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1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) 

 

Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουμε  

α) Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της εταιρείας «ΓΡ. 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021, οι οποίες καταρτίσθηκαν 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και εφαρμόζονται σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά», απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, 
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 
5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

β) H Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες 
που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, ήτοι τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν 
χώρα κατά το Α’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και την επίδρασή τους στις Εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το Β’ εξάμηνο της 
οικονομικής χρήσης, καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ αφενός της Εταιρείας και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και αφετέρου των συνδεμένων με αυτές προσώπων. 

 

 

Μαρούσι, 08 Σεπτεμβρίου 2021 

Οι βεβαιούντες 
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2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

 

επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2021 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρείας») έχει 
συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007 καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές 
χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της 30 Ιουνίου 2021 και της εξαμηνιαίας περιόδου 
που έληξε την ημερομηνία αυτή. 
 
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου και 
τα λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 
1.1.2021 - 30.06.2021. 
 
Στη παρούσα έκθεση συνοψίζονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες για το Α’ εξάμηνο του 2021, σημαντικά 
γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην εν λόγω περίοδο και η επίδρασή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρίες του ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
στο δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν 
μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 
 
Οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
και εφαρμόζονται σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά».  
 
Στην παρούσα Έκθεση γίνεται επίσης αναφορά σε Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης στην παράγραφο 2.9. 
 

2.2 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 195,24 εκ. από € 183,69 εκ. το Α’ 
εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 6,29%. 
Καθ' όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2021 και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του 
Ομίλου τροφοδοτείται από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική 
φροντίδα & υγιεινή και την οικιακή φροντίδα, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς που ήταν κλειστή, ειδικά 
του καναλιού της επιλεκτικής διανομής, ωφέλησε κατηγορίες όπως είναι τα αρώματα, τα αποσμητικά και τα 
προϊόντα αντηλιακής φροντίδας. 
 
 

• Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 2,38% κατά το Α' εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με 
το περυσινό Α' εξάμηνο και διαμορφώθηκαν σε € 69,25 εκ. από € 67,64 εκ. το Α' εξάμηνο του 2020, με την 
αγορά της ευρείας διανομής να οδηγεί την αύξηση και τα Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής να 
παρουσιάζουν βελτίωση λόγω του ανοίγματος του συγκεκριμένου καναλιού. 

• Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 64,53% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, 
σημείωσαν άνοδο κατά 8,56% στα €125,99 εκ. το Α' εξάμηνο του 2021 από €116,05 εκ. το Α΄εξάμηνο του 
2020.  
 

 
Η κερδοφορία του Ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε λόγω του ελέγχου στο μικτό κέρδος και ισορροπημένων 
λειτουργικών δαπανών, ενώ τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης ήταν ελεγχόμενα και επικεντρώθηκαν σε 
συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες. 
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• Το EBITDA* αυξήθηκε κατά 10,13% στα €31,32 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €28,44 εκ. το Α’ εξάμηνο 
του 2020 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 16,04% στο Α’ εξάμηνο του 2021 από 15,48% το 
περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο. 

• Το EBIT ανήλθε σε €24,90 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €22,26 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένα 
κατά 11,88% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 12,75% από 12,12% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. 

• Το EBT έφτασε τα €24,71 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 από €19,63 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 
25,89%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 12,66% από 10,69% το περυσινό Α’ εξάμηνο. 

• Τα Καθαρά Κέρδη  διαμορφώθηκαν σε €19,51 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από €15,62 εκ. το αντίστοιχο 
περυσινό εξάμηνο κατά 24,90%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 9,99% από 8,50% το Α’ 
εξάμηνο του 2020. 

 
* Συγκρίσιμα οικονομικά μεγέθη – Δίνεται επεξήγηση στην παράγραφο 2.9 «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης 
Απόδοσης». 
 
Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την βελτίωση της κερδοφορίας 
της επιχείρησης και την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών.  
Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία COVID-19, αφοσιωμένος στην στρατηγική του, ο Όμιλος επενδύει 
τις ελεύθερες ταμειακές ροές του σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με 
οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της. 
Κατά την διάρκεια του 2021, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2020 ποσού 15 
εκ. ευρώ (0,22393 ευρώ ανά μετοχή), αυξημένο κατά 34% σε σύγκριση με το μέρισμα του προηγούμενου έτους. 
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021 ανέρχεται σε € 35,38 εκ. (καθαρός δανεισμός 
προς EBITDA στα 0,54x) από €10,91 εκ. το 2020, ως αποτέλεσμα της πληρωμής μερίσματος καθώς και επενδύσεων 
που αφορούν κυρίως στην κατασκευή του νέου εργοστασίου της Polipak και μηχανολογικό εξοπλισμό στο 
εργοστάσιο των Οινοφύτων. 
Η νέα παραγωγική μονάδα της Polipak θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα 
χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική 
δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση. 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω οργανική αύξηση πωλήσεων και κερδών, ο Όμιλος επικεντρώνεται 
στη βελτιστοποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωρισιμότητα των 
μαρκών του στις στρατηγικές του προϊοντικές κατηγορίες. Επενδύσεις σε υποστηρικτικές ενέργειες και σε 
καινοτομίες σε επίπεδο προϊοντικής ανάπτυξης θα διατεθούν με έμφαση σε στοχευμένες στρατηγικές 
πρωτοβουλίες, προκειμένου να οδηγήσουν σε περαιτέρω δημιουργία αξίας. 
Επιπλέον, έχουν ενεργοποιηθεί επενδύσεις που σχετίζονται με υποδομές, συστήματα και διαδικασίες προκειμένου 
να αυξηθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ομίλου. 
 
 
Αναφορικά με την ανάλυση ανά προϊοντική κατηγορία, οι πωλήσεις των προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας & 
Περιποίησης αυξήθηκαν κατά 8,02% κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 στα €85,09 εκ., από €78,77 εκ. το αντίστοιχο 
περυσινό εξάμηνο, υποστηριζόμενες κυρίως από το χαρτοφυλάκιο τόσο των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, που 
παρουσίασε άνοδο κατά 12,22%. Η πορεία αυτή αντικατοπτρίζει την ισχυρή ζήτηση σε κατηγορίες που σχετίζονται 
με την προσωπική φροντίδα & υγιεινή, όπως είναι  η κατηγορία του καθαρισμού σώματος και χεριών και η 
κατηγορία της φροντίδας σώματος και προσώπου, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς που ήταν κλειστή, 
ωφέλησε κατηγορίες όπως είναι τα αρώματα ευρείας διανομής, τα αποσμητικά και τα προϊόντα αντηλιακής 
φροντίδας. Η συνεισφορά των προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας & Περιποίησης στις πωλήσεις του Ομίλου ανήλθε 
σε 43,58%.  
Οι πωλήσεις των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας παρουσίασαν αύξηση κατά 6,22% στα €76,13 εκ. το Α’ εξάμηνο του 
2021 από €71,67 εκ. το περυσινό πρώτο εξάμηνο, υποστηριζόμενες από ανάπτυξη στα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, 
σε όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με την οικιακή φροντίδα. Η συμμετοχή των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας 
στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου ανήλθε σε 38,99%. 
Η  κατηγορία «Private Label» αντιπροσωπεύει πωλήσεις της Polipak, Πολωνική εταιρεία που παράγει private label 
σακούλες απορριμμάτων και παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 5,33% στα €11,45 εκ. από €10,87 εκ. το Α΄ 
εξάμηνο του 2020. 
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Η κατηγορία των  λοιπών πωλήσεων παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,84% επηρεαζόμενη θετικά από την 
υποκατηγορία των Καλλυντικών Επιλεκτικής Διανομής που σημείωσαν ανάπτυξη κατά 3,28% κατά το Α’ εξάμηνο του 
2021, αποτέλεσμα της αυξημένης κατανάλωσης του συγκεκριμένου καναλιού. 
 
 
Σχετικά με τα λειτουργικά κέρδη ανά προϊοντική κατηγορία, το ΕΒΙΤ στα προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας & 
Περιποίησης διαμορφώθηκε σε €5,85 εκ. από €5,05 εκ., αυξημένο κατά 15,92%, επηρεασμένο από τα 
ιδιοπαραγόμενα προϊόντα που παρουσίασαν άνοδο ΕΒΙΤ κατά 22,84%. Το περιθώριο ΕΒΙΤ των προϊόντων 
Προσωπικής Φροντίδας & Περιποίησης διαμορφώθηκε σε 6,88% το Α’ εξάμηνο του 2021.  
Το ΕΒΙΤ των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας αυξήθηκε κατά 12,20% το Α’ εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το περυσινό 
Α’ εξάμηνο στα €9,56 εκ. από €8,52 εκ., υποστηριζόμενο από τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα που αυξήθηκαν κατά 
11,50%. Το περιθώριο ΕΒΙΤ των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας διαμορφώθηκε σε 12,56% κατά το A’ εξάμηνο του 
2021 από 11,89% το περυσινό Α’ εξάμηνο και η συμμετοχή τους στο συνολικό ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 38,41%. 
Το ΕΒΙΤ της κατηγορίας των λοιπών πωλήσεων ανήλθε σε €2,04 εκ. αυξημένο κατά 2,03%, υποστηριζόμενο από την 
υποκατηγορία των Καλλυντικών Επιλεκτικής Διανομής. 
Τα Έσοδα από Συγγενείς Εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν τα έσοδα από την Estee Lauder JV, ανήλθαν σε €6,35 εκ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 23,25% σε σύγκριση με το περυσινό Α’ εξάμηνο, ως αποτέλεσμα της αυξημένης κατανάλωσης 
του συγκεκριμένου καναλιού. 
 
Όσον αφορά στην γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 2,38% κατά το Α’ 
εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το περυσινό Α’ εξάμηνο και διαμορφώθηκαν σε € 69,25 εκ. από € 67,64 εκ. το Α’ 
εξάμηνο του 2020, με την αγορά της ευρείας διανομής να οδηγεί την αύξηση και τα Καλλυντικά Επιλεκτικής 
Διανομής να παρουσιάζουν βελτίωση λόγω της αυξημένης κατανάλωσης του συγκεκριμένου καναλιού. 
Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 64,53% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο 
κατά 8,56% στα €125,99 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 από €116,05 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020.  
Η αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 σε όλη την γεωγραφική περιοχή του Ομίλου 
τροφοδοτήθηκε από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα & 
υγιεινή και την οικιακή φροντίδα, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς που ήταν κλειστή σε συνδυασμό με 
την αλλαγή των καταναλωτικών αναγκών, ωφέλησε κατηγορίες όπως είναι τα αρώματα, τα αποσμητικά και τα 
προϊόντα αντηλιακής φροντίδας. 
 
Σχετικά με τα λειτουργικά κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή, κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 το ΕΒΙΤ της Ελλάδας 
αυξήθηκε κατά 19,27% στα €15,49 εκ. από €12,99 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Εξαιρώντας τα έσοδα από 
Συγγενείς Εταιρείες, το ΕΒΙΤ της Ελλάδας κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε €9,14 εκ. από €7,83 εκ., αυξημένο 
κατά 16,66%. Το περιθώριο ΕΒΙΤ της Ελλάδας, εξαιρουμένων των εσόδων από Συγγενείς Εταιρείες, διαμορφώθηκε 
σε 13,20% το Α’ εξάμηνο του 2021 από 11,58% το Α’ εξάμηνο του 2020. 
Οι ξένες χώρες παρουσίασαν αύξηση ΕΒΙT κατά 1,52% στα €9,41 εκ. από €9,27 εκ. πέρυσι. Το περιθώριο ΕΒΙΤ των 
χωρών διαμορφώθηκε σε 7,47% από 7,99% το Α’ εξάμηνο του 2020. 
 

Σημειώνονται τα εξής :  

❖ Η ανάλυση ανά προϊοντική κατηγορία και ανά γεωγραφική περιοχή παρουσιάζεται αναλυτικά στην παράγραφο 
4.9.24 «Πίνακες κατανομής ανά κλάδο και χώρα δραστηριοποίησης». 

❖ Οι αναφορές στις πωλήσεις της Ελλάδας γίνονται σε επίπεδο Ομίλου, δηλαδή έχοντας αφαιρέσει τις 
ενδοομιλικές συναλλαγές.  

❖ Οι αναφορές στο ΕΒΙΤ της Ελλάδας, όπως και στο ΕΒΙΤ των υπολοίπων χωρών, αφορούν στην λειτουργική 
κερδοφορία όπως την παρακολουθεί η διοίκηση με σκοπό την εξυπηρέτηση της αξιολόγησης της απόδοσης και 
της αποτελεσματικότερης λήψης αποφάσεων ανά τομέα δραστηριοποίησης, δηλαδή έχοντας εφαρμόσει 
αναλογικά την κατανομή των εξόδων ανά χώρα. 
 

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2021 

 
❖ Κατά την 24/02/2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τα εξής θέματα 

ημερησίας διάταξης:   

- Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας. 

- Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας. 

- Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας. 
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- Δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 114 του ν. 
4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

- Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option). 

Διαβάστε τις αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/02/2021. 

 
❖ Κατά την 20/05/2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τα εξής θέματα 

ημερησίας διάταξης:  

- Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, 
της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020 - 31/12/2020. 

- Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. 

- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020. 

- Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020. 

- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 
01/01/2021 - 31/12/2021, και ορισμός της αμοιβής τους. 

- Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020. 

- Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. 

- Αύξηση του ανώτατου αριθμού μελών του Δ.Σ. από 11 σε 15 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 1 του 
καταστατικού της εταιρείας. 

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. 

- Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 

Διαβάστε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/05/2021. 

 
 

❖ Κατά την 20/05/2021 το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχτηκε από  την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Μαΐου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως: 
 
1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος, 
2. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, 
3. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος, 
4. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, μη Εκτελεστικό Μέλος, 
5. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος, 
6. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, Εκτελεστικό Μέλος, 
7. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος, 
8. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος, 
9. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, 
10. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, 
11. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. 
 
Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι τις 19/05/2026 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη όμως να υπερβεί τα έξι έτη. 
 
 

❖ Κατά την 20/05/2021 εγκρίθηκε η εκλογή της νέας Επιτροπής Ελέγχου και συγκροτήθηκε σε σώμα την 28/05/2021. 
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια:  

α)  της εκλογής του τρίτου προσώπου, κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης 
Μαΐου 2021 και αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και 
β) της επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο, με το 3777/28-05-2021 Πρακτικό του ΔΣ κατ’ εξουσιοδότηση της 
Τακτικής Γ.Σ. της 20/05/2021, των ανεξαρτήτων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κα 
Ειρήνη Μ. Νικηφοράκη και τον κ. Χρήστο Ι. Οικονόμου, ως τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία, μαζί 
με τον κ. Ι. Αρκουλή, θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Ελέγχου, 

τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την συνεδρίαση της κατά την 28 Μαΐου 2021, αποφάσισαν τον ορισμό του κ. 
Αρκουλή Ιωάννη του Μιχαήλ, ως Προέδρου αυτής. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

• Ιωάννης Αρκουλής του Μιχαήλ, Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου, 

• Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,  

• Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 
 

https://sarantisgroup.com/el/nea/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-25-02-21/
https://sarantisgroup.com/el/nea/anakoinwsi-apofasewn-taktikis-genikis-suneleusis-tis-20-05-21/
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Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, καθώς αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο και η θητεία της αρχίζει από την 
εκλογή της και λήγει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του 
2022. 
 
 

❖ Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποίησε στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της κατά τη συνεδρίασή της στις 20.05.2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,214661421 ευρώ ανά 
μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.  
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.891.424 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία 
προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή 
ανέρχεται σε  0,22392718 ευρώ.  
Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 
0,212730821 ευρώ ανά μετοχή. 
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2020 ορίσθηκε η 25.05.2021. Δικαιούχοι 
στη λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 
Αύλων Τίτλων την 26.05.2021 (Record Date).  
Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε την 31.05.2021. 
 

❖ Κατά την 26/05/2021 πραγματοποιήθηκε εξαγορά ποσοστού 10% της IVYBRIDGE από την μητρική εταιρεία με 
αποτέλεσμα ο Όμιλος να έχει πλέον το 100% τόσο της άμεσης συμμετοχής ΙVYBRIDGE, όσο και της έμμεσης 
συμμετοχής στις θυγατρικές ERGOPACK και HOZTORG. 
 

