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Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ τρίμηνο της χρήσης 2021.  

Παρά το γεγονός ότι η ταχεία εξάπλωση και ευρεία διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 από τις αρχές του 2020 μέχρι και σήμερα έχει επιφέρει 
σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, εν τούτοις η επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία 
του Ομίλου δεν επηρεάστηκε αρνητικά. 
 
Κατά το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος όχι μόνο κατάφερε να μην υποστεί μείωση των 
εσόδων του, αλλά αντιθέτως πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία του, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς 
δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους. Πιο συγκεκριμένα 
παρατηρήθηκε: 

• Διατήρηση της αυξημένης ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά 
υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας. 

• Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων.  

• Μειωμένη ζήτηση σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριοποίησης 
του συγκεκριμένου κλάδου, ιδίως στην Ελλάδα. 

• Σημαντική αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

• Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου. 
 
Ειδικότερα, στον πίνακα στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της 
παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής στην Αμερική, Thrace Linq Inc. 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ ευρώ) 31/03/2021 31/03/2020 Μεταβολή (%) 

Κύκλος Εργασιών (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 111.367 73.991 50,5% 

Μικτά Κέρδη (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 44.420 17.202 158,2% 

ΕΒΙΤ* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 30.124 5.365 461,5% 

EBITDA* (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 35.958 9.521 277,7% 

Προσαρμοσμένα EBITDA* (Σημ. 1) 36.691 9.521 285,4% 

ΚΠΦ (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 29.394 4.736 520,7% 

Κέρδη μετά από Φόρους (Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες) 

24.533 3.516 597,8% 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους (Διακοπτόμενες 
Δραστηριότητες) 

8 -626  

ΚΜΦ (Συνολικές Δραστηριότητες) 24.541 2.890 749,2% 

Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας. 
(Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 

24.398 3.415 614,4% 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους & Δικαιώματα 
Μειοψηφίας (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες) 

8 -626  

ΚΜΦ&ΔΜ (Συνολικές Δραστηριότητες) 24.406 2.789 775,1% 

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες) 

0,5619 0,0781 619,7% 

Βασικά Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή (Διακοπτόμενες 
Δραστηριότητες) 

0,0002 -0,0143  

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Συνολικές 
Δραστηριότητες) 

0,5621 0,0638 781,5% 



 
Στα Προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται δαπάνες ποσού € 733 χιλ., οι οποίες αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση 
της εταιρείας Don & Low Ltd. Η εν λόγω θυγατρική μείωσε την παρουσία της στα υφαντά τεχνικά υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την 
παραγωγική της δυναμικότητα στα μη υφαντά τεχνικά υφάσματα. Οι σχετικές δαπάνες αφορούν απομείωση πάγιου μηχανολογικού 
εξοπλισμού της Εταιρείας. 

Αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος εξακολούθησε να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση για προϊόντα του υφιστάμενου 
χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, με αποτέλεσμα την πώληση προϊόντων με 
υψηλότερη κερδοφορία. Τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε €29,4 εκατ., εκ των 
οποίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα €20,6 εκατ. ήταν αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών και ιδίως λόγω του προϊοντικού 
μίγματος και κατανέμονται στον Τομέα των «Τεχνικών Υφασμάτων» τα €20,5 εκατ., ενώ στον Τομέα «Συσκευασίας» κατανέμονται τα € 0,1 
εκατ. 

Τέλος, σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά € 29.032 χιλ. (στις 31.03.2021 ανήλθε σε 9.178 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 
38.210 χιλ. ευρώ στις 31.12.2020, ήτοι ποσοστιαία μείωση 76,0%), με το δείκτη Καθαρός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 
0,04 σε σχέση με 0,22 στις 31.12.2020. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2021 ανήλθε σε 208.660 χιλ. ευρώ σε σχέση με 174.583 χιλ. ευρώ στις 31.12.2020. 
 
Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον και προβλεπόμενη πορεία Ομίλου 
 
Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, παρά τις συνθήκες έντονης αβεβαιότητας που καθιστούν κάθε πρόβλεψη επισφαλή, 
η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία, τόσο σε επίπεδο 
κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο ρευστότητας και κατά το δεύτερο τρίμηνο της χρήσης 2021. Η διατήρηση ικανοποιητικής ζήτησης για 
μεγάλο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, παρά τυχόν επιμέρους περιορισμένες διακυμάνσεις, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η 
ενισχυμένη ρευστότητα και η συνέχιση της εφαρμογής αυστηρών μέτρων προστασίας αποτελούν τα βασικά εφόδια για την ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών συνεπειών της τρέχουσας κατάστασης. Ταυτόχρονα, οι πρώτοι μήνες του έτους χαρακτηρίστηκαν από τις σημαντικά 
αυξημένες τιμές των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο (συγκριτικά με το 2020) και τις ελλείψεις σε κατηγορίες πρώτων υλών, 
χωρίς ωστόσο το γεγονός αυτό να επηρεάσει τη λειτουργία του Ομίλου, ενώ για τους επόμενους μήνες του έτους εκτιμάται ομαλοποίηση 
των προσφερόμενων ποσοτήτων και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, χωρίς ωστόσο να προσεγγίσουν τα επίπεδα του προηγούμενου 
έτους. 
 
H Διοίκηση του Ομίλου παραμένει αισιόδοξη για την ικανοποιητική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και για το σύνολο 
του έτους, αν και διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας στις οικονομίες 
των χωρών το επόμενο διάστημα (ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης όσων έχουν πληγεί) και για τον τρόπο και 
την ένταση που αυτές δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του Ομίλου, ειδικότερα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.  
 
Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ιωάννα 
Καραθανάση, Υπεύθυνη Σχέσεων με τους Επενδυτές στο τηλέφωνο 210-9875081. 
 
 
* Σημείωση 
Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ): Κατά την περιγραφή των εξελίξεων και επιδόσεων του Ομίλου, χρησιμοποιούνται δείκτες 
όπως το EBIT και το EBITDA.  
ΕΒΙΤ (Ο δείκτης κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους): Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην 
καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα 
μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBIT (%) 
υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 
EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και 
φόρους): Ο δείκτης EBITDA επίσης εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως 
εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις παγίων στοιχείων, 
αποσβέσεις επιχορηγήσεων και απομειώσεις και πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBITDA (%) 
υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.   
Αναπροσαρμοσμένο EBITDA (Ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους).  
Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA είναι ο δείκτης EBITDA αφαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων Εξόδων/Εσόδων  



 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021 (σε χιλ. ευρώ) 
 

Κύκλος Εργασιών   €111.367 (+50,5%)  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου Χρήσης 2021 

Στην αύξηση του Ενοποιημένου Κ.Ε. συνέβαλλαν και οι δύο κλάδοι 
δραστηριοποίησης: Τεχνικά Υφάσματα +64,6% και Συσκευασία +19,4% το Α’ 
Τρίμηνο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020  

 

 

Μικτά Κέρδη €44.420 (+158,2 %)  

Το περιθώριο ΜΚ διαμορφώθηκε σε 39,9%, σε σχέση με 23,2% στο Α’ Τρίμηνο 
του 2020 

 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα €226 (+79,4%)  

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από προγράμματα 
διαχείρισης ηλεκτρικής. ενέργειας. 

 

Έξοδα Διάθεσης  €8.175 (+4,7%)  

Ως % του Κ.Ε. ανήλθαν σε 7,3% σε σχέση με 10,6%  στο Α’ Τρίμηνο του 2020.  

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας   €4.198 (+15,7%)  

Ως % του Κ.Ε. ανήλθαν σε 3,8% σε σχέση με 4,9% στο Α’ Τρίμηνο του 2020.  

