
 
 

                 Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2021 

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 
 

Οικονομικά Αποτελέσματα Γ’Τριμήνου 2021 
 
 

Σύμφωνα με την από 09/11/2021, επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τους εκδότες 

κινητών αξιών εισηγμένων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την 

ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ένεκα των επιπτώσεων από την εξάπλωση COVID-19, η 

εταιρεία Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E. ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Γ΄ Τριμήνου 

2021. 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ΄ Τριμήνου, ο τζίρος από πωλήσεις στην μητρική, αυξήθηκε κατά 

3,8 εκ € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ήτοι ποσοστό αύξησης 46,21%. 

 
Ο λόγος της αύξησης του τζίρου, οφείλεται : 

 

1) Στην αύξηση του κλάδου της οικοδομικής δραστηριότητας, που συνδέεται άμεσα με τα 

προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία και κατ’ επέκταση και ο χώρος του επίπλου, που συνδέεται 

και αυτός με τις νέες κατασκευές σπιτιών, τουριστικών καταλυμάτων και ανακαινίσεις 

υπαρχόντων. 

 

Παράλληλα όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης και τα δυο τελευταία με τις επιπτώσεις της 

πανδημίας, η εταιρεία έχει καταφέρει να κρατηθεί στην αγορά, αποδεικνύοντας την δύναμη, 

αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία του «brand» με το οποίο αναγνωρίζονται τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες της. 

 

2) Στην δραστηριοποίηση της εταιρείας στο χώρο της εστίασης, με το εστιατόριο INTERNI στη 

Μύκονο. 

 

Η φετινή λειτουργία του εστιατορίου, παρόλο που ξεκίνησε με φειδωλές προβλέψεις λόγω της 

αβέβαιης αντίδρασης του κόσμου μετά το 2ο κύμα της πανδημίας και τον αντίκτυπο που θα έχει στον 

τουρισμό, ο μαζικός εμβολιασμός σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτούργησε θετικά, με τη Μύκονο να 

αποτελεί για ακόμη μία φορά πόλο έλξης διεθνούς τουριστικού προορισμού. 

 

Αναλυτικά ο τζίρος της μητρικής, συγκριτικά με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2020 στο εννεάμηνο  

ήταν : 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2021 2020 (21-20)*% 

        

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ-ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
7.121.615 6.578.353 8,26% 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 4.894.859 1.640.174 198,44% 

        

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 12.016.474 8.218.527 46,21% 



Τα αποτελέσματα (κέρδη) μετά από φόρους για την μητρική το 2021, είναι στα 1,4 εκ € έναντι 357 

χιλιάδες € του 2020, ποσοστό αύξησης 291,83%. Σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη μετά από φόρους 

το 2021 είναι στα 1,8 εκ € έναντι 322 χιλιάδες € του 2020, ποσοστό αύξησης 462,85%. 

 
Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) είναι για την μητρική στα 2 εκ € για το 

2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 ήταν 695 χιλιάδες €, ποσοστό αύξησης 186,85%,  

Σε επίπεδο ομίλου το 2021 είναι στα 2,6 εκ € έναντι 670 χιλιάδες € το 2020, ποσοστό αύξησης 

287,58%. 

 
Τέλος τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2021 

είναι στην μητρική 2,6 εκ € έναντι 1,3 εκ € του 2020, ποσοστό αύξησης 97,75% ενώ σε επίπεδο 

ομίλου το 2021 είναι 3,4 εκ € με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 στο 1,6 εκ €, ποσοστό αύξησης 

117%. 

 

Στην δανειακή θέση της εταιρείας δεν επήλθε καμία μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2021, ενώ η 

χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι σε επάρκεια ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα 

η επιχειρηματική της δραστηριότητα. 
 
 
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων Γ΄τριμήνου για την 

μητρική και τον όμιλο: 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ (σε  €) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €

30/9/2021 30/9/2020 30/9/2021 30/9/2020

Κύκλος εργασιών   14.586.928 9.648.448 12.016.474 8.218.527

Κόστος πωληθέντων 6.802.202 5.117.285 5.735.005 4.478.298

Μικτό κέρδος 7.784.726 4.531.163 6.281.470 3.740.228
53,37% 46,96% 52,27% 45,51%

Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκμετάλλευσης -17.540 -44.146 58.444 70.223

(Έξοδα διάθεσης)                                                         3.423.658 2.569.247 3.337.892 2.487.918