 
❖ Ανταπόκριση του Ομίλου στον COVID-19 

 
Η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη  πορεία. 
Ο Όμιλος ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη ευελιξία και ευαισθησία, υποστηριζόμενος από τους ανθρώπους του, 
παρότι οι προσκλήσεις ήταν συνεχείς σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής του. 
O Όμιλος Σαράντη, με μέγιστο αίσθημα ευθύνης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ανταποκρίνεται σε όλα 
τα επίπεδα, μέσω ειδικού πλάνου δράσης, σύμφωνα με την εξέλιξη της πανδημίας σε όλη την γεωγραφική του 
περιοχή.  

Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος καθόρισε τις βασικές του προτεραιότητες:  

 

• Διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών, των 
καταναλωτών, καθώς και συνεχής υποστήριξη των κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη, ιδιαιτέρως 
εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας και φροντίζουν τους 
πληγέντες.  

 
Από την αρχή της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος θέσπισε ειδική ομάδα διαχείρισης και 
προληπτικά μέτρα σύμφωνα με την κυβέρνηση και τους σχετικούς φορείς κάθε κράτους που 
δραστηριοποιείται, αλλά και με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ. 
Στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19, 
εφαρμόστηκε μια ειδική πολιτική προστασίας περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, εξ’ αποστάσεως εργασία, 
αναστολή τόσο των επαγγελματικών όσο και των προσωπικών ταξιδιών, ακύρωση τόσο των εσωτερικών όσο 
και των εξωτερικών εταιρικών γεγονότων, απολύμανση των κεντρικών γραφείων και ειδική καθοδήγηση για 
την υγιεινή. Στις υπόλοιπες χώρες δραστηριοποίησής του, ο Όμιλος ευθυγραμμίστηκε με τα προληπτικά μέτρα 
που ελήφθησαν από τις αρχές και εφάρμοσε εξ’ αποστάσεως εργασία και περαιτέρω ειδικά μέτρα προστασίας. 
Έκτοτε, ο Όμιλος διατηρεί μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στις εγκαταστάσεις του και προσαρμόζεται ανάλογα 
με τα περιοριστικά μέτρα που τίθενται από τις κυβερνήσεις και τους σχετικούς φορείς στις χώρες που 
δραστηριοποιείται, καθώς η πανδημία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. 

 
Επιπρόσθετα, η προσφορά του Ομίλου στην κοινωνία εντατικοποιήθηκε κατά την διάρκεια της πανδημίας, 
εστιάζοντας στην ενίσχυση του τομέα της υγείας και στην στήριξη όσων έχουν ανάγκη στις χώρες του Ομίλου, 
μέσα από προϊοντικές και χρηματικές δωρεές, καθώς και δωρεές σε είδος σε νοσοκομεία, γηροκομεία, ΜΚΟ και 
άλλων κοινωνικά ευπαθών ομάδων. 
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Επιπλέον, κατά την περίοδο καραντίνας, ο Όμιλος προσέφερε εσωτερικά πληροφορίες για την πανδημία και 
υπηρεσίες προώθησης της υγείας & ευεξίας [π.χ. υγιεινές διατροφικές συνήθειες εντός της καραντίνας, 
εναλλακτικές προτάσεις ψυχαγωγίας αναψυχής, όπως σεμινάρια, διαδικτυακά θέατρα, διαδικτυακά βιβλία, 
διαδικτυακές εκδρομές]. 
 
 

• Υλοποίηση κατάλληλων σχεδίων έκτακτης ανάγκης και επιχειρησιακής συνέχειας με σκοπό τη 
διασφάλιση των μονάδων παραγωγής και τη δυνατότητα της αλυσίδας εφοδιασμού να παραμείνει 
πλήρως λειτουργική ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία του και ιδιαιτέρως 
η αδιάλειπτη διάθεση προϊόντων του στην αγορά που είναι σε υψηλή ζήτηση. 

 
Καθώς οι ανάγκες των καταναλωτικών στράφηκαν σε συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες, ο Όμιλος φρόντισε 
να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση που παρουσιάστηκε σε συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες, όπως είναι 
τα προϊόντα οικιακής φροντίδας και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής καθώς και τα συμπληρώματα διατροφής.  
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος εισήλθε άμεσα στην παραγωγή αντιβακτηριδιακών προϊόντων, στην κατηγορία της 
περιποίησης και καθαρισμού χεριών, προκειμένου να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση για τα συγκεκριμένα 
προϊόντα. 
 
 

• Διατήρηση της ισχυρής οικονομικής θέσης με σκοπό την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου και την 
περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου. 
 

Ταυτόχρονα με τις άμεσες προτεραιότητες που έθεσε ο Όμιλος για την υγεία, την ασφάλεια και την απρόσκοπτη 
επιχειρησιακή λειτουργία, εν μέσω του εξαιρετικά δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος 
κατάφερε να διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση, να δημιουργεί ελεύθερες ταμειακές ροές και να υλοποιεί 
σταθερά το επενδυτικό του πλάνο δημιουργώντας αξία προς όλους τους ενδιαφερόμενους.  
Χαρακτηριστικά, κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
εξαγορές, αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού, επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και πληρωμή 
μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας. 
Η ευελιξία του Ομίλου και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες τάσεις κατανάλωσης, με 
ιδιαιτέρως αυξημένη ζήτηση σε συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες, και να αντιμετωπίζει τις πρωτοφανείς 
προκλήσεις που προκύπτουν εν μέσω της πανδημίας COVID-19, αντικατοπτρίζεται στην αξιοσημείωτη 
οικονομική απόδοσή του κατά το Α’ εξάμηνο 2021 που χαρακτηρίζεται από αύξηση στις πωλήσεις, αύξηση στην 
κερδοφορία και δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.  
 
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου εμφάνισαν αύξηση κατά 6,29% και 24,90%, 
αντιστοίχως, κατά το A’ εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο Α’ εξάμηνο, και τα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανήλθαν σε €23,2 εκ.  
Η μόνη δραστηριότητα που επηρεάστηκε κατά την διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2021 λόγω της πανδημίας είναι 
αυτή της  επιλεκτικής διανομής, καθώς οι πελάτες του συγκεκριμένου καναλιού πωλήσεων τελούσαν κατά 
διαστήματα υπό αναστολή καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Παρόλα αυτά, κατά την επαναλειτουργία του 
συγκεκριμένου καναλιού σημειώθηκε αυξημένη κατανάλωση με αποτέλεσμα οι πωλήσεις από το κανάλι της 
επιλεκτικής διανομής να αυξηθούν κατά 3,28% και τα λειτουργικά κέρδη κατά 22,78% κατά το Α’ εξάμηνο του 
2021. 
Όσον αφορά στις απαιτήσεις από τους πελάτες της επιλεκτικής διανομής, και παρότι έγινε χρήση της 
παράτασης αποπληρωμής επιταγών σε 75 ημέρες, μέχρι και σήμερα υπάρχει κανονική ροή εισπραξιμότητας. 
 

Παρόλο που το επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή δραστηριοποίησής του Ομίλου παρουσιάζει βελτίωση 
κατά το A’ εξάμηνο του 2021, υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την αναζωπύρωση 
των κρουσμάτων COVID-19 και την ταχεία εξάπλωση της μετάλλαξης Delta. Τα περιστασιακά κλεισίματα και οι 
περιορισμοί πιθανότατα να συνεχιστούν εντός του έτους, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και επομένως τις 
τάσεις κατανάλωσης. Παρ 'όλα αυτά, είναι ενθαρρυντική η θετική απόδοση του Ομίλου εντός του A’ εξαμήνου 
του 2021, η ισχυρή οικονομική θέση και η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, καθώς δημιουργούν την 
ασφάλεια και την υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία. 
Η διοίκηση θα συνεχίσει να παραμένει προσηλωμένη στους μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου 
επιδιώκοντας περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών του, περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, 
δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και συνεχή δημιουργία αξίας στους μετόχους του.  
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2.4 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021. 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς και άλλους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων 
διακυμάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης 
των κινδύνων του Ομίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι 
αυτοί στην χρηματοοικονομική του απόδοση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 
αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, μετοχές, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια 
και μερίσματα πληρωτέα. 
 
2.4.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον σχετικά υψηλού συναλλαγματικού κινδύνου δεδομένου ότι περίπου 
το 65% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου προέρχεται από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου 
πιθανώς να παρουσιάζεται υψηλή διακύμανση των ισοτιμιών. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τις 
συναλλαγματικές διακυμάνσεις, αλλά προς το παρόν ελλείψει ικανοποιητικών προϊόντων αντιστάθμισης κινδύνου 
δεν έχει προβεί στην λήψη σχετικών αντισταθμιστικών μέτρων. 
 
2.4.2 Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος του επιτοκίου συνίσταται από την σχέση μεταξύ του κόστους δανεισμού και των τυχόν επιπτώσεων στα 
κέρδη και στις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Επιδίωξη του Ομίλου είναι 
η επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις 
ταμειακές ροές από τυχόν μεταβολές των επιτοκίων. Ο Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και 
γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας στη συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς 
και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Σε ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις 
λειτουργικές ταμειακές ροές και από τις υπάρχουσες τραπεζικές γραμμές πίστωσης προς εξασφάλιση 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Το επιτόκιο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθορίζεται σαν διατραπεζικό 
προσφερόμενο επιτόκιο κατά την ημερομηνία του δανεισμού πλέον ενός προκαθορισμένου περιθωρίου. Η 
αναλογία μεταξύ του δανεισμού με σταθερό επιτόκιο και του δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο ελέγχεται και 
καθορίζεται από την κατευθυντήρια πολιτική του Ομίλου. 
 
2.4.3 Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην 
Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο μέγιστος πιστωτικός 
κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων. 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό του κινδύνου εντοπίζεται στο ενδεχόμενο χρεώστης - πελάτης του Ομίλου να αθετήσει 
συμβατικές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει στον Όμιλο σημαντική ζημία. Οι απαιτήσεις του Ομίλου 
προέρχονται από χονδρικές πωλήσεις, ενώ μεγάλο μέρος των απαιτήσεών του προέρχονται από μεγάλους πελάτες. 
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Ομίλου οι οποίες 
αφενός ελέγχουν το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών και 
αφετέρου προσπαθούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά 
και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον εξασφάλιση με 
εγγυήσεις. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την 
κατηγορία που ανήκουν, τα χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα 
τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη 
μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους πελάτες καθώς και το οικονομικό περιβάλλον. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και αναγνωρίζουν προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, εκτός αυτών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων χρήσης. 
 
Δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην ροή εισπράξεων από πελάτες, καθώς το βασικό δίκτυο πωλήσεων του  
Ομίλου επικεντρώνεται στο κανάλι της ευρείας διανομής, το οποίο παρέμεινε σε πλήρη και μάλιστα αυξημένη 
λειτουργία λόγω των αυξημένων καταναλωτικών αναγκών. Επιπρόσθετα, σε πλήρη λειτουργία βρισκόταν και το 
δίκτυο των φαρμακείων, γεγονός που σημαίνει ότι πάνω από το 90% των πωλήσεων του Ομίλου παραμένουν 
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ανεπηρέαστες από αναστολές λειτουργίας. 
 
Συγκεκριμένα, αναφορικά με πελάτες που έχουν κάνει χρήση της παράτασης αποπληρωμής επιταγών σε 75 ημέρες, 
η Εταιρεία μέχρι και σήμερα εισπράττει το σύνολο των απαιτήσεων. Οι πελάτες αυτοί αφορούν στο δίκτυο της 
επιλεκτικής διανομής στην Ελλάδα, το οποίο τίθεται κατά διαστήματα σε αναστολή, ενώ οι πωλήσεις του δικτύου 
αυτού αντιπροσωπεύουν κάτω του 10% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου. 
 
2.4.4 Κίνδυνος Ρευστότητας  

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας εντοπίζεται στο ενδεχόμενο ο Όμιλος να βρεθεί σε θέση τέτοια η οποία δεν θα του 
επιτρέψει να εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις. Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με 
την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος 
ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού 
προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τη σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους κινδύνους που 
μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες 
τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις 
προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.  
Ο Όμιλος φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί 
κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών. 
 
2.4.5 Κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών  
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από διακύμανση τιμών στις βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί για τα προϊόντα 
που παράγει στις ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις του. 
 

❖ Οι βασικές πρώτες ύλες που ο Όμιλος χρησιμοποιεί για τις κατηγορίες των Αρωμάτων, Καλλυντικών και 
Προϊόντων περιποίησης προσώπου είναι αρώματα, έλαια και χημικά.  

 
Οι τιμές των πρώτων υλών στα Αρώματα, στα Καλλυντικά και στα Προϊόντα Περιποίησης προσώπου παρουσιάζουν 
διακυμάνσεις, ενώ οι όποιες διαφορές εξαλείφονται μεταφέροντας σταδιακά τους όγκους από έναν προμηθευτή 
στον άλλο όταν είναι απαραίτητο, διατηρώντας ενεργούς εναλλακτικούς προμηθευτές και δημιουργώντας 
αποθέματα ασφαλείας. 

 
❖ Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για τις κατηγορίες προϊόντων οικιακής χρήσης 

(προϊόντα συσκευασίας τροφίμων και πλαστικές σακούλες απορριμμάτων) είναι το αλουμίνιο (σε jumbo 
rolls), το πλαστικό (PVC/LDPE Cling film σε Jumbo rolls) και το Πολυαιθυλένιο ( HDPE, LDPE, LLDPE). 

 
Αναφορικά με την επίδραση των διακυμάνσεων στις τιμές του αλουμινίου και του πλαστικού, ο Όμιλος προβαίνει 
σε κλείσιμο τιμής κατά βραχύχρονα διαστήματα, και επιπρόσθετα δημιουργεί απόθεμα ασφαλείας όταν κρίνει 
απαραίτητο. 
 
2.4.6 Κίνδυνος κανονιστικής συμμόρφωσης  
 
Η ελλιπής συμμόρφωση με το νομικό κανονιστικό πλαίσιο του Ομίλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμα και 
λοιπές κυρώσεις, ώστε με τον τρόπο αυτό να επιδράσει δυσμενώς στην χρηματοοικονομική θέση και ενδεχομένως 
στην φήμη του. 
Θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης που αναγνωρίζει η διοίκηση έχουν ως ακολούθως: 
1. Θέματα σχετικά με την εμπορική νομοθεσία 
2. Φορολογικά και εργατικά θέματα 
3. Θέματα σχετικά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο 
4. Θέματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
5. Θέματα που άπτονται του Κώδικα Δεοντολογίας (απάτη, δωροδοκία, παιδική εργασία, ασφάλεια στην εργασία 
και εργασιακές πρακτικές, θέματα περί του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, κλπ.) 
6. Θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την λειτουργία των εργοστασίων. 
7. Θέματα σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και την πιστοποίησή τους (πχ. ΕΦΕΤ) όπου προβλέπεται, καθώς 
και την προστασία των καταναλωτών. 
Ο αρμόδιος φορέας για την εκτίμηση των κινδύνων είναι η Εκτελεστική Επιτροπή. Κάθε ομάδα κινδύνων εξετάζεται 
από αυτήν ξεχωριστά. Εκτιμώνται, η πιθανότητα έλευσης, η ενδεχόμενη επίδραση, προσδιορίζεται το επίπεδο 
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ανοχής του οργανισμού και βάσει αυτών προτείνονται οι βέλτιστες ενέργειες. Στην συνέχεια ορίζονται οι υπεύθυνοι 
διαχείρισης οι οποίοι εφαρμόζουν τις συμφωνημένες ενέργειες και ενημερώνουν την διοίκηση για τ' αποτελέσματα 
των ενεργειών αυτών. 
 
2.4.7 Πανδημική κρίση COVID-19  
 

Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε σε πρωτοφανή κρίση στην παγκόσμια υγεία και οικονομία. O Όμιλος, 
ανταποκρίθηκε άμεσα σε όλα τα επίπεδα, μέσω ειδικού πλάνου δράσης, σύμφωνα με την εξέλιξη της πανδημίας σε 
όλη την  γεωγραφική του περιοχή. Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας COVID-19, προτεραιότητες του 
Ομίλου ήταν και παραμένουν η διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των εργαζομένων και της κοινωνίας, 
η απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία του και ιδιαιτέρως η αδιάλειπτη διάθεση προϊόντων του στην αγορά που 
είναι σε υψηλή ζήτηση. 