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης                                                       €385 (-9,6%)  

Ως % του Κ.Ε. ανήλθαν σε 0,3%, σε σχέση με 0,6% στο Α’ Τρίμηνο του 2020.  

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα €1.562 (+392,7%)  

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην απομείωση της αξίας παγίων 
στοιχείων της θυγατρικής Don & Low LTD ως απόρροια της λειτουργικής της 
αναδιοργάνωσης.  

 

Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες) €(202) (δ/υ)   

Αφορούν κυρίως ζημίες από την πώληση παγίων και θετική επίδραση από 
συναλλαγματικές διαφορές. 

 

EBITDA (Συνεχ. Δραστ.)                         €35.958 (+277,7%)  Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης  Α’ Τριμήνου Χρήσης 2021 
(Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 32,3%, σε σχέση με 12,9% στο Α’ 
Τρίμηνο του 2020 

 

 

Adjusted EBITDA (Συνεχ. Δραστ.)                                                   €36.691  (+285,4%)  

Το αναπροσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 32,9%, σε σχέση 
με 12,9% στο Α’ Τρίμηνο του 2020. 

 

Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό)                                €(884) (+31,9%)  

Η εν λόγω αύξηση προέρχεται κυρίως από αρνητική επίδραση των 
συναλλαγματικών διαφορών, παρά τη σημαντική μείωση των χρεωστικών 
τόκων. 

 

Κέρδη Προ Φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστ.)                              €29.394 (+520,7%)  

Το περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 26,4% σε σχέση με 6,4% στο Α’ Τρίμηνο 
του 2020. 

 

Κέρδη μετά από Φόρους (Συνολικές Δραστ.) *                       €24.541 (+749,2%)  

Το περιθώριο ΚΜΦ ανήλθε σε 22,0% σε σχέση με 3,7% στο Α’ Τρίμηνο του 
2020 υπολογιζόμενο επί του Συνολικού Κ.Ε. (Συνεχιζόμενες & Διακοπτόμενες 
Δραστηριότητες)  

 

ΚΜΦ&ΔΜ (Συνολικές Δραστηρ.)*                               €24.406 (+775,1%)  Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού στις 31.03.2021 
Το Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 21,9% σε σχέση με 3,6% στο Α’ 
Τρίμηνο του 2020, υπολογιζόμενο επί του Συνολικού Κ.Ε.  

 

 

Κέρδη ανά μετοχή (Συνεχιζόμενες Δραστηρ.)                             €0,5619 (+619,7%)  

Κέρδη ανά μετοχή (Συνολικές Δραστηρ.)                           €0,5621 (+781,5%)  

Αποθέματα                                   €57.672 (+4,2%)  

Αύξηση λόγω των αγορών α’ υλών που έλαβαν χώρα εντός τους Α’ Τριμήνου  
2021 

 

Απαιτήσεις από Πελάτες                              €74.226 (+30,5%)  

Αύξηση λόγω εποχικότητας και σημαντικής αύξησης του Κύκλου Εργασιών  

Προμηθευτές                              €47.515 (+60,0%)  

Αύξηση λόγω εποχικότητας και αγορών α΄υλών  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                                        €48.910 (+20,8%)  

Περιλαμβάνει την είσπραξη μέρους του τιμήματος από τη μεταβίβαση 
ακινήτου της Thrace Linq INC, φόρους πληρωτέους και προκαταβολές 
πελατών 

 

Καθαρός Δανεισμός                              €9.178  (-76,0%)  

Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,04 σε 
σχέση με 0,22 στις 31.12.2020. 

