλυνθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις  που θα προκύψουν στα αποτελέσματα από την αύξηση του 

παραγωγικού κόστους. 

 

Αναφορικά δε τέλος με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά 

μεγέθη του Ομίλου και της Μητρικής θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ανοδική πορεία και κατά το 

τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 

 