Από την αρχή της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος θέσπισε ειδική ομάδα διαχείρισης  και προληπτικά 
μέτρα σύμφωνα με την κυβέρνηση και τους σχετικούς φορείς κάθε κράτους που δραστηριοποιείται, αλλά και με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ. 

Επιπρόσθετα, η προσφορά του Ομίλου στην κοινωνία εντατικοποιήθηκε κατά την διάρκεια της πανδημίας, 
εστιάζοντας στην ενίσχυση του τομέα της υγείας και στην στήριξη όσων έχουν ανάγκη στις χώρες του Ομίλου. 

Ο Όμιλος υλοποίησε κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης και συνέχειας της επιχείρησης με σκοπό τη διασφάλιση 
των μονάδων παραγωγής και τη δυνατότητα της αλυσίδας εφοδιασμού να παραμείνει πλήρως λειτουργική ώστε να 
εξασφαλιστεί η  απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία του και ιδιαιτέρως η αδιάλειπτη διάθεση προϊόντων του 
στην αγορά που είναι σε υψηλή ζήτηση. 

Ενώ οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία το 2021 παραμένουν αβέβαιες και η διαδικασία εμβολιασμού 
βρίσκεται σε εξέλιξη, η διοίκηση της Εταιρείας παραμένει αισιόδοξη λόγω της εξαιρετικής απόδοσης το 2020, της 
ισχυρής οικονομικής θέσης και της δημιουργίας καθαρών ταμειακών ροών.  

Εξάλλου, το βασικό δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου επικεντρώνεται στο κανάλι της ευρείας διανομής, το οποίο 
παραμένει σε πλήρη λειτουργία λόγω των αυξημένων καταναλωτικών αναγκών.  

Ως εκ τούτου, η διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας 
του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
2.5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Παρόλο που το επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή δραστηριοποίησης του Ομίλου παρουσιάζει βελτίωση κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2021, υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την αναζωπύρωση των 
κρουσμάτων COVID-19 και την ταχεία εξάπλωση της μετάλλαξης Delta. Τα περιστασιακά κλεισίματα και οι 
περιορισμοί πιθανότατα να συνεχιστούν εντός του έτους, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και επομένως τις τάσεις 
κατανάλωσης. 

Παρ 'όλα αυτά, είναι ενθαρρυντική η θετική απόδοση του Ομίλου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, η ισχυρή 
οικονομική θέση και η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, καθώς δημιουργούν την ασφάλεια και την υποστήριξη 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση θα συνεχίσει να παραμένει προσηλωμένη στους μακροπρόθεσμους στόχους του 
Ομίλου επιδιώκοντας περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών του, περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, 
δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και συνεχή δημιουργία αξίας στους μετόχους του. Η στρατηγική του Ομίλου 
παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην 
περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική του περιοχή, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών 
του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage). 

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μέχρι να πραγματοποιηθεί η επιστροφή σε μια ασφαλή κανονικότητα, οι 
ενέργειες της διοίκησης θα συνεχίσουν να καθοδηγούνται από σαφείς προτεραιότητες σχετικά με την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου και της κοινωνίας, την αδιάλειπτη επιχειρηματική συνέχεια, τη συνεχή 
διάθεση προϊόντων υψηλής ζήτησης στην αγορά και τη διατήρηση ισχυρής οικονομικής θέσης. 

Η ισχυρή οικονομική απόδοση του Ομίλου δίνει τη κατάλληλη ώθηση στη Διοίκηση να συνεχίσει να στηρίζει τις 
τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αναγνωρίζοντας αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες, ιδιαιτέρως 
αυτές που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, καθώς βασικός στόχος του Ομίλου είναι να διατηρήσει την υγιή 
ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ευρωστίας και των κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών. 
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Ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της 
στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου με επικέντρωση στους τέσσερις πυλώνες δράσης: Bιώσιμη παραγωγή 
και κατανάλωση, Yπεύθυνη Διακυβέρνηση, Ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι και Ακμάζουσες κοινότητες. 
Επιχειρηματικές πρακτικές όπως η δημιουργία απασχόλησης, η επένδυση στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, 
η διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας όλων των εργαζομένων, η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας 
των καταναλωτών, η ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ενίσχυση της βιώσιμης προμήθειας 
και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων είναι μερικοί απ’ τους τομείς όπου ο Όμιλος θα εντείνει τις 
προσπάθειές του προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις θετικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της λειτουργίας του. 
 
 

2.6 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (συνδεόμενα μέρη), 
όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 περιγράφονται παρακάτω. 

 

 

 

 

Θυγατρικές

Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα 30.06.2021 31.12.2020

Sarantis Belgrade D.O.O 39.750 88.281

Sarantis Banja Luca DOO 0 197

Sarantis Skopje D.O.O 0 245

Sarantis Bulgaria LTD 157.023 153.617

Sarantis Romania S.A. 799.271 582.200

Sarantis Polska S.A. 884.047 723.296

Sarantis Czech Republic sro 1.297.134 1.422.939

Polipak SP.Z.O.O. 6.414 47.530

Sarantis Slovakia S.R.O 156.089 320.150

Ergopack LLC 1.092.792 1.108.875

Sarantis Hungary Kft. 113.218 303.954

Sarantis Portugal Lda 595.831 1.119.722

Elode France SARL 28.480 27.734

Σύνολο 5.170.050 5.898.740

Η Εταιρεία

Υποχρεώσεις από εμπορική δραστηριότητα 30.06.2021 31.12.2020

Sarantis Belgrade D.O.O 2.020.204 1.067.589

Sarantis Banja Luca DOO 4.251 5.648

Sarantis Skopje D.O.O 1.033.479 301.140

Sarantis Bulgaria LTD 17.108 0

Sarantis Romania S.A. 80.748 10.687

Sarantis Polska S.A. 425.791 629.875

Sarantis Czech Republic sro 18.525 0

Polipak SP.Z.O.O. 753.921 321.052

Sarantis Slovakia S.R.O 4.252 0

Ergopack LLC 61.699 470

Sarantis Hungary Kft. 11.532 10.626

Sarantis Portugal Lda 744 0

Sarantis France SARL 48.200 48.960

Σύνολο 4.480.454 2.396.047
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Υποχρεώσεις από δάνεια 30.06.2021 31.12.2020

Sarantis Bulgaria LTD 6.751.855 7.501.237

Sarantis Romania S.A. 13.503.711 15.002.474

Sarantis Polska S.A. 6.751.855 7.501.237

Waldeck LTD 559.194 558.255

Σύνολο 27.566.616 30.563.203

Γενικό σύνολο υποχρεώσεων 32.047.069 32.959.250

Έσοδα

Έσοδα πωλήσεις εμπορευμάτων 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Sarantis Belgrade D.O.O 1.004.745 1.353.981

Sarantis Skopje D.O.O 267.476 358.324

Sarantis Bulgaria LTD 845.471 968.681

Sarantis Romania S.A. 2.883.377 3.645.733

Sarantis Polska S.A. 3.927.582 3.904.976

Sarantis Czech Republic sro 2.279.745 1.658.030

Sarantis Slovakia S.R.O 929.323 428.420

Ergopack LLC 529.042 662.119

Sarantis Hungary Kft. 244.492 331.088

Sarantis Portugal Lda 355.733 387.868

Σύνολο 13.266.985 13.699.221

Έσοδα - τόκοι 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Ergopack LLC 0 53.849

Σύνολο 0 53.849

Έσοδα λοιπά 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Sarantis Belgrade D.O.O 88.953 99.059

Sarantis Banja Luca DOO 4.251 2.249

Sarantis Skopje D.O.O 10.772 9.018

Sarantis Bulgaria LTD 17.481 11.727

Sarantis Romania S.A. 41.791 41.038

Sarantis Polska S.A. 264.445 122.452

Sarantis Czech Republic sro 74.123 38.905

Polipak SP.Z.O.O. 30.716 14.345

Sarantis Slovakia S.R.O 31.406 13.938

Ergopack LLC 78.581 120.705

Sarantis Hungary Kft. 31.727 39.188

Sarantis Portugal Lda 27.081 32.609

Σύνολο 701.328 545.234

Γενικό σύνολο εσόδων 13.968.314 14.298.303
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2.7 Πληροφορίες για αποκτηθείσες Ίδιες Μετοχές σύμφωνα με το α. 50 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. 

 

Κατά την διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του 2021 η Εταιρεία προέβη σε αγορά 67.429 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 
8,96 ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας 604.210 ευρώ. 
Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις 2.825.995 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές που κατείχε ήδη η Εταιρεία, την 
31/12/2021 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.893.424 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ, με μέση τιμή κτήσης 4,82 
ευρώ ανά μετοχή, έχοντας καταβάλλει 13.934.604 ευρώ. Οι ίδιες μετοχές που κατέχει οι Εταιρεία αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 4,14% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

 

2.8 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
❖ Ο Όμιλος Σαράντη ανακοίνωσε την  08/07/2021 ότι, σύμφωνα με τους όρους της τροποποιημένης 

Συμφωνίας Μετόχων (amended Shareholders  Agreement) που έχει συνάψει με την εταιρεία Estee Lauder 
Europe, Inc. ("EL Europe") σχετικά με την εταιρεία ELCA Cosmetics Limited ("ELCA"), η EL Europe 
γνωστοποίησε ότι θα προβεί στην άσκηση  του πρώτου δικαιώματος αγοράς για την εξαγορά μετοχών της 
ELCA που κατέχει ο Όμιλος. Το πρώτο δικαίωμα αγοράς αντιπροσωπεύει το 9% των μετοχών της ELCA. 
 
Η ELCA είναι μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την πώληση και διανομή προϊόντων 
ομορφιάς στις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Η ELCA επί του παρόντος ανήκει στον Όμιλο 
Σαράντη (ο "Όμιλος") που κατέχει ποσοστό 49% και στην εταιρεία EL Europe που κατέχει το υπόλοιπο 51%. 

Έξοδα και αγορές

Αγορές εμπορευμάτων - υπηρεσιών 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Sarantis Belgrade D.O.O 0 6.938

Sarantis Romania S.A. 49.732 7.355

Sarantis Polska S.A. 868.115 877.614

Sarantis Czech Republic sro 399 6.829

Polipak SP.Z.O.O. 1.491.492 2.056.495

Sarantis Slovakia S.R.O 1.424 0

Ergopack LLC 0 2.736

Σύνολο 2.411.162 2.957.967

Έξοδα - τόκοι 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Sarantis Bulgaria LTD 70.626 93.844

Sarantis Romania S.A. 141.251 188.006

Sarantis Polska S.A. 70.626 94.279

Waldeck LTD 10.939 11.000

Σύνολο 293.441 387.128

Γενικό σύνολο εξόδων 2.704.603 3.345.094

Όμιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 0 13.968.314

β) Έξοδα 0 2.704.603

γ) Απαιτήσεις 0 5.170.050

δ) Υποχρεώσεις 0 32.047.069

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 1.686.693 1.686.693

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 84.778 84.778

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0

η) Απαιτήσεις από συγγενείς 178 178

θ) Υποχρεώσεις προς συγγενείς 0 0

Πίνακας γνωστοποιήσεων συνδεδεμένων μερών
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Η ELCA έχει έδρα στην Κύπρο και κατέχει κατά 100% τις θυγατρικές εταιρείες ESTEE LAUDER HELLAS  S.A. 
Cosmetics Distribution, ΕSTEE LAUDER BULGARIA  EOOD και ESTEE LAUDER ROMANIA Srl., οι οποίες έχουν 
έδρα στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα. 
 
Βάσει της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων, η EL Europe έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της 
στην ELCA έως το 100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές που κατέχει ο Όμιλος, αυξάνοντας την συμμετοχή της 
σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ELCA κατά τις ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2024 
και 30 Ιουνίου 2027, και κατά 9%, 25% και 15% αντίστοιχα. 
 
Η στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την ELCA είναι σταθερή και βασίζεται στους εξής άξονες:  
1) στην αξιοποίηση της ρευστότητας που θα δημιουργηθεί στην εξαετία 2021 - 2027 προς εξαγορές που 
ικανοποιούν τα κριτήρια του Ομίλου και που είναι ικανές να προσδώσουν συνέργειες και να συνεισφέρουν 
στην κερδοφορία του Ομίλου, 
2) στην υλοποίηση νέων συμφωνιών αντιπροσώπευσης, που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. 
Όπως πάντα, η διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνεται στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, 
εστιάζοντας στις στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες, στην γεωγραφική επέκταση καθώς και στην 
περαιτέρω βελτίωση κόστους και αποδοτικότητας, με απώτερο στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας 
στους μετόχους του. 
 
 

❖ Κατά την 16/07/2021 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με το 
θέμα ημερησίας διάταξης την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.  
Διαβάστε τις αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/07/2021. 

 

2.9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ («ΕΔΜΑ») 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και 
την δημοσίευση των επιδόσεών του. Οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και 
λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών 
ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά 
αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

 

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») 

a) Δείκτες κερδοφορίας 

Ο Όμιλος, προκειμένου για την πληρέστερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου χρησιμοποιεί 
τους εξής δείκτες κερδοφορίας:  

EBITDA (Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και 
απομειώσεων) 

Ο δείκτης EBITDA υπολογίζεται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως εξής: «Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως» 
συν «Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως» αφαιρώντας τα «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας» και τα «Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως» πριν από τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις της περιόδου για τον Όμιλος παρουσιάζονται στην παράγραφο 
«Πίνακες Μεταβολής Παγίων» των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

(Ευρώ εκ.) H1 2021 H1 2020 

Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως 73,20 68,01 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 6,64 5,85 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9,73 9,29 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 45,21 42,31 

Αποσβέσεις 6,42 6,18 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 

31,32 28,44 

https://sarantisgroup.com/el/nea/anakoinosi-apofasewn-ektaktis-genikis-suneleusis-stis-16-07-21/
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ΕBIT (Κέρδη προ φόρων, τόκων) 

Ο δείκτης EBIT ισούται με τα Κέρδη εκμετάλλευσης του Ομίλου που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 

ΕΒΤ (Κέρδη προ φόρων) 

Είναι τα Κέρδη πριν την αφαίρεση φόρων και προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Net Income (Καθαρά Κέρδη) 

Είναι τα Κέρδη μετά την αφαίρεση φόρων που διανέμονται στους μετόχους της μητρικής και προκύπτουν από τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Περιθώρια κερδοφορίας 

Για όλους τους παραπάνω δείκτες κερδοφορίας , το αντίστοιχο περιθώριο κερδοφορίας υπολογίζεται διαιρώντας το 
αντίστοιχο κονδύλι με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

 

(Ευρώ εκ.) 
H1 2021 H1 2020 

  Περιθώριο   Περιθώριο 

EBITDA 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών 
και επενδυτικών δραστηριοτήτων, 
αποσβέσεων και απομειώσεων 

31,32 16,04% 28,44 15,48% 

EBIT Κέρδη προ φόρων και τόκων 24,90 12,75% 22,26 12,12% 

EBT  Κέρδος προ φόρων 24,71 12,66% 19,63 10,69% 

Net Income Καθαρά Κέρδη 19,51 9,99% 15,62 8,50% 

 

b) Καθαρός δανεισμός 

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας δείκτης που αποσκοπεί στην αποτύπωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του 
Ομίλου. Υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας τα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 
καθώς αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

(Ευρώ εκ.) H1 2021 FY 2020 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 50,92 48,61 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 13,86 7,81 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 23,19 40,60 

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 6,21 4,91 

Καθαρός Δανεισμός 35,38 10,91 

 

Μαρούσι, 08 Σεπτεμβρίου 2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

  
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΖΑΚΕΑΣ 

Α.Δ.Τ. Χ 080619/03 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 597050/2010 Α.Δ.Τ.  ΑΚ 783631/13 
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3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  

 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

της Εταιρείας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», της 30ης Ιουνίου 2021 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και 

ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που 

συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή 

της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς 

μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν 

σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε 

ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
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    BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

    Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

    ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

  Αγ. Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 35961 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01 – 30/06/2021 είναι οι 
υπογράφοντες στο τέλος αυτών. 

4.1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές σημειώσεις. 
 