(Έξοδα διοίκησης) 1.253.496 1.221.922 707.339 627.155

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 494.491 26.166 300.000 0

Λειτουργικό αποτέλεσμα 2.595.540 669.682 1.994.683 695.379

Χρηματοοικονομικά έσοδα 4 131.269 4 128.512

Χρηματοοικονομικά έξοδα 378.919 383.391 369.509 374.086

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα  -378.915 -252.122 -369.505 -245.573

Κέρδη / Ζημιά προ φόρων 2.216.625 417.560 1.625.177 449.806

Φόρος εισοδήματος -405.539 -95.791 -224.665 -92.374

Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους (Α) 1.811.086 321.770 1.400.512 357.431

Λοιπά  συνολικά  έσοδα  μετά από φόρους (Β) -89.692 -44.367 0 0

Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα  μετά από φόρους (Α+Β) 1.721.394 277.402 1.400.512 357.431

Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοοικονομικών και 

Επενδυτικών αποτελεσμάτων  (EBIT)                                        

2.595.540 669.682 1.994.683 695.379

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων & συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)

3.428.362 1.579.522 2.636.348 1.333.114

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

 
 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ 

ΚΡΊΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΓΕΘΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Επίπτωση  στη λειτουργία της εταιρείας 

Παρόλη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία σε διεθνές και τοπικό επίπεδο λόγω της πανδημίας, τα 

οικονομικά αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν 

από της επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης κατά το εννεάμηνο του 2021 και δεν 

υπάρχουν συνθήκες τέτοιες που να εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα του ομίλου να 

συνεχίζει την δραστηριότητα και την ομαλή λειτουργία του. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου 

προσαρμόστηκαν ήδη από το 2020  στις νέες συνθήκες, ενώ η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

καθώς και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της. 

 Η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρείας, αφού 

λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει σε κόστος παραγωγής. 

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί από την αρχή τις εξελίξεις, τηρεί τις οδηγίες των αρμοδίων 

κρατικών αρχών λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, με πρωτεύοντα στόχο την ασφάλεια των 

εργαζομένων της αλλά και τη συνέχιση της επιχειρησιακής συνέχειας διενεργώντας αγορές από 

προμηθευτές, πωλήσεις προς πελάτες και εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις της. 

Η εταιρεία έχει προχωρήσει από υγειονομική πλευρά με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζόμενων 

και όλων των συναλλασσόμενων , παρέχοντας σε πολύ τακτά διαστήματα διαγνωστική εξέταση για 

covid-19. 

Σημ. 30/9/2021 31/12/2020 30/9/2021 31/12/2020

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 22.091.568 22.710.225 22.745.334 23.276.021

Σύνολο κυκλοφορούντος  ενεργητικού 22.226.939 19.884.328 21.358.519 19.333.311

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.318.508 42.594.553 44.103.853 42.609.332

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 16.743.213 15.086.076 19.059.907 17.659.394

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 15.206.980 16.250.538 15.081.713 16.003.311

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 12.368.316 11.257.938 9.962.234 8.946.627

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 44.318.508 42.594.553 44.103.853 42.609.332

ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, που έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια αβεβαιότητα και 

αναταραχή της αγοράς καθώς και τη λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε διεθνές επίπεδο, δεν 

επηρέασε  τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021. 

Μέτρα που ελήφθησαν για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας 

Από οικονομική και επιχειρηματική άποψη ο όμιλος και η εταιρεία παρακολουθούν συστηματικά 

τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα για 

την ενίσχυση της ρευστότητας τους και τη απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων. 

Εκτίμηση της επίδρασης στο μέλλον 

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2021αλλά και για το 2022, στο βαθμό που εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει 

επιδείνωση της πανδημίας και παράλληλα ευοδωθούν οι θετικές εκτιμήσεις για τον εμβολιασμό ενός 

μεγάλου αριθμού πολιτών, η εταιρεία και ο όμιλος ευελπιστούν ότι θα βελτιώσουν ακόμη 

περισσότερο τα οικονομικά τους μεγέθη σε επίπεδο εσόδων και κερδοφορίας. 

Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι η χρονική διάρκεια και η ένταση της πανδημίας είναι ακόμη 

άγνωστοι παράγοντες. Κατά συνέπεια όσο η αβεβαιότητα στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον θα 

συνεχίσει να υπάρχει, η Διοίκηση θα συνεχίσει να εξετάζει και να αξιολογεί τα δεδομένα, ώστε να 

λαμβάνονται οι αποφάσεις εκείνες που δεν θα επηρεάσουν την λειτουργικότητα της εταιρείας και 

να λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των 

επιπτώσεων στις δραστηριότητές της.  

 