 

 

(ποσά σε χιλ.ευρώ)

Α' Τρίμηνο   

2021

Α' Τρίμηνο   

2020

%

 Μετ/λής

Κύκλος Εργασιών 111.367 73.991 50,5%
Μικτά Κέρδη 44.420 17.202 158,2%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους 39,9% 23,2%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 226 126 79,4%
Έξοδα Διάθεσης 8.175 7.811 4,7%
Ως % του Κ.Ε. 7,3% 10,6%
Έξοδα Διοίκησης 4.198 3.629 15,7%
Ως % του Κ.Ε. 3,8% 4,9%
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 385 426 -9,6%
Ως % του Κ.Ε. 0,3% 0,6%
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 1.562 317 392,7%
Λοιπά Κέρδη/(Ζημίες) -202 220
ΕΒΙΤ* 30.124 5.365 461,5%
Περιθώριο EBIT 27,0% 7,3%
EBITDA* 35.958 9.521 277,7%
Περιθώριο EBITDA 32,3% 12,9%
Adjusted EBITDA* 36.691 9.521 285,4%
Περιθώριο Adjusted EBITDA 32,9% 12,9%
Χρημ/κό Κόστος (Καθαρό) -884 -670 31,9%

Κέρδη/(Ζημίες) από ετ. που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Κ.Θ 154 41 275,6%
ΚΠΦ 29.394 4.736 520,7%
Περιθώριο ΚΠΦ 26,4% 6,4%
Φόροι 4.861 1.220 298,4%
ΚΜΦ (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 24.533 3.516 597,8%

Κέρδη/(Ζημίες) Μετά από Φόρους (Διακοπτόμενες 

Δραστηριότητες)
8 -626

ΚΜΦ (από Συνολικές Δραστηριότητες) 24.541 2.890 749,2%
Περιθώριο ΚΜΦ* 22,0% 3,7%
ΚΜΦ&ΔΜ (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 24.398 3.415 614,4%
Κέρδη/(Ζημίες) ΜΦ&ΔΜ (Διακοπτόμενες Δραστηριότητες) 8 -626
ΚΜΦ&ΔΜ (από Συνολικές Δραστηριότητες) 24.406 2.789 775,1%
Περιθώριο ΚΜΦΔΜ* 21,9% 3,6%
Κέρδη ανά μετοχή (από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 0,5619 0,0781 619,7%
Κέρδη/(Ζημία) ανά μετοχή (από Διακοπτόμενες Δραστηριότητες) 0,0002 -0,0143
Κέρδη ανά μετοχή από Συνολικές Δραστηριότητες (σε ευρώ) 0,5621 0,0638 781,5%

*Σημείωση:Το Περιθώριο ΚΜΦ και το περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ έχει υπολογιστεί επι του Συνολικού Κύκλου Εργασιών 

(από Συνεχιζόμενες και Διακοπτόμενες Δραστηριότητες). Ειδικότερα για το α' τρίμηνο της χρήσης 2021 ο Συνολικός 

Κ.Ε. ανήλθε σε €111.367 χιλ. και για το α' τρίμηνο  τη χρήσης 2020 ο Συνολικός Κ.Ε. ανήλθε σε € 78.401  χιλ.

Κλάδος

(ποσά σε € 

χιλ.)

Α' 

Τρίμηνο 

2021

Α' 

Τρίμηνο 

2020

% Μετ.

Α' 

Τρίμηνο 

2021

Α' 

Τρίμηνο 

2020

% Μετ.

Α' 

Τρίμηνο 

2021

Α' 

Τρίμην

ο 2020

Α' 

Τρίμηνο 

2021

Α' 

Τρίμην

ο 2020

Κύκλος 

Εργασιών
85.194 51.745 64,6% 28.360 23.757 19,4% 1.329 1.220 -3.516 -2.731

Μικτά 

Κέρδη
37.111 11.094 234,5% 7.314 6.013 21,6% 32 143 -37 -48

Περιθώριο 

Μ.Κ.
43,6% 21,4% 25,8% 25,3% 2,4% 11,7% - -

EBITDA 30.888 5.419 470,0% 5.339 4.170 28,0% -183 -32 -87 -36

Περιθώριο 

EBITDA
36,3% 10,5% 18,8% 17,6% -13,8% -2,6% - -

ΑπαλοιφέςΤεχνικά Υφάσματα Συσκευασία Λοιπά 