 
  

Ποσά σε € 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 195.092.031 183.401.276 185.434.234 181.918.424

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.9.17 87.298.505 73.343.011 40.862.048 38.791.337

Δικαίωμα χρήσης 4.9.17 12.575.819 14.622.686 4.850.297 5.694.264

Επενδύσεις σε ακίνητα 4.9.17 1.021.382 1.033.026 31.857 31.857

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.9.17 59.683.415 60.381.322 30.758.887 31.436.048

Υπεραξία επιχειρήσεως 4.9.3 7.701.262 7.676.364 1.100.000 1.100.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.217.512 287.378 0 0

Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις 4.9.2 25.254.899 25.649.283 107.608.517 104.633.691

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 339.237 408.207 222.628 231.228

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 244.927.997 251.973.162 117.054.362 119.516.988

Αποθέματα 4.9.4 107.998.681 108.595.399 46.670.984 49.258.450

Εμπορικές απαιτήσεις 4.9.5 99.879.902 90.951.747 51.393.588 45.583.265

Λοιπές απαιτήσεις 4.9.5 7.652.298 6.921.480 6.614.773 3.628.334

Ταμειακά διαθέσιμα 4.9.6 23.186.916 40.595.341 6.164.817 16.137.744

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 4.9.7 6.210.201 4.909.195 6.210.201 4.909.195

Σύνολο Ενεργητικού 440.020.029 435.374.438 302.488.596 301.435.412

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετόχων της Μητρικής:

Μετοχικό κεφάλαιο 4.9.13 54.504.437 54.504.438 54.504.438 54.504.438

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 40.676.356 40.676.356 40.676.356 40.676.356

Αποθεματικά 17.783.176 17.463.998 126.450.525 141.131.347

Κέρδη (ζημιές) εις νέον 161.229.141 157.236.105 (14.433.748) (33.598.025)

Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής 274.193.110 269.880.896 207.197.569 202.714.115

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 1.996.815 2.638.737 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 276.189.925 272.519.633 207.197.569 202.714.115

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 68.879.839 70.635.943 46.732.803 52.619.959

Δάνεια 4.9.10 48.413.329 48.607.624 38.496.250 44.000.000

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 8.601.116 10.595.268 3.190.104 3.974.856

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.989.671 5.642.981 2.205.342 1.812.104

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 2.970.203 2.953.256 2.841.107 2.825.911

Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.9.9 2.905.520 2.836.813 0 7.087

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 94.950.264 92.218.863 48.558.223 46.101.339

Προμηθευτές 4.9.8 52.779.295 64.800.497 24.280.172 29.662.690

Λοιπές υποχρεώσεις 4.9.8 12.962.757 9.220.899 9.914.646 6.048.675

Φόρος εισοδήματος - λοιποί φόροι πληρωτέοι 8.438.481 5.745.599 4.120.584 2.499.440

Δάνεια 4.9.10 16.367.034 7.805.390 8.503.750 6.000.000

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 4.402.698 4.646.478 1.739.072 1.890.534

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 440.020.029 435.374.438 302.488.596 301.435.412

Σημείωση
Όμιλος Εταιρεία
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4.2 ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές σημειώσεις. 

 
  

Ποσά σε €

01.01-30.06.2021 

Σύνολο Δραστ/των

01.01-30.06.2020 

Σύνολο Δραστ/των

01.01-30.06.2021 

Σύνολο Δραστ/των

01.01-30.06.2020 

Σύνολο Δραστ/των

Έσοδα 4.9.1 195.235.968 183.688.988 82.512.885 81.334.988

Κόστος πωλήσεων (122.036.362) (115.675.810) (50.616.526) (52.080.625)

Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως 73.199.605 68.013.177 31.896.360 29.254.363

Έσοδα από συγγενείς 6.348.113 5.150.596 0 0

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 292.448 699.176 796.768 845.292

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (9.725.048) (9.294.959) (5.347.191) (4.779.001)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (45.213.870) (42.310.438) (22.500.501) (21.534.697)

Κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 24.901.249 22.257.551 4.845.435 3.785.957

Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα 4.9.12 (190.031) (2.640.221) 16.442.837 6.115.244

Κέρδη (ζημίες) από επανεκτίμηση/πώληση περιουσιακών 

στοιχείων
0 12.360 0 0

Κέρδος (ζημία) προ φόρων 24.711.218 19.629.690 21.288.272 9.901.200

Φόρος εισοδήματος 4.9.11 (5.551.973) (5.165.571) (807.370) (947.812)

Αναβαλλόμενοι φόροι 4.9.11 596.426 1.525.993 (402.286) 368.823

Κέρδος (ζημία) μετά την αφαίρεση φόρου (A) 19.755.671 15.990.112 20.078.616 9.322.212

Μετόχους της μητρικής 19.506.183 15.617.534 20.078.616 9.322.212

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 249.488 372.578 0 0

Λοιπά Συνολικά Έσοδα: 0 0 0 0

Κονδύλια που δεν θα μεταφερθούν στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων:
9.049 7.453 9.049 7.453

Κέρδος/Ζημία από αναλογιστική μελέτη 0 9.806 0 9.806

Αναβαλλόμενος Φόρος αναλογιστικής μελέτης 0 (2.354) 0 (2.354)

Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή 9.049 0 9.049 0

Κονδύλια που ενδέχεται να μεταφερθούν μελλοντικά στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων:
2.484.609 (4.603.458) 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού 2.484.609 (4.603.458) 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 2.493.658 (4.596.005) 9.049 7.453

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 22.249.329 11.394.107 20.087.665 9.329.665

Μετόχους της μητρικής 21.891.834 11.256.267 20.087.665 9.329.665

Μη ελέγχουσα συμμετοχή 357.495 137.840 0 0

Κέρδη (ζημίες) κατά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους 

της μητρικής για την χρήση
4.9.14 0,2912 0,2326 0,2997 0,1388

Σημείωση

Όμιλος Εταιρεία
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4.3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές σημειώσεις. 
  

Ποσά σε €

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 54.504.438 40.676.356 13.751.423 142.339.550 251.271.767 2.364.554 253.636.320

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

Καθαρά κέρδη χρήσης 15.617.534 15.617.534 372.578 15.990.112

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Συναλλαγματικές διαφορές (4.368.720) (4.368.720) (234.738) (4.603.458)

Αποθεματικό από αναλογιστική μελέτη 7.453 7.453 7.453

Σύνολο λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων 7.453 (4.368.720) (4.361.268) (234.738) (4.596.006)

Λοιπές συναλλαγές καταχωρημένες στα Ίδια κεφάλαια

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους 7.453 11.248.813 11.256.266 137.840 11.394.107

Αγορές ιδίων μετοχών (81.929) (81.929) (81.929)

Διανεμηθέντα μερίσματα (11.214.034) (11.214.034) (11.214.034)

Σχηματισμός αποθεματικών 3.989.277 (3.989.277) 0 0

Μεταβολή από συγγενείς (90.577) (90.577) (90.577)

Σύνολο λοιπών συναλλαγών 0 0 3.907.348 (15.293.889) (11.386.541) (11.386.541)

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2020 54.504.438 40.676.356 17.666.224 138.294.476 251.141.493 2.502.394 253.643.887

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 54.504.437 40.676.356 17.463.998 157.236.104 269.880.895 2.638.737 272.519.632

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

Καθαρά κέρδη χρήσης 19.506.183 19.506.183 249.488 19.755.671

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα

Συναλλαγματικές διαφορές 2.376.602 2.376.602 108.007 2.484.609

Αποθεματικό από αναλογιστική μελέτη 9.049 9.049 9.049

Σύνολο λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων 9.049 2.376.602 2.385.650 108.007 2.493.658

Λοιπές συναλλαγές καταχωρημένες στα Ίδια κεφάλαια

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους 9.049 21.882.785 21.891.834 357.495 22.249.329

Αγορές ιδίων μετοχών (604.210) (604.210) (604.210)

Διανεμηθέντα μερίσματα (15.000.000) (15.000.000) (15.000.000)

Δικαιώματα μειοψηφίας λόγω εξαγοράς ποσοστού θυγατρικής (1.975.409) (1.975.409) (999.417) (2.974.826)

Σχηματισμός αποθεματικών 914.339 (914.339) 0 0

Σύνολο λοιπών συναλλαγών 310.129 (17.889.749) (17.579.619) (999.417) (18.579.036)

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2021 54.504.437 40.676.356 17.783.176 161.229.141 274.193.110 1.996.815 276.189.925

Αποθεματικό 

Αναπροσαρμογών και 

λοιπά αποθεματικά

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Υπόλοιπο κερδών 

ζημιών
Σύνολο

Μη ελέγχουσα 

συμμετοχή
Σύνολο
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4.4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές σημειώσεις. 
  

Ποσά σε €

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 54.504.438 40.676.356 137.114.752 (35.743.113) 196.552.433

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

Καθαρά κέρδη χρήσης 0 9.322.212 9.322.212

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα

Αποθεματικό από αναλογιστική μελέτη 7.453 7.453

Σύνολο λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων 7.453 7.453

Λοιπές συναλλαγές καταχωρημένες στα Ίδια κεφάλαια

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους 7.453 9.322.212 9.329.665

Αγορές ιδίων μετοχών (81.929) (81.929)

Σχηματισμός αποθεματικών 3.898.794 (3.898.794) 0

Διανεμηθέντα μερίσματα (11.214.034) (11.214.034)

Σύνολο λοιπών συναλλαγών (7.397.170) (3.898.794) (11.295.964)

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2020 54.504.438 40.676.356 129.725.035 (30.319.695) 194.586.134

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 54.504.438 40.676.356 141.131.347 (33.598.025) 202.714.115

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

Καθαρά κέρδη χρήσης 0 20.078.616 20.078.616

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα

Αποθεματικό από αναλογιστική μελέτη 9.049 9.049

Σύνολο λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων 9.049 9.049

Λοιπές συναλλαγές καταχωρημένες στα Ίδια κεφάλαια

Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους 9.049 20.078.616 20.087.665

Αγορές ιδίων μετοχών (604.210) (604.210)

Διανεμηθέντα μερίσματα (15.000.000) (15.000.000)

Σχηματισμός αποθεματικών 914.339 (914.339) 0

Σύνολο λοιπών συναλλαγών (14.689.871) (914.339) (15.604.210)

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2021 54.504.438 40.676.356 126.450.525 (14.433.748) 207.197.569

Αποθεματικό 

Αναπροσαρμογών και 

λοιπά αποθεματικά

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Υπόλοιπο κερδών 

ζημιών
Σύνολο
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4.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

Οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές σημειώσεις. 
  

01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2020

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 24.711.218 19.629.690 21.288.272 9.901.200

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 6.418.410 6.180.538 3.405.400 3.320.268

Eπανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων 0 (12.360) 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές 120.312 1.174.488 (13.047) (37.912)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (7.362.375) (4.535.835) (17.325.565) (6.945.948)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 910.184 1.063.235 645.771 746.796

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.574.030 (15.587.470) 2.587.466 (4.774.445)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (8.822.547) (881.515) (7.317.499) (1.836.715)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (6.662.756) 1.951.773 (1.147.240) 5.799.078

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (729.727) (1.011.334) (584.375) (756.594)

Καταβλημένοι φόροι (3.009.608) (1.253.018) 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.147.141 6.718.194 1.539.185 5.415.730

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Απόκτηση/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (3.576.988) (1.909.118) (3.568.769) (9.393.960)

Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (16.756.147) (17.626.841) (3.920.440) (13.603.372)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 126.806 96.569 58.002 56

Τόκοι εισπραχθέντες 77.634 41.568 104.745 630.052

Μερίσματα εισπραχθέντα 5.253.323 2.940.005 14.967.688 12.258.250

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις (201.241) 787.366 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (15.076.613) (15.670.451) 7.641.227 (10.108.973)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 23.184.426 31.234.192 12.000.000 30.000.000

Εξοφλήσεις δανείων (15.000.000) (28.971.356) (15.000.000) (25.000.000)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (2.312.329) (1.968.545) (886.137) (847.587)

(Πληρωμές)/Εισπράξεις από (αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών (604.210) (81.929) (604.210) (81.929)

Μερίσματα πληρωθέντα προς μετόχους μητρικής (14.662.991) (10.946.094) (14.662.991) (10.946.094)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (9.395.104) (10.733.733) (19.153.338) (6.875.611)

Καθαρή Αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα κ ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ) (17.324.576) (19.685.990) (9.972.927) (11.568.854)

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου 40.595.341 54.847.405 16.137.744 30.278.899

Επίδραση συναλ/κών διαφορ. λόγω μετατροπής σε euro (83.850) (677.084) 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου 23.186.916 34.484.332 6.164.817 18.710.045

Όμιλος Εταιρεία
Ποσά σε €
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4.6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

4.6.1 Η Εταιρεία 

Η Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. (Εταιρεία) έχει την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας και είναι η μητρική εταιρεία του 
ομίλου Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ (ο όμιλος).  
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στη οδό Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 26, Μαρούσι στην Ελλάδα. Εκεί βρίσκονται και 
τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.  
Οι μετοχές της Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών.  

4.6.2 Δομή του ομίλου 

Οι εταιρείες του ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι οι 
εξής:  

 

Κατά τον Μάιο του 2021 η Εταιρεία προέβη στην αγορά επιπλέον του 10% της εταιρείας IVYBRIDGE με αποτέλεσμα 
να ανήκει στον όμιλο το 100% των μετοχών, όπως επίσης και των έμμεσων συμμετοχών ERGOPACK και HOZTORG. 

 

Αντικείμενο δραστηριότητας 

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία καλλυντικών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης και 
παραφαρμακευτικών ειδών.  
Οι κύριες δραστηριότητες του ομίλου δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.  

Εταιρεία Έδρα
Ποσοστό Άμεσης 

Συμμετοχής

Ποσοστό Έμμεσης 

Συμμετοχής
Σύνολο

ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ

SARANTIS BULGARIA LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

SARANTIS ROMANIA S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

SARANTIS BELGRADE D.O.O. ΣΕΡΒΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

SARANTIS BANJA LUKA D.O.O. ΒΟΣΝΙΑ 0.00% 100.00% 100.00%

SARANTIS SKOPJE D.O.O. ΣΚΟΠΙΑ 0.00% 100.00% 100.00%

SARANTIS POLSKA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

POLIPAK SP. Z.O.O. ΠΟΛΩΝΙΑ 0.00% 80.00% 80.00%

SARANTIS CZECH REPUBLIC sro ΤΣΕΧΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

SARANTIS HUNGARY Kft. ΟΥΓΓΑΡΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

ZETAFIN LTD ΚΥΠΡΟΣ 100.00% 0.00% 100.00%

ZETA COSMETICS LTD ΚΥΠΡΟΣ 0.00% 100.00% 100.00%

WALDECK LTD ΚΥΠΡΟΣ 0.00% 100.00% 100.00%

ELODE FRANCE S.A.R.L ΓΑΛΛΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

SARANTIS FRANCE S.A.R.L ΓΑΛΛΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

SARANTIS PORTUGAL Lda ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

ASTRID T.M. A.S. ΤΣΕΧΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

SARANTIS SLOVAKIA S.R.O ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0.00% 100.00% 100.00%

IVYBRIDGE VENTURES LTD ΚΥΠΡΟΣ 100.00% 0.00% 100.00%

SARANTIS UKRAINE LLC ΟΥΚΡΑΝΙΑ 100.00% 0.00% 100.00%

ERGOPACK LLC ΟΥΚΡΑΝΙΑ 0.00% 100.00% 100.00%

HOZTORG LLC ΡΩΣΙΑ 0.00% 100.00% 100.00%

ELCA COSMETICS LTD ΚΥΠΡΟΣ 0.00% 49.00% 49.00%

ESTEE LAUDER HELLAS S.A. ΕΛΛΑΔΑ 0.00% 49.00% 49.00%

ΕSTEE LAUDER BULGARIA EOOD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0.00% 49.00% 49.00%

ESTEE LAUDER ROMANIA S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0.00% 49.00% 49.00%

Μέθοδος Καθαρής Θέσης

Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης

Δομή Ομίλου
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4.7 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

4.7.1 Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ 

Οι ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι σύμφωνες με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας 
Προτύπων (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

4.7.2 Βάση κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2021, έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις 
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας www.sarantisgroup.com.    

4.7.3 Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 8 Σεπτεμβρίου 2021. 

4.7.4 Καλυπτόμενη περίοδος  

Οι παρούσες ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της «ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»  και των θυγατρικών της, που μαζί αναφέρονται ως όμιλος και καλύπτουν 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2021. 

4.7.5 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα 
του Ομίλου, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η μητρική 
εταιρεία. 

4.7.6 Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης  
Η κατάρτιση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί 
την διενέργεια εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των  
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις καθώς και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν.  

Κατά την σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές 
κρίσεις και εκτιμήσεις, που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου, 
καθώς και οι κύριες πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας, παρέμειναν ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020, εκτός από εκείνες που αφορούν την υιοθέτηση των 
νέων ΔΠΧΑ που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 (βλέπε σημείωση 4.7.7). 

Εκτίμηση επίδρασης του COVID-19  

O Όμιλος, με μέγιστο αίσθημα ευθύνης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ανταποκρίνεται σε όλα τα επίπεδα, 
μέσω ειδικού πλάνου δράσης, σύμφωνα με την εξέλιξη της πανδημίας σε όλη την  γεωγραφική της περιοχή.  
Η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποτελεί 
μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία. 

Ο Όμιλος ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη ευελιξία και ευαισθησία, υποστηριζόμενος από τους ανθρώπους του, παρότι 
οι προσκλήσεις ήταν συνεχείς σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής του. 

Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος καθόρισε τις βασικές του προτεραιότητες:  

 

• Διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών, των 
καταναλωτών, καθώς και συνεχής υποστήριξη των κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη, ιδιαιτέρως 
εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας και φροντίζουν τους 
πληγέντες.  

 

http://www.sarantisgroup.com/
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Από τις αρχές του 2020, που άρχισε να εξαπλώνεται ο COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος θέσπισε ειδική 
ομάδα διαχείρισης και προληπτικά μέτρα σύμφωνα με την κυβέρνηση και τους σχετικούς φορείς κάθε κράτους που 
δραστηριοποιείται, αλλά και με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ. 

Στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19, εφαρμόστηκε 
μια ειδική πολιτική προστασίας περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, εξ’ αποστάσεως εργασία, αναστολή τόσο των 
επαγγελματικών όσο και των προσωπικών ταξιδιών, ακύρωση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών 
εταιρικών γεγονότων, απολύμανση των κεντρικών γραφείων και ειδική καθοδήγηση για την υγιεινή. Στις υπόλοιπες 
χώρες δραστηριοποίησής του, ο Όμιλος ευθυγραμμίστηκε με τα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν από τις αρχές 
και εφάρμοσε εξ’ αποστάσεως εργασία και περαιτέρω ειδικά μέτρα προστασίας. 

Έκτοτε, ο Όμιλος διατηρεί μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στις εγκαταστάσεις του και προσαρμόζεται ανάλογα με τα 
περιοριστικά μέτρα που τίθενται από τις κυβερνήσεις και τους σχετικούς φορείς στις χώρες που δραστηριοποιείται, 
καθώς η πανδημία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. 

Επιπρόσθετα, η προσφορά του Ομίλου στην κοινωνία εντατικοποιήθηκε κατά την διάρκεια της πανδημίας, 
εστιάζοντας στην ενίσχυση του τομέα της υγείας και στην στήριξη όσων έχουν ανάγκη στις χώρες του Ομίλου, μέσα 
από προϊοντικές και χρηματικές δωρεές, καθώς και δωρεές σε είδος σε νοσοκομεία, γηροκομεία, ΜΚΟ και άλλων 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων. 

Επιπλέον, κατά την περίοδο καραντίνας, ο Όμιλος προσέφερε εσωτερικά πληροφορίες για την πανδημία και 
υπηρεσίες προώθησης της υγείας & ευεξίας [π.χ. υγιεινές διατροφικές συνήθειες εντός της καραντίνας, 
εναλλακτικές προτάσεις ψυχαγωγίας αναψυχής, όπως σεμινάρια, διαδικτυακά θέατρα, διαδικτυακά βιβλία, 
διαδικτυακές εκδρομές]. 

 
• Υλοποίηση κατάλληλων σχεδίων έκτακτης ανάγκης και επιχειρησιακής συνέχειας με σκοπό τη διασφάλιση 
των μονάδων παραγωγής και τη δυνατότητα της αλυσίδας εφοδιασμού να παραμείνει πλήρως λειτουργική 
ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία του και ιδιαιτέρως η αδιάλειπτη διάθεση 
προϊόντων του στην αγορά που είναι σε υψηλή ζήτηση. 
 

Καθώς οι ανάγκες των καταναλωτών στράφηκαν σε συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες, ο Όμιλος φρόντισε να 
ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση που παρουσιάστηκε σε συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες, όπως είναι τα 
προϊόντα οικιακής φροντίδας και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής καθώς και τα συμπληρώματα διατροφής.  

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος εισήλθε άμεσα στην παραγωγή αντιβακτηριδιακών προϊόντων, στην κατηγορία της 
περιποίησης και καθαρισμού χεριών, προκειμένου να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση για τα συγκεκριμένα 
προϊόντα. 

 

• Διατήρηση της ισχυρής οικονομικής θέσης με σκοπό την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου και την 
περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου. 
 

Ταυτόχρονα με τις άμεσες προτεραιότητες που έθεσε ο Όμιλος για την υγεία, την ασφάλεια και την απρόσκοπτη 
επιχειρησιακή λειτουργία, εν μέσω του εξαιρετικά δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος κατάφερε 
να διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση, να δημιουργεί ελεύθερες ταμειακές ροές και να υλοποιεί σταθερά το 
επενδυτικό του πλάνο δημιουργώντας αξία προς όλους τους ενδιαφερόμενους.  

Χαρακτηριστικά, κατά το 2020 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για ανάπτυξη νέων προϊόντων, εξαγορές, 
αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού, επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και πληρωμή μερίσματος 
προς τους μετόχους της Εταιρείας. 

Η ευελιξία του Ομίλου και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες τάσεις κατανάλωσης, με ιδιαιτέρως 
αυξημένη ζήτηση σε συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες, και να αντιμετωπίζει τις πρωτοφανείς προκλήσεις που 
προκύπτουν εν μέσω της πανδημίας COVID-19, αντικατοπτρίζεται στην αξιοσημείωτη οικονομική απόδοσή του κατά 
το 2020 που χαρακτηρίζεται από αύξηση στις πωλήσεις, σημαντική αύξηση στην κερδοφορία και δημιουργία 
ελεύθερων ταμειακών ροών.  

Παρότι οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία το 2021 παραμένουν αβέβαιες και η διαδικασία εμβολιασμού 
βρίσκεται σε εξέλιξη, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη και σχεδιάζει τα μελλοντικά πλάνα πίσω από τις στρατηγικές 
προτεραιότητες του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η διοίκηση θα συνεχίσει να παραμένει προσηλωμένη στους 
μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου επιδιώκοντας περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών του, περαιτέρω 
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βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και συνεχή δημιουργία αξίας στους 
μετόχους του.  
 
Ως εκ τούτου η διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας 
του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

4.7.7 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκτός από τα νέα πρότυπα και 
διερμηνείες που υιοθετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2021. 

Παρ’ όλα αυτά, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν επιλεγμένες σημειώσεις για την εξήγηση 
γεγονότων και συναλλαγών, σημαντικών για την κατανόηση των μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσης του 
Ομίλου και της Εταιρείας σε σχέση με τις τελευταίες ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

α) Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόστηκαν στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε 

ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που 

ξεκινούν την  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 & ΔΠΧΑ 16: Αναμόρφωση 
επιτοκίων αναφοράς (IBOR Reform) – 2ο Στάδιο  

1 Ιανουαρίου 2021 

 

Οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου. 

Επιπρόσθετα των παραπάνω τροποποιήσεων, η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (IFRS Interpretations Committee) 
έχει δημοσιεύσει κάποιες οριστικές αποφάσεις ημερήσιας διάταξης που αντικατοπτρίζουν το σκεπτικό της 
Επιτροπής ως προς την εφαρμογή των ΔΠΧΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Από την 30η Ιουνίου 2020 έχουν 
οριστικοποιηθεί οι ακόλουθες αποφάσεις της Επιτροπής: 

 

Πρότυπο  Θεματολογία 

ΔΛΠ 1 
Συμφωνίες χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας – Αντίστροφη εκχώρηση 
απαιτήσεων  

ΔΛΠ 38 Έξοδα διαμόρφωσης ή προσαρμογής σε συμβάσεις Cloud Computing 

ΔΠΧΑ 9  Αντιστάθμιση μεταβλητότητας ταμειακών ροών λόγω πραγματικού επιτοκίου   

ΔΛΠ 19 Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας  

ΔΛΠ 10  
Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων όταν δεν ισχύει η αρχή συνέχισης της 
δραστηριότητας 

ΔΛΠ 2  Απαραίτητα έξοδα για την πώληση αποθεμάτων  
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ΔΛΠ 19 Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας  

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον 
τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» επί της οποίας περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό 
αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος 
καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή 
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης. 

Το εν λόγω επεξηγηματικό υλικό διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το 
παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές 
οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν 
ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως προς το θέμα αυτό.    

Η ισχύς εφαρμογής της ως άνω οριστικής απόφασης της Επιτροπής είναι άμεση, ωστόσο δεν έχει καταστεί εφικτό 
να εφαρμοστεί στις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η 
Ιουνίου 2021.  

Οι μεταβολές που προκύπτουν από την ως άνω απόφαση θα εφαρμοστούν στις ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021 και θα αντιμετωπισθούν ως Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής. Η 
εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί αναδρομικά με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου 
στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών 
ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε 
χρήση. 

Η Εταιρεία ερευνά την επίδραση της αλλαγής λογιστικής στον τρόπο υπολογισμού για την παροχή αποζημίωσης 
λόγω συνταξιοδότησης. 

Β) Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε 
μεταγενέστερες περιόδους 

 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16: Covid19 - Παραχωρήσεις ενοικίου μετά την 

30η Ιουνίου 2021 – Παράταση εφαρμογής 
1 Απριλίου 2021 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ: Κύκλος 2018-2020 1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16: Έσοδα πριν την έναρξη της προοριζόμενης 
χρήσης παγίου 

1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37: Επαχθείς συμβάσεις / Κόστος εκπλήρωσης 
συμβάσεων 

1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: Αναφορές στο Πλαίσιο Κατάρτισης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1 Ιανουαρίου 2022 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις»  1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως 
Μακροπρόθεσμες ή Βραχυπρόθεσμες  

1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και τη 2η Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ: 
Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών  

1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8: Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων 1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία 
συναλλαγή 

1 Ιανουαρίου 2023 

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις χρηματοοικονομικές του 
καταστάσεις. Δεν αναμένεται, οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους να 
έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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4.8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

4.8.1 Διαχείριση Κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας του Ομίλου με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και να διατηρήσει ιδανική 
κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. O Όμιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια 
του με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με 
τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» 
(συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα», και «χρηματοοικονομικά 
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων». Στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού δεν περιλαμβάνονται οι 
αγορές των ιδίων μετοχών. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα 
στους μετόχους της μητρικής» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό. Ο συντελεστής 
μόχλευσης την 30 Ιουνίου 2021 είχε ως εξής: 

 

 

4.8.2 Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Τα Χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, υπεραναλήψεις σε 
τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, επενδύσεις σε μετοχές, λοιπές υποχρεώσεις.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 

 

Ποσά σε € 30.06.2021 31.12.2020

Σύνολο δανεισμού 64.780.363 56.413.014

Μείον

Ταμειακά διαθέσιμα (23.186.916) (40.595.341)

Χρημ/κα στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελ/ων (6.210.201) (4.909.195)

Καθαρός δανεισμός 35.383.246 10.908.477

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 274.193.110 269.880.896

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 309.576.356 280.789.373

Συντελεστής μόχλευσης 11,43% 3,88%

Όμιλος
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4.8.3 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία, κατά μέθοδο 
επιμέτρησης. Οι διαφορετικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: 

• Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για περιουσιακά στοιχεία που 
διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές (επίπεδο 1) 

• Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς ή υπολογιζόμενες εμμέσως από 
δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία (επίπεδο 2). 

• Τεχνικές αποτίμησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές σε ενεργούς 
χρηματαγορές (επίπεδο 3). 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία κατά την 30 Ιουνίου 2021 έχουν ως εξής: 

 

 

Όσον αφορά τα ιδιοχρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία (γήπεδα και κτίρια), όσο και τις επενδύσεις σε ακίνητα, 
ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας πραγματοποιείται από εγκεκριμένους εκτιμητές βάσει διεθνών κανόνων και 
οδηγιών, λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά στοιχεία πρόσφατων ή και παλαιοτέρων πραγματοποιηθεισών τιμών 
ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή των ακινήτων εφόσον υφίστανται ή με την μέθοδο αποσβεσμένου κόστους 

Ποσά σε € 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 339.237 408.207 222.628 231.228

Σύνολο 339.237 408.207 222.628 231.228

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από πελάτες 99.879.902 90.951.747 51.393.588 45.583.265

Λοιπές απαιτήσεις 7.652.298 6.921.480 6.614.773 3.628.334

Ταμειακά διαθέσιμα 23.186.916 40.595.341 6.164.817 16.137.744

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6.210.201 4.909.195 6.210.201 4.909.195

Σύνολο 136.929.316 143.377.763 70.383.379 70.258.538

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια 48.413.329 48.607.624 38.496.250 44.000.000

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 8.601.116 10.595.268 3.190.104 3.974.856

Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.905.520 2.836.813 0 7.087

Σύνολο 59.919.965 62.039.705 41.686.354 47.981.943

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια 16.367.034 7.805.390 8.503.750 6.000.000

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 4.402.698 4.646.478 1.739.072 1.890.534

Προμηθευτές 52.779.295 64.800.497 24.280.172 29.662.690

Λοιπές υποχρεώσεις 12.962.757 9.220.899 9.914.646 6.048.675

Σύνολο 86.511.783 86.473.264 44.437.640 43.601.899

Όμιλος Εταιρεία

Στοιχεία Ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 0 61.699.941 0 61.699.941

Επενδύσεις σε ακίνητα 0 1.021.382 0 1.021.382

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6.210.201 0 0 6.210.201

Όμιλος

Στοιχεία Ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 0 27.904.147 0 27.904.147

Επενδύσεις σε ακίνητα 0 31.857 0 31.857

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6.210.201 0 0 6.210.201

Εταιρεία
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αντικατάστασης (DRC) καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως θέση, μέγεθος, ποιότητα κατασκευής και 
κατάσταση συντήρησης. 

Η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές (π.χ. παράγωγα, 
μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία αναφοράς. «Ενεργός» χρηματαγορά υπάρχει όταν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες και αναθεωρούμενες 
σε τακτά διαστήματα τιμές, που δημοσιεύονται από χρηματιστήριο, χρηματιστή, κλάδο, οργανισμό αξιολόγησης ή  
οργανισμό εποπτείας. Αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1. 

Η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές (π.χ. συμβόλαια 
παραγώγων εκτός της αγοράς παραγώγων) προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης, οι οποίες βασίζονται 
ως επί το πλείστον σε διαθέσιμες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται σε ενεργές αγορές ενώ 
χρησιμοποιούν κατά το δυνατό λιγότερο εκτιμήσεις της οικονομικής οντότητας. Αυτά τα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 2. 

Εάν οι τεχνικές αποτίμησης δεν βασίζονται σε διαθέσιμες αγοραίες πληροφορίες τότε τα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία περιλαμβάνονται στο επίπεδο 3. 

 

4.9 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.9.1 Πληροφόρηση ανά τομέα  

Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τέσσερις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες: τα 

Καλλυντικά Ευρείας Διανομής, τα Προϊόντα Οικιακής Χρήσης, τις Λοιπές Πωλήσεις και τα Προϊόντα Private Label. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των 

επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

διάθεση πόρων. Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα αναλύονται ως εξής:  

Για την περίοδο 01/01/2021 – 30/06/2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την περίοδο 01/01/2020 –30/06/2020:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις: 

- Τα έσοδα από συγγενείς εταιρείες αφορούν έσοδα που προέρχονται από την εταιρεία Elca Cosmetics Ltd και 
των θυγατρικών της. 

Τομείς Εμπορικής Δραστηριότητας

Προσωπική 

Φροντίδα & 

Περιποίηση

Οικιακή 

Φροντίδα

Λοιπές 

Πωλήσεις

Private Label 

(Polipak)

Έσοδα από 

συγγενείς 

Εταιρείες

Σύνολο Ομίλου

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 85.089.189 76.129.433 22.565.949 11.451.397 0 195.235.968

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
5.850.397 9.563.632 2.036.916 1.102.191 6.348.113 24.901.249

Έσοδα από τόκους 21.532 19.265 5.710 2.898 0 49.405

Έξοδα από τόκους (260.275) (232.869) (69.026) (35.028) 0 (597.198)

Κέρδη προ φόρων 5.767.577 9.489.532 2.014.951 1.091.045 6.348.113 24.711.218

Φόρος εισοδήματος 1.097.654 1.805.997 383.475 207.642 1.460.779 4.955.546

Κέρδη και ζημίες μετά από φόρους 4.669.922 7.683.535 1.631.477 883.403 4.887.334 19.755.671

Αποσβέσεις 2.718.211 2.431.987 720.879 547.333 0 6.418.410

Κέρδη και ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
8.568.608 11.995.619 2.757.795 1.649.524 6.348.113 31.319.659

Τομείς Εμπορικής Δραστηριότητας

Προσωπική 

Φροντίδα & 

Περιποίηση

Οικιακή 

Φροντίδα

Λοιπές 

Πωλήσεις

Private Label 

(Polipak)

Έσοδα από 

συγγενείς 

Εταιρείες

Σύνολο Ομίλου

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 78.769.632 71.669.648 22.377.990 10.871.718 0 183.688.988

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
5.046.986 8.524.028 1.996.448 1.539.494 5.150.596 22.257.551

Έσοδα από τόκους 14.891 13.549 4.230 2.055 0 34.726

Έξοδα από τόκους (318.204) (289.522) (90.400) (43.918) 0 (742.045)

Κέρδη προ φόρων 3.920.104 7.498.719 1.676.308 1.383.963 5.150.596 19.629.690

Φόρος εισοδήματος 694.533 1.328.563 296.995 245.199 1.074.288 3.639.578

Κέρδη και ζημίες μετά από φόρους 3.225.572 6.170.156 1.379.313 1.138.763 4.076.308 15.990.112

Αποσβέσεις 2.571.591 2.339.798 730.574 538.575 0 6.180.538

Κέρδη και ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
7.618.577 10.863.826 2.727.022 2.078.069 5.150.596 28.438.089
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- Ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών εσόδων & εξόδων και των αποσβέσεων έχει γίνει αναλογικά βάσει 
των πωλήσεων της εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου. Ο δε υπολογισμός των φόρων 
εισοδήματος έχει βασιστεί αναλογικά στα κέρδη προ φόρων της εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας του 
Ομίλου. 

Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς 
του Ομίλου αναλύεται ως εξής: 

 

Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή 

Οι πωλήσεις του Ομίλου και τα μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού κατανέμονται ανά γεωγραφική περιοχή ως 

κάτωθι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  

Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ενσωματώνονται τα ενοποιημένα οικονομικά 
μεγέθη της εταιρείας ELCA Cosmetics Ltd, με βάση την μέθοδο της καθαρής θέσης.  

Η κίνηση των συμμετοχών του Ομίλου σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες, αναλύεται ως εξής:  

 

 

 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος και η εταιρεία The Estée Lauder Companies Inc. (“EL”) έχουν προβεί σε τροποποίηση της 
προ υπάρχουσας συμφωνίας μετόχων (Shareholding Agreement) που διέπει την εταιρεία ELCA, η οποία έληγε το 
2021, επεκτείνοντας την διάρκειά της από τις 30 Ιουνίου 2021 στις 30 Ιουνίου 2028.  

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Σύνολο Ενεργητικού 440.020.029 435.374.438 182.143.142 183.817.549 162.963.758 172.887.821 48.304.994 53.707.509 46.608.134 24.961.559

Σύνολο Υποχρεώσεων 163.830.104 162.854.806 64.457.266 66.080.707 57.670.018 62.151.571 17.094.291 19.307.352 24.608.529 15.315.176

Όμιλος Προσωπική Φροντίδα & Περιποίηση Οικιακή Φροντίδα Λοιπές Πωλήσεις Private Label (Polipak)

Ποσά σε €

Όμιλος 30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 25.649.283 21.458.228

Συμμετοχή στα κέρδη συγγενών εταιρειών και κοινοπραξιών 4.887.334 9.222.158

Μερίσματα (5.253.323) (4.914.211)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 0 (79.915)

Συναλλαγματικές διαφορές (28.395) (36.976)

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 25.254.899 25.649.283

Μη Κυκλοφοριακά 

Στοιχεία 

Ενεργητικού

30.06.2021 31.12.2020

Ελλάδα 77.825.717 77.284.733

Πολωνία 46.505.869 34.391.475

Ρουμανία 7.754.974 8.132.130

Βουλγαρία 919.639 1.086.424

Σερβία 890.989 1.048.399

Τσεχία 15.941.330 15.838.665

Σλοβακία 326.324 339.012

Ουγγαρία 2.050.421 2.137.242

Βόρεια Μακεδονία 447.057 514.753

Βοσνία 221.374 256.061

Πορτογαλία 2.111 4.355

Ουκρανία 16.857.290 16.627.371

Ρωσία 93.440 90.787

Κύπρος 25.254.899 25.649.283

Γαλλία 597 585

Σύνολο 195.092.031 183.401.276

Πωλήσεις
01.01 - 

30.06.2021

01.01 - 

30.06.2020

Ελλάδα 69.245.900 67.635.771

Πολωνία 46.809.068 42.452.175

Ρουμανία 27.555.817 24.215.643

Βουλγαρία 6.134.638 5.161.374

Σερβία 9.117.371 8.888.924

Τσεχία 11.027.632 9.558.093

Σλοβακία 2.951.179 2.936.760

Ουγγαρία 4.497.737 4.497.650

Βόρεια Μακεδονία 2.032.605 1.927.583

Βοσνία 1.568.128 1.318.080

Πορτογαλία 725.246 616.932

Ουκρανία 12.603.024 13.342.220

Ρωσία 967.623 1.137.781

Κύπρος 0 0

Γαλλία 0 0

Σύνολο 195.235.968 183.688.988
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Βάσει του νέου συμφωνητικού, η EL θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της στην ELCA εως το 100%, 
εξαγοράζοντας τις μετοχές που κατέχει ο Όμιλος έως 30/06/2027. 

4.9.3 Υπεραξία  

Η υπεραξία στον ‘Όμιλο και στην Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

4.9.4 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:  

 

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας και του Ομίλου είναι ελεύθερα βαρών. 

Η ανάλυση της πρόβλεψης απομείωσης αξίας λόγω απαξίωσης έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ Όμιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο 1.1.2021 7.676.364 1.100.000

Προσθήκες / Μειώσεις 0 0

Απομειώσεις/Επανεκτίμηση 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές 24.897 0

Υπόλοιπο 30.06.2021 7.701.262 1.100.000

Ποσά σε Ευρώ Όμιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο 1.1.2020 7.898.422 1.100.000

Προσθήκες / Μειώσεις 0 0

Απομειώσεις/Επανεκτίμηση 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές (222.058) 0

Υπόλοιπο 31.12.2020 7.676.364 1.100.000

Όμιλος 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορεύματα 78.859.044 79.753.887

Προϊόντα 10.831.830 12.353.966

Α΄ ύλες 15.874.134 17.839.677

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 3.110.561 860.997

Απομείωση Αξίας λόγω Απαξίωσης (676.888) (2.213.126)

Σύνολο 107.998.681 108.595.399

Εταιρεία 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορεύματα 27.326.616 26.961.135

Προϊόντα 9.657.854 11.344.251

Α΄ ύλες 8.834.646 12.157.803

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1.043.029 437.133

Απομείωση Αξίας λόγω Απαξίωσης (191.162) (1.641.873)

Σύνολο 46.670.984 49.258.450

Όμιλος 30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο Έναρξης 2.213.126 2.274.919

Πρόβλεψη χρήσης 1.268.182 1.800.893

Χρησιμοποίηση πρόβλέψης (2.818.596) (1.751.445)

Αντιλογισμός Πρόβλεψης (999) (38.886)

Συναλλαγματικές διαφορές 15.174 (72.354)

Υπόλοιπο Λήξης 676.887 2.213.126
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Δεν πραγματοποιήθηκε απομείωση αποθεμάτων λόγω μείωσης πωλήσεων ή αναστολής λειτουργίας. Σημειώνεται 
ότι, ποσοστό άνω του 90% των πωλήσεων του Ομίλου πραγματοποιείται σε κατηγορίες όπως είναι η προσωπική 
φροντίδα & υγιεινή, η καθαριότητα και φροντίδα του σπιτιού καθώς και συμπληρώματα διατροφής, κατηγορίες οι 
οποίες παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση λόγω των αναγκών που προέκυψαν από τον COVID-19. 

4.9.5 Εμπορικές Απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις   

Ο λογαριασμός Εμπορικές Απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:  

 

 

 

 

 

Καθώς το βασικό δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου επικεντρώνεται στο κανάλι της ευρείας διανομής, το οποίο 
παρέμεινε σε πλήρη και μάλιστα αυξημένη λειτουργία λόγω των αυξημένων καταναλωτικών αναγκών, υπάρχει 
κανονική ροή εισπραξιμότητας των απαιτήσεων από πελάτες. 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:  

 

 

  

Εταιρεία 30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο Έναρξης 1.641.873 1.492.317

Πρόβλεψη χρήσης 1.012.982 1.446.621

Χρησιμοποίηση πρόβλέψης (2.463.694) (1.297.064)

Αντιλογισμός Πρόβλεψης 0 0

Υπόλοιπο Λήξης 191.161 1.641.873

Όμιλος 30.06.2021 31.12.2020

Πελάτες 79.106.643 83.238.504

Μείον προβλέψεις (3.315.275) (3.550.375)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 75.791.368 79.688.129

Επιταγές εισπρακτέες και γραμμάτια 26.488.534 13.663.618

Μείον προβλέψεις (2.400.000) (2.400.000)

Καθαρές επιταγές εισπρακτέες και γραμμάτια 24.088.534 11.263.618

Σύνολο 99.879.902 90.951.747

Εταιρεία 30.06.2021 31.12.2020

Πελάτες 30.004.657 36.932.468

Μείον προβλέψεις (1.877.090) (1.855.636)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 28.127.567 35.076.832

Επιταγές εισπρακτέες και γραμμάτια 25.666.021 12.906.433

Μείον προβλέψεις (2.400.000) (2.400.000)

Καθαρές επιταγές εισπρακτέες και γραμμάτια 23.266.021 10.506.433

Σύνολο 51.393.588 45.583.265

Όμιλος 30.06.2021 31.12.2020

Λογ. Επίδικων απαιτήσεων 425.132 425.134

Χρεώστες διάφοροι 5.018.425 3.146.064

Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις από Μισθώσεις 91.503 216.755

Προπληρωμές και δουλευμένα έσοδα 2.480.117 3.397.279

Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 47.382 46.511

Μείον προβλέψεις (410.261) (310.264)

Σύνολο 7.652.298 6.921.480
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Η ανάλυση της πρόβλεψης τόσο για τις εμπορικές όσο και για τις λοιπές απαιτήσεις έχει ως εξής:  

 

 

4.9.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση, που αναλύονται ως εξής:  

 

 

 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν δεσμευμένες καταθέσεις. 

 

 

 

 

 

 

Εταιρεία 30.06.2021 31.12.2020

Λογ. Επίδικων απαιτήσεων 425.136 425.136

Χρεώστες διάφοροι 1.611.953 713.750

Απαίτηση από μερίσματα εισπρακτέα 3.067.848 1.728.348

Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις από Μισθώσεις 91.503 181.871

Προπληρωμές και δουλευμένα έσοδα 1.781.215 842.983

Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 47.382 46.511

Μείον προβλέψεις (410.266) (310.266)

Σύνολο 6.614.773 3.628.334

Όμιλος 30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο Έναρξης 6.260.639 6.446.024

Προσθήκες χρήσης 119.484 207.822

Απαιτήσεις που διαγράφηκαν (334.120) (19.434)

Ποσά που έχουν αντιλογιστεί 10.011 (83.461)

Συναλλαγματικές διαφορές 69.523 (290.311)

Υπόλοιπο Λήξης 6.125.537 6.260.639

Εταιρεία 30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο Έναρξης 4.565.901 4.506.280

Προσθήκες χρήσης 100.000 67.045

Απαιτήσεις που διαγράφηκαν 0 0

Ποσά που έχουν αντιλογιστεί 21.454 (7.423)

Υπόλοιπο Λήξης 4.687.355 4.565.901

Όμιλος 30.06.2021 31.12.2020

Ταμείο 126.623 342.844

Καταθέσεις στις τράπεζες 23.060.293 40.252.497

Σύνολο 23.186.916 40.595.341

Εταιρεία 30.06.2021 31.12.2020

Ταμείο 102.508 322.674

Καταθέσεις στις τράπεζες 6.062.309 15.815.070

Σύνολο 6.164.817 16.137.744
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4.9.7 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

 

Πρόκειται για τοποθετήσεις με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που διαπραγματεύονται στο σύνολό τους σε 
ενεργή αγορά.  

4.9.8 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

Οι προμηθευτές της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:  

 

  

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:  

 

 

Δεν υπάρχει εξάρτηση του Ομίλου από προμηθευτές που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους ή που αναμένεται 
να επηρεαστούν σημαντικά από τον COVID-19. 

4.9.9 Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Οι προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο Έναρξης 4.909.195 2.514.360 4.909.195 2.514.360

Προσθήκες 3.952.342 9.041.818 3.952.342 9.041.818

Πωλήσεις (3.069.816) (6.457.126) (3.069.816) (6.457.126)

Αναπροσαρμογές Εύλογης Αξίας 418.479 (189.857) 418.479 (189.857)

Υπόλοιπο Λήξης 6.210.201 4.909.195 6.210.201 4.909.195

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος 30.06.2021 31.12.2020

Προμηθευτές 50.267.167 60.921.970

Επιταγές πληρωτέες 2.512.128 3.878.527

Σύνολο 52.779.295 64.800.497

Εταιρεία 30.06.2021 31.12.2020

Προμηθευτές 21.768.044 25.784.163

Επιταγές πληρωτέες 2.512.128 3.878.527

Σύνολο 24.280.172 29.662.690

Όμιλος 30.06.2021 31.12.2020

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.279.336 1.780.949

Προκαταβολές πελατών 1.002.683 1.668.507

Μακρ. υποχρ. πληρ. την επομ. χρ. 0 24.464

Επιχορηγήσεις 1.095.715 1.215.936

Μερίσματα πληρωτέα 32.224 33.104

Έσοδα επόμενων χρήσεων και δουλευμένα έξοδα 5.930.907 3.131.359

Πιστωτές διάφοροι 3.621.891 1.366.579

Σύνολο 12.962.757 9.220.899

Εταιρεία 30.06.2021 31.12.2020

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 645.886 1.167.084

Προκαταβολές πελατών 3.860.143 2.487.567

Βραχ. υποχρ. προς συνδ. επιχ 548.255 558.255

Επιχορηγήσεις 14.697 8.885

Μερίσματα πληρωτέα 32.224 33.104

Έσοδα επόμενων χρήσεων και δουλευμένα έξοδα 1.905.153 967.491

Πιστωτές διάφοροι 2.908.287 826.290

Σύνολο 9.914.646 6.048.675
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4.9.10 Δάνεια   

Τα δάνεια αναλύονται ως εξής:  

 

Τα τραπεζικά δάνεια του Ομίλου αφορούν δάνεια για κεφάλαια κίνησης και Ομολογιακά δάνεια. 

Κατά την διάρκεια του 1ου εξαμήνου του έτους 2021 αποπληρώθηκε το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου ποσού 
10 εκ. ευρώ που είχε χορηγηθεί από την Eurobank S.A. στην μητρική εταιρεία αρχικού ύψους 20 εκ. ευρώ. 

Επιπρόσθετα, το 1ο εξάμηνο του έτους 2021 χορηγήθηκε δάνειο ύψους 10 εκ. ευρώ από την EBRD στην μητρική 
εταιρεία.  

Επίσης χορηγήθηκε επενδυτικό δάνειο ύψους 6,6 εκ. ευρώ από την BNP PARIBAS στην θυγατρική POLIPAK. 

4.9.11 Φόρος εισοδήματος   

 

 

 

Για τη χρήση 2020 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01.01 – 30.06.2021. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να 
προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Επίσης, ο φορολογικός συντελεστής της Εταιρείας σύμφωνα με το αρ. 58 Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 120 του ν. 4799/2021 (ΦΕΚ Α' 78/18-05-2021) και ισχύει, ανέρχεται σε 22%. 

 

 

 

Όμιλος 30.06.2021 31.12.2020

Επιχορηγήσεις 2.215.314 2.177.277

Λοιπές προβλέψεις 548.972 492.429

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 141.234 167.107

Σύνολο 2.905.520 2.836.813

Εταιρεία 30.06.2021 31.12.2020

Επιχορηγήσεις 0 7.087

Σύνολο 0 7.087

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Τραπεζικά δάνεια 15.323.284 7.805.390 1.460.000 0

Ομολογίες 1.043.750 0 7.043.750 6.000.000

Μακροπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 39.457.079 28.607.624 8.540.000 0

Ομολογίες 8.956.250 20.000.000 29.956.250 44.000.000

Σύνολο 64.780.363 56.413.014 47.000.000 50.000.000

Όμιλος Εταιρεία

01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2020

Φόρος περιόδου (5.551.973) (5.165.571) (807.370) (947.812)

Αναβαλλόμενος φόρος 596.426 1.525.993 (402.286) 368.823

Σύνολο (4.955.546) (3.639.578) (1.209.656) (578.989)

Όμιλος Εταιρεία
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4.9.12 Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα αναλύονται ως εξής :  

 

 

 

 

 

4.9.13 Μετοχικό κεφάλαιο   

 

4.9.14 Κέρδη ανά μετοχή  

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τον μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών αφαιρουμένου του 
σταθμισμένου μέσου όρου των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.  

 

4.9.15 Μερίσματα  

❖ Για την περίοδο που έληξε την 30/06/2021: 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 20.05.2021 αποφάσισε τη διανομή 
μερίσματος ποσού 0,214661421 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικού ποσού 15. εκ. ευρώ. Σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.891.424 μετοχές που κατείχε η Εταιρεία προσαύξησε το μέρισμα των 

Όμιλος 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Χρεωστικοί τόκοι (597.198) (742.045)

Πιστωτικοί τόκοι 49.405 34.726

Συναλλαγματικές διαφορές (148.486) (1.174.488)

Κέρδη από πώληση συμμ.& χρεογράφων 366.487 147.177

Έξοδα & ζημιές από πώληση συμμ.& χρεογράφων (22.636) (105.371)

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 162.397 (800.220)

Σύνολο (190.031) (2.640.221)

Εταιρεία 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Χρεωστικοί τόκοι (558.834) (632.038)

Πιστωτικοί τόκοι 15.292 59.545

Συναλλαγματικές διαφορές (15.127) 37.912

Κέρδη από πώληση συμμ.& χρεογράφων 366.487 147.177

Έξοδα & ζημιές από πώληση συμμ.& χρεογράφων (22.636) (105.371)

Μερίσματα εισπρακτέα θυγατρ. 16.278.150 7.216.165

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 379.506 (608.146)

Σύνολο 16.442.837 6.115.244

Αριθμός μετοχών
Ονομασ. αξία 

μετοχών

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Σύνολο

30.06.2021 69.877.484 0,78 54.504.438 40.676.356 95.180.793

31.12.2020 69.877.484 0,78 54.504.438 40.676.356 95.180.793

31.12.2019 69.877.484 0,78 54.504.438 40.676.356 95.180.793

Μετοχικό κεφάλαιο

01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν 

στους μετόχους της μητρικής
19.506.183 15.617.534 20.078.616 9.322.212

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 67.006.739 67.145.884 67.006.739 67.145.884

Κέρδη ανα μετοχή (€ ) 0,2912 0,2326 0,2997 0,1388

Όμιλος Εταιρεία
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λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε σε ανέρχεται σε  
0,22392718 ευρώ.  

 
❖ Για την περίοδο που έληξε την 30/06/2020: 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 07.05.2020 αποφάσισε τη διανομή 
μερίσματος ποσού 0,1604814 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικού ποσού 11.214.034 ευρώ. Σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.731.600 μετοχές που κατείχε η Εταιρεία προσαύξησε το 
μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανήλθε σε 0,16701 
ευρώ.  

 

4.9.16 Ίδιες μετοχές  

Κατά την διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του 2021 η Εταιρεία προέβη σε αγορά 67.429 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 
8,96 ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας 604.210 ευρώ. 
 
Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις 2.825.995 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές που κατείχε ήδη η Εταιρεία, την 
30/06/2021 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.893.424 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ, με μέση τιμή κτήσης 4,82 
ευρώ ανά μετοχή, έχοντας καταβάλλει 13.934.604 ευρώ. Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 4,14% του μετοχικού της κεφαλαίου. 
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4.9.17 Πίνακας μεταβολής παγίων  

4.9.17.1 Eταιρεία  

 

 

 

 

 

 

Αξία κτήσης 1.1.2020 8.550.833 35.712.545 31.972 16.794.644 1.048.714 12.286.365 134.992 29.129.726 103.689.791

Προσθήκες 0 566.961 0 1.068.506 23.513 761.090 1.617.004 11.231.695 15.268.768

Αναταξινομήσεις 0 36.733 0 (4.564) 0 4.746 (111.610) 74.696 0

Επανεκτίμηση (245.218) 684.942 0 0 0 0 0 0 439.724

Διαγραφές 0 (326.932) 0 0 0 (889.161) (18.510) 0 (1.234.603)

Πωλήσεις 0 0 0 0 (31.620) (6.319) 0 0 (37.939)

Αξία κατά την 31.12.2020 8.305.615 36.674.248 31.972 17.858.586 1.040.607 12.156.721 1.621.876 40.436.117 118.125.742

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση & 

προκαταβολές

Ασώματες 

ακινητοποιήσεις
Σύνολο

Αποσβέσεις 1.1.2020 0 16.978.390 115 9.790.071 812.248 8.583.725 0 7.469.897 43.634.448

Αποσβέσεις περιόδου 0 1.250.487 0 1.111.406 52.646 1.124.072 0 1.530.172 5.068.783

Επανεκτίμηση 0 404.562 0 0 0 0 0 0 404.562

Αποσβέσεις διαγραφών 0 (326.837) 0 0 0 (876.687) 0 0 (1.203.524)

Αποσβέσεις πωλήσεων 0 0 0 0 (31.620) (6.148) 0 0 (37.768)

Αποσβέσεις 31.12.2020 0 18.306.603 115 10.901.477 833.274 8.824.961 0 9.000.069 47.866.501

Αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.2020 8.305.615 18.367.645 31.857 6.957.109 207.333 3.331.759 1.621.876 31.436.048 70.259.241

Σύνολο
Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση & 

προκαταβολές

Ασώματες 

ακινητοποιήσεις

Αξία κτήσης 1.1.2021 8.305.615 36.674.248 31.972 17.858.586 1.040.607 12.156.721 1.621.876 40.436.117 118.125.742

Προσθήκες 0 48.753 0 1.427.988 28.469 422.964 1.993.491 28.243 3.949.908

Αναταξινομήσεις 0 8.267 0 1.698.909 0 9.973 (1.798.476) 81.327 0

Διαγραφές 0 0 0 0 0 (593.022) 0 0 (593.022)

Πωλήσεις 0 0 0 0 (30.000) (1.568) 0 0 (31.568)

Αξία κατά την  30.6.2021 8.305.615 36.731.268 31.972 20.985.483 1.039.076 11.995.068 1.816.891 40.545.687 121.451.061

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση & 

προκαταβολές

Ασώματες 

ακινητοποιήσεις
Σύνολο
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Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης για την Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2021 έχουν ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

Αποσβέσεις 1.1.2021 0 18.306.603 115 10.901.477 833.274 8.824.961 0 9.000.069 47.866.501

Αποσβέσεις περιόδου 0 643.024 0 600.993 25.389 473.728 0 786.730 2.529.865

Αποσβέσεις διαγραφών 0 0 0 0 0 (589.855) 0 0 (589.855)

Αποσβέσεις πωλήσεων 0 0 0 0 (7.150) (1.092) 0 0 (8.242)

Αποσβέσεις 30.6.2021 0 18.949.627 115 11.502.470 851.513 8.707.743 0 9.786.800 49.798.269

Αναπόσβεστη αξία κατά την  30.6.2021 8.305.615 17.781.641 31.857 9.483.013 187.563 3.287.325 1.816.891 30.758.887 71.652.792

Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση & 

προκαταβολές

Ασώματες 

ακινητοποιήσεις
Σύνολο

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Αξία κτήσης 1.1.2020 3.764.903 2.337.923 6.102.826

Προσθήκες 2.745.829 133.924 2.879.753

Διαγραφές (352.608) (77.188) (429.796)

Αξία κατά την 31.12.2020 6.158.123 2.394.659 8.552.782

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Μεταφορικά μέσα Σύνολο

Αποσβέσεις 1.1.2020 907.065 592.230 1.499.295

Αποσβέσεις περιόδου 1.084.175 660.011 1.744.186

Αποσβέσεις διαγραφών (328.494) (56.469) (384.963)

Αποσβέσεις 31.12.2020 1.662.745 1.195.773 2.858.518

Αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.2020 4.495.378 1.198.886 5.694.264

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Μεταφορικά μέσα Σύνολο
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Αξία κτήσης 1.1.2021 6.158.123 2.394.659 8.552.782

Προσθήκες 3.022 59.827 62.848

Διαγραφές (159.893) (55.232) (215.125)

Αξία κατά την  30.6.2021 6.001.252 2.399.253 8.400.505

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Μεταφορικά μέσα Σύνολο

Αποσβέσεις 1.1.2021 1.662.745 1.195.773 2.858.518

Αποσβέσεις περιόδου 550.091 334.168 884.259

Αποσβέσεις διαγραφών (159.893) (32.675) (192.568)

Αποσβέσεις 30.6.2021 2.052.942 1.497.266 3.550.208

Αναπόσβεστη αξία κατά την  30.6.2021 3.948.310 901.988 4.850.297

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Μεταφορικά μέσα Σύνολο
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4.9.17.2 Όμιλος  

 

 

 

 

 

 

Αξία κτήσης 1.1.2020 11.116.955 49.249.832 1.032.727 41.314.472 2.693.227 13.532.516 1.708.456 64.741.919 185.390.104

Προσθήκες 17.531 635.294 0 1.891.008 124.102 903.794 12.366.606 11.765.973 27.704.309

Αναταξινομήσεις 0 36.568 0 1.340.369 36.976 (180.864) (1.307.744) 74.696 0

Επανεκτίμηση (234.245) 1.355.177 19.057 0 0 0 0 0 1.139.988

Διαγραφές 0 (326.932) 0 (111.828) (53.220) (889.401) (127.481) (13.809) (1.522.672)

Πωλήσεις 0 0 0 (906.835) (139.801) (57.415) 0 (123) (1.104.174)

Συναλλαγματικές διαφορές (216.566) (1.893.541) (18.643) (3.102.743) (118.709) (96.605) (597.800) (1.014.818) (7.059.424)

Αξία κατά την 31.12.2020 10.683.675 49.056.398 1.033.141 40.424.444 2.542.574 13.212.025 12.042.037 75.553.838 204.548.131

Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση & 

προκαταβολές

Ασώματες 

ακινητοποιήσεις
Σύνολο

Αποσβέσεις 1.1.2020 0 20.440.850 115 20.755.885 1.905.221 9.297.502 0 13.052.237 65.451.811

Αποσβέσεις περιόδου 0 1.560.074 0 2.925.252 196.628 1.213.043 0 2.381.423 8.276.420

Επανεκτίμηση 0 610.196 0 0 0 0 0 0 610.196

Αποσβέσεις ανακατατάξεων 0 (4.462) 0 126.253 33.698 (155.488) 0 0 0

Αποσβέσεις διαγραφών 0 (326.837) 0 (96.824) (39.386) (876.873) 0 (13.809) (1.353.728)

Αποσβέσεις πωλήσεων 0 0 0 (632.837) (126.806) (38.590) 0 (123) (798.356)

Συναλλαγματικές διαφορές 0 (620.554) 0 (1.385.107) (81.633) (61.066) 0 (247.211) (2.395.571)

Αποσβέσεις 31.12.2020 0 21.659.267 115 21.692.623 1.887.722 9.378.528 0 15.172.516 69.790.772

Αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.2020 10.683.675 27.397.130 1.033.026 18.731.821 654.852 3.833.496 12.042.037 60.381.322 134.757.359

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση & 

προκαταβολές

Ασώματες 

ακινητοποιήσεις
Σύνολο

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός

Αξία κτήσης 1.1.2021 10.683.675 49.056.398 1.033.141 40.424.444 2.542.574 13.212.025 12.042.037 75.553.838 204.548.131

Προσθήκες 7.197 48.753 0 1.756.445 65.069 445.723 13.683.484 46.281 16.052.951

Αναταξινομήσεις 0 301.437 0 1.764.255 71.503 10.591 (2.229.113) 81.327 0

Διαγραφές 0 0 0 (19.361) (37.217) (595.870) (81.416) (53.169) (787.033)

Πωλήσεις 0 0 0 (12.885) (50.003) (4.680) 0 0 (67.567)

Συναλλαγματικές διαφορές 53.989 481.524 (11.644) 786.473 31.509 15.294 272.994 468.211 2.098.351

Αξία κατά την  30.6.2021 10.744.860 49.888.111 1.021.497 44.699.371 2.623.436 13.083.083 23.687.987 76.096.488 221.844.832

Σύνολο
Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση & 

προκαταβολές

Ασώματες 

ακινητοποιήσεις
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Οι προσθήκες κατά το Α’ Εξάμηνο του 2021 στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές, αφορούν κατά κύριο λόγο στο επενδυτικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην 
θυγατρική εταιρεία Polipak, και το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. 

Η αναπόσβεστη αξία των ασώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου κατά την 30/06/2021 αποτελείται από σήματα – δικαιώματα ύψους περίπου 53,3 εκ. ευρώ (53,9 εκ. ευρώ την 
31/12/2020) και από λογισμικά προγράμματα ύψους περίπου 6,3 εκ. ευρώ (6,5 εκ. ευρώ την 31/12/2020).  

Αντίστοιχα , η αναπόσβεστη αξία των ασώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας κατά την 30/06/2021 αποτελείται από σήματα – δικαιώματα ύψους περίπου 27,2 εκ. ευρώ (27,7 
εκ. ευρώ την 31/12/2020) και από λογισμικά προγράμματα ύψους περίπου 3,6 εκ. ευρώ (3,7 εκ. ευρώ την 31/12/2020). 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου είναι ελεύθερα βαρών. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης για τον Όμιλο κατά την 30η Ιουνίου 2021 έχουν ως ακολούθως: 

 

Αποσβέσεις 1.1.2021 0 21.659.267 115 21.692.623 1.887.722 9.378.528 0 15.172.516 69.790.772

Αποσβέσεις περιόδου 0 803.158 0 1.505.201 92.717 518.436 0 1.219.467 4.138.979

Αποσβέσεις διαγραφών 0 0 0 (15.769) (26.602) (592.703) 0 (53.169) (688.242)

Αποσβέσεις πωλήσεων 0 0 0 (8.727) (27.153) (3.210) 0 0 (39.089)

Συναλλαγματικές διαφορές 0 158.592 0 376.412 21.068 8.780 0 74.258 639.111

Αποσβέσεις 30.6.2021 0 22.621.017 115 23.549.740 1.947.753 9.309.831 0 16.413.073 73.841.530

Αναπόσβεστη αξία κατά την  30.6.2021 10.744.860 27.267.094 1.021.382 21.149.630 675.683 3.773.251 23.687.987 59.683.415 148.003.302

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Επενδύσεις σε 

ακίνητα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση & 

προκαταβολές

Ασώματες 

ακινητοποιήσεις
Σύνολο

Αξία κτήσης 1.1.2020 295.575 11.037.268 21.685 4.163.235 94.034 15.611.797

Προσθήκες 0 4.768.275 0 2.817.440 0 7.585.715

Διαγραφές (1.063) (421.778) (20.776) (636.979) 0 (1.080.597)

Συναλλαγματικές διαφορές (70.648) (413.052) (909) (77.130) (1.740) (563.479)

Αξία κατά την 31.12.2020 223.864 14.970.713 0 6.266.566 92.294 21.553.436

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο
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Αποσβέσεις 1.1.2020 10.714 2.398.205 8.674 1.221.642 12.393 3.651.628

Αποσβέσεις περιόδου 9.142 2.780.764 5.540 1.559.951 13.298 4.368.696

Αποσβέσεις διαγραφών 0 (360.140) (13.851) (579.337) 0 (953.328)

Συναλλαγματικές διαφορές (3.602) (116.142) (364) (15.822) (317) (136.246)

Αποσβέσεις 31.12.2020 16.255 4.702.688 0 2.186.434 25.375 6.930.751

Αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.2020 207.609 10.268.025 0 4.080.132 66.919 14.622.686

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Αξία κτήσης 1.1.2021 223.864 14.970.713 0 6.266.566 92.294 21.553.436

Προσθήκες 0 64.492 0 215.641 0 280.133

Διαγραφές 0 (282.913) 0 (141.162) 0 (424.075)

Συναλλαγματικές διαφορές 16.895 90.340 0 30.330 (1.073) 136.491

Αξία κατά την  30.6.2021 240.759 14.842.632 0 6.371.375 91.220 21.545.986

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Αποσβέσεις 1.1.2021 16.255 4.702.688 0 2.186.434 25.375 6.930.751

Αποσβέσεις περιόδου 4.199 1.422.541 0 861.024 6.491 2.294.255

Αποσβέσεις διαγραφών 0 (207.939) 0 (92.357) 0 (300.296)

Συναλλαγματικές διαφορές 1.382 37.273 0 7.133 (329) 45.458

Αποσβέσεις 30.6.2021 21.836 5.954.562 0 2.962.233 31.537 8.970.167

Αναπόσβεστη αξία κατά την  30.6.2021 218.923 8.888.070 0 3.409.141 59.684 12.575.819

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατασ.κτιρ.& 

Τεχνικά έργα

Μηχανήματα-

Τεχ.εγκατ. & 

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο
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4.9.18 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον όμιλο και στην εταιρεία είναι: 

 

 

4.9.19 Δικαστικές Υποθέσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή  διαιτητικών οργάνων που να 
έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, πλην της υπόθεσης 
της Μαρινόπουλος Α.Ε., για την οποία η Εταιρεία διεκδικεί το ποσό των 2,4 εκ. ευρώ για την οποία έχει σχηματίσει 
ισόποση πρόβλεψη. 

 

4.9.20 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις είτε στον Όμιλο είτε στην Εταιρεία. 

 

4.9.21 Δεσμεύσεις και Συμβατικές Υποχρεώσεις 

Α. Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι δανειακών υποχρεώσεων των θυγατρικών της. 

B. Δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές επενδύσεις 

Μια νέα επένδυση στην θυγατρική εταιρεία Polipak βρίσκεται σε εξέλιξη που θα οδηγήσει σε μια πιο 
αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής, της οποίας το εκτιμώμενο ύψος θα ανέλθει σε € 25 εκ. περίπου. 

 

4.9.22 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

❖ Ο Όμιλος Σαράντη ανακοίνωσε την  08/07/2021 ότι, σύμφωνα με τους όρους της τροποποιημένης 
Συμφωνίας Μετόχων (amended Shareholders  Agreement) που έχει συνάψει με την εταιρεία Estee Lauder 
Europe, Inc. ("EL Europe") σχετικά με την εταιρεία ELCA Cosmetics Limited ("ELCA"), η EL Europe 
γνωστοποίησε ότι θα προβεί στην άσκηση του πρώτου δικαιώματος αγοράς για την εξαγορά μετοχών της 
ELCA που κατέχει ο Όμιλος. Το πρώτο δικαίωμα αγοράς αντιπροσωπεύει το 9% των μετοχών της ELCA. 
 
Η ELCA είναι μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την πώληση και διανομή προϊόντων 
ομορφιάς στις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Η ELCA επί του παρόντος ανήκει στον Όμιλο 
Σαράντη (ο "Όμιλος") που κατέχει ποσοστό 49% και στην εταιρεία EL Europe που κατέχει το υπόλοιπο 51%. 
Η ELCA έχει έδρα στην Κύπρο και κατέχει κατά 100% τις θυγατρικές εταιρείες ESTEE LAUDER HELLAS  S.A. 
Cosmetics Distribution, ΕSTEE LAUDER BULGARIA  EOOD και ESTEE LAUDER ROMANIA Srl., οι οποίες έχουν 
έδρα στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα. 
 
Βάσει της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων, η EL Europe έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της 
στην ELCA έως το 100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές που κατέχει ο Όμιλος, αυξάνοντας την συμμετοχή της 
σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ELCA κατά τις ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2024 
και 30 Ιουνίου 2027, και κατά 9%, 25% και 15% αντίστοιχα. 
 
Η στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την ELCA είναι σταθερή και βασίζεται στους εξής άξονες:  
 

01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Μισθωτοί 2.186 2.215 770 789

Ημερομίσθιοι 352 557 90 95

Σύνολο εργοδοτουμένων 2.538 2.772 860 884

Όμιλος Εταιρεία
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1) στην αξιοποίηση της ρευστότητας που θα δημιουργηθεί στην εξαετία 2021 - 2027 προς εξαγορές που 
ικανοποιούν τα κριτήρια του Ομίλου και που είναι ικανές να προσδώσουν συνέργειες και να συνεισφέρουν 
στην κερδοφορία του Ομίλου, 
2) στην υλοποίηση νέων συμφωνιών αντιπροσώπευσης, που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. 
Όπως πάντα, η διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνεται στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, 
εστιάζοντας στις στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες, στην γεωγραφική επέκταση καθώς και στην 
περαιτέρω βελτίωση κόστους και αποδοτικότητας, με απώτερο στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας 
στους μετόχους του. 
 
 

❖ Κατά την 16/07/2021 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με το 
θέμα ημερησίας διάταξης την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.  
Διαβάστε τις αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/07/2021. 

 
 

4.9.23 Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (συνδεόμενα μέρη), 
όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 περιγράφονται παρακάτω. 

 

 

Θυγατρικές

Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα 30.06.2021 31.12.2020

Sarantis Belgrade D.O.O 39.750 88.281

Sarantis Banja Luca DOO 0 197

Sarantis Skopje D.O.O 0 245

Sarantis Bulgaria LTD 157.023 153.617

Sarantis Romania S.A. 799.271 582.200

Sarantis Polska S.A. 884.047 723.296

Sarantis Czech Republic sro 1.297.134 1.422.939

Polipak SP.Z.O.O. 6.414 47.530

Sarantis Slovakia S.R.O 156.089 320.150

Ergopack LLC 1.092.792 1.108.875

Sarantis Hungary Kft. 113.218 303.954

Sarantis Portugal Lda 595.831 1.119.722

Elode France SARL 28.480 27.734

Σύνολο 5.170.050 5.898.740

Η Εταιρεία

https://sarantisgroup.com/el/nea/anakoinosi-apofasewn-ektaktis-genikis-suneleusis-stis-16-07-21/
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Υποχρεώσεις από εμπορική δραστηριότητα 30.06.2021 31.12.2020

Sarantis Belgrade D.O.O 2.020.204 1.067.589

Sarantis Banja Luca DOO 4.251 5.648

Sarantis Skopje D.O.O 1.033.479 301.140

Sarantis Bulgaria LTD 17.108 0

Sarantis Romania S.A. 80.748 10.687

Sarantis Polska S.A. 425.791 629.875

Sarantis Czech Republic sro 18.525 0

Polipak SP.Z.O.O. 753.921 321.052

Sarantis Slovakia S.R.O 4.252 0

Ergopack LLC 61.699 470

Sarantis Hungary Kft. 11.532 10.626

Sarantis Portugal Lda 744 0

Sarantis France SARL 48.200 48.960

Σύνολο 4.480.454 2.396.047

Υποχρεώσεις από δάνεια 30.06.2021 31.12.2020

Sarantis Bulgaria LTD 6.751.855 7.501.237

Sarantis Romania S.A. 13.503.711 15.002.474

Sarantis Polska S.A. 6.751.855 7.501.237

Waldeck LTD 559.194 558.255

Σύνολο 27.566.616 30.563.203

Γενικό σύνολο υποχρεώσεων 32.047.069 32.959.250

Έσοδα

Έσοδα πωλήσεις εμπορευμάτων 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Sarantis Belgrade D.O.O 1.004.745 1.353.981

Sarantis Skopje D.O.O 267.476 358.324

Sarantis Bulgaria LTD 845.471 968.681

Sarantis Romania S.A. 2.883.377 3.645.733

Sarantis Polska S.A. 3.927.582 3.904.976

Sarantis Czech Republic sro 2.279.745 1.658.030

Sarantis Slovakia S.R.O 929.323 428.420

Ergopack LLC 529.042 662.119

Sarantis Hungary Kft. 244.492 331.088

Sarantis Portugal Lda 355.733 387.868

Σύνολο 13.266.985 13.699.221

Έσοδα - τόκοι 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Ergopack LLC 0 53.849

Σύνολο 0 53.849
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Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς. 

 
  

Έσοδα λοιπά 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Sarantis Belgrade D.O.O 88.953 99.059

Sarantis Banja Luca DOO 4.251 2.249

Sarantis Skopje D.O.O 10.772 9.018

Sarantis Bulgaria LTD 17.481 11.727

Sarantis Romania S.A. 41.791 41.038

Sarantis Polska S.A. 264.445 122.452

Sarantis Czech Republic sro 74.123 38.905

Polipak SP.Z.O.O. 30.716 14.345

Sarantis Slovakia S.R.O 31.406 13.938

Ergopack LLC 78.581 120.705

Sarantis Hungary Kft. 31.727 39.188

Sarantis Portugal Lda 27.081 32.609

Σύνολο 701.328 545.234

Γενικό σύνολο εσόδων 13.968.314 14.298.303

Έξοδα και αγορές

Αγορές εμπορευμάτων - υπηρεσιών 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Sarantis Belgrade D.O.O 0 6.938

Sarantis Romania S.A. 49.732 7.355

Sarantis Polska S.A. 868.115 877.614

Sarantis Czech Republic sro 399 6.829

Polipak SP.Z.O.O. 1.491.492 2.056.495

Sarantis Slovakia S.R.O 1.424 0

Ergopack LLC 0 2.736

Σύνολο 2.411.162 2.957.967

Έξοδα - τόκοι 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Sarantis Bulgaria LTD 70.626 93.844

Sarantis Romania S.A. 141.251 188.006

Sarantis Polska S.A. 70.626 94.279

Waldeck LTD 10.939 11.000

Σύνολο 293.441 387.128

Γενικό σύνολο εξόδων 2.704.603 3.345.094

Όμιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 0 13.968.314

β) Έξοδα 0 2.704.603

γ) Απαιτήσεις 0 5.170.050

δ) Υποχρεώσεις 0 32.047.069

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 1.686.693 1.686.693

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 84.778 84.778

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0

η) Απαιτήσεις από συγγενείς 178 178

θ) Υποχρεώσεις προς συγγενείς 0 0

Πίνακας γνωστοποιήσεων συνδεδεμένων μερών
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4.9.24 Πίνακες κατανομής ανά κλάδο και χώρα δραστηριοποίησης   

 

4.9.24.1 Ανάλυση ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης  

Πωλήσεις ανά Κατηγορία (€ εκ) H1 '21 % H1 '20 

Προσωπική Φροντίδα & 
Περιποίηση 

85,09 8,02% 78,77 

% Πωλήσεων 43,58%   42,88% 

Ιδιοπαραγόμενα 55,80 12,22% 49,72 

% Κατηγορίας 65,58%   63,12% 

Διανεμόμενα 29,29 0,83% 29,05 

% Κατηγορίας 34,42%   36,88% 

Οικιακή Φροντίδα 76,13 6,22% 71,67 

% Πωλήσεων 38,99%   39,02% 

Ιδιοπαραγόμενα 74,92 5,29% 71,15 

% Κατηγορίας 98,41%   99,28% 

Διανεμόμενα 1,21 134,54% 0,52 

% Κατηγορίας 1,59%   0,72% 

Private Label 11,45 5,33% 10,87 

% Πωλήσεων 5,87%   5,92% 

Λοιπές Πωλήσεις 22,57 0,84% 22,38 

% Πωλήσεων 11,56%   12,18% 

Υγεία & Φροντίδα 4,31 -8,33% 4,70 

% Κατηγορίας 19,11%   21,02% 

Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής 18,25 3,28% 17,67 

% Κατηγορίας 80,89%   78,98% 

Συνολικές Πωλήσεις 195,24 6,29% 183,69 
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EBIT ανά Κατηγορία (€ εκ) H1 '21 % H1 '20 

Προσωπική Φροντίδα & Περιποίηση 5,85 15,92% 5,05 

Περιθώριο 6,88%   6,41% 

% EBIT 23,49%   22,68% 

Ιδιοπαραγόμενα 5,52 22,84% 4,50 

Περιθώριο 9,90%   9,04% 

% EBIT 22,18%   20,20% 

Διανεμόμενα 0,33 -40,59% 0,55 

Περιθώριο 1,12%   1,90% 

% EBIT 1,31%   2,48% 

Οικιακή Φροντίδα 9,56 12,20% 8,52 

Περιθώριο 12,56%   11,89% 

% EBIT 38,41%   38,30% 

Ιδιοπαραγόμενα 9,46 11,50% 8,48 

Περιθώριο 12,63%   11,92% 

% EBIT 37,99%   38,12% 

Διανεμόμενα 0,10 160,01% 0,04 

Περιθώριο 8,54%   7,70% 

% EBIT 0,42%   0,18% 

Private Label 1,10 -28,41% 1,54 

Περιθώριο 9,62%   14,16% 

% EBIT 4,43%   6,92% 

Λοιπές Πωλήσεις 2,04 2,03% 2,00 

Περιθώριο 9,03%   8,92% 

% EBIT 8,18%   8,97% 

Υγεία & Φροντίδα 0,52 -31,59% 0,76 

Περιθώριο 12,09%   16,20% 

% EBIT 2,09%   3,42% 

Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής 1,52 22,78% 1,23 

Περιθώριο 8,30%   6,98% 

% EBIT 6,09%   5,55% 

Εσοδα από Συγγενείς Εταιρείες 6,35 23,25% 5,15 

% EBIT 25,49%   23,14% 

Συνολικό EBIT 24,90 11,88% 22,26 

Περιθώριο 12,75%   12,12% 
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4.9.24.2 Ανάλυση ανά Χώρα Δραστηριοποίησης  

Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος παρακολουθεί ξεχωριστά ανά χώρα δραστηριοποίησης τα λειτουργικά αποτελέσματά 
του. Η κατανομή των λειτουργικών εξόδων γίνεται με σκοπό την εξυπηρέτηση της αξιολόγησης της απόδοσης και της 
αποτελεσματικότερης λήψης αποφάσεων ανά τομέα δραστηριοποίησης. 

Πωλήσεις ανά Χώρα (€ εκ) H1 '21 % H1 '20 

Ελλάδα 69,25 2,38% 67,64 

% Πωλήσεων 35,47% 

 

36,82% 

Πολωνία 35,36 11,96% 31,58 

Polipak - Πολωνία 11,45 5,33% 10,87 

Ρουμανία 27,56 13,79% 24,22 

Βουλγαρία 6,13 18,86% 5,16 

Σερβία 9,12 2,57% 8,89 

Τσεχία 11,03 15,37% 9,56 

Σλοβακία 2,95 0,49% 2,94 

Ουγγαρία 4,50 0,00% 4,50 

Βόρεια Μακεδονία 2,03 5,45% 1,93 

Βοσνία 1,57 18,97% 1,32 

Πορτογαλία 0,73 17,56% 0,62 

Ουκρανία 12,60 -5,54% 13,34 

Ρωσία 0,97 -14,96% 1,14 

Ξένες Χώρες 125,99 8,56% 116,05 

% Πωλήσεων 64,53% 

 

63,18% 

Συνολικές Πωλήσεις 195,24 6,29% 183,69 

 

ΕΒΙΤ ανά Χώρα (€ εκ) H1 '21 % H1 '20 

Ελλάδα 15,49 19,27% 12,99 

% ΕΒΙΤ 62,20%   58,34% 

Πολωνία 3,43 0,24% 3,43 

Poland-Polipak 1,10 -28,41% 1,54 

Ρουμανία 2,82 27,00% 2,22 

Βουλγαρία 0,19 -44,84% 0,35 

Σερβία 0,37 -32,45% 0,55 

Τσεχία 1,17 82,35% 0,64 

Σλοβακία 0,24 6884,70% 0,00 

Ουγγαρία 0,05 529,66% 0,01 

Βόρεια Μακεδονία 0,21 -9,14% 0,23 

Βοσνία -0,11 -102,41% -0,05 

Πορτογαλία -0,07 48,47% -0,13 

Ουκρανία 0,02 -96,55% 0,46 

Ρωσία -0,01 157,14% 0,02 

Ξένες Χώρες 9,41 1,52% 9,27 

% ΕΒΙΤ 37,80%   41,66% 

Συνολικό ΕΒΙΤ 24,90 11,88% 22,26 

  



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2021 – 30/06/2021 57 

 

Μαρούσι, 08 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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