ΕΤΗΣΙΑ PROFORMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA 2021
Αθήνα, Ελλάδα – 1 Απριλίου 2022 – Η εταιρεία IDEAL Holdings («Εταιρεία») κατόπιν και της δημοσίευσης της Ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2021, την 31.03.2022, επισημαίνει ότι οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις
παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, δεν είναι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις,
συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας και απεικονίζονται στην σημείωση 21.3 των Ελεγμένων
Οικονομικών Καταστάσεων του 2021.
•
•
•

Αύξηση των Εσόδων κατά 43% στα €67,5 εκατ., σε σύγκριση με €47,2 εκατ. το 2020
Αύξηση των Κερδών προ Φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 61% στα €10,8 εκατ., έναντι €6,7 εκατ. το
2020
Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 84% στα € 7,2 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. το 2020

Proforma ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ποσά σε χιλ. €
2021
Κύκλος Εργασιών
67.534
EBITDA
10.760
Κέρδη προ Φόρων
8.917
Καθαρά Κέρδη
7.155
Κέρδη ανά Μετοχή
0,23

2020
47.197
6.660
4.870
3.857
0,12

Δ%
43%
61%
83%
84%
86%

Εξέλιξη και επιδόσεις των δραστηριοτήτων του Ομίλου και προοπτικές για το 2022.
Διανομή προϊόντων πληροφορικής και λευκών οικιακών συσκευών - Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης, λύσεις/προϊόντα
Κυβερνοασφάλειας και ανάπτυξης λογισμικού

IDEAL Electronics & ADACOM - Proforma ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ποσά σε χιλ. €
2021
2020
Κύκλος Εργασιών
30.393
21.020
EBITDA
1.986
1.363
Κέρδη προ Φόρων
1.147
839
Καθαρά Κέρδη
816
815

Δ%
44%
46%
40%
0%

Οι πωλήσεις των προϊόντων πληροφορικής και λευκών συσκευών που διανέμει η εταιρεία σημείωσαν αύξηση σε σχέση
με το 2020 και η αυξητική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2022 τόσο λόγω της διεύρυνσης της γκάμας των
διαθέσιμων προϊόντων όσο και των προγραμμάτων της Κυβέρνησης για χορήγηση ψηφιακών εργαλείων και
αναβάθμισης οικιακού εξοπλισμού.
Οι πωλήσεις της δραστηριότητας λύσεων/προιόντων Κυβερνοασφάλειας και Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης σημείωσαν
αύξηση σε σχέση με το 2020. Παράγοντες που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις πωλήσεις το 2022 είναι:
➢ Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, όπως το Cloud Computing και το 5G οι οποίες θα απαιτήσουν επενδύσεις στην
Κυβερνοασφάλεις στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
➢ Η συνέχιση της τηλεργασίας θα απαιτήσει αυξημένες ανάγκες σε Κυβερνοασφάλεια.

➢ Η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης τεχνολογικού εξοπλισμού
αλλά και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.
➢ Τα μεγάλα έργα Κυβερνοασφάλειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που αναμένεται να προκηρυχθούν.
➢ Η εξέλιξη του Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (GDRP, NIS,
IMO, eIDAS κλπ) και οι σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.
Εκτιμάται ότι στο πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους η εταιρεία, θα λάβει άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Παρόχων
Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας απομακρυσμένης ταυτοποίησης η οποία αναμένεται
να συμβάλει θετικά στην διάχυση των ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων καθώς δεν θα απαιτείται πλέον η
φυσική παρουσία για την έκδοση μια ηλεκτρονικής υπογραφής.
Στον τομέα των Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης η εταιρεία έχει συνάψει σημαντικές τριετείς συμβάσεις, με οργανισμούς του
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων
εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών, σφραγίδων και χρονοσημάνσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην
περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού η δραστηριότητα ενδυναμώθηκε την τρέχουσα χρονιά με νέα εξειδικευμένα και
έμπειρα στελέχη από την αγορά, τόσο στον εμπορικό τομέα όσο και στον τομέα ανάπτυξης του προϊόντος και της
συμβουλευτικής υποστήριξης νέων και υφιστάμενων πελατών. Με τη βοήθεια των νέων στελεχών, η Εταιρεία προσδοκά
την διεύρυνση της δραστηριοποίησής της σε νέες αγορές - τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού - καθώς και την
ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού, τα οποία θα κάνουν ακόμα πληρέστερες τις λύσεις που προσφέρει στους πελάτες
της.
Κατασκευή και εμπορία μεταλλικών πωμάτων
Astir Vitogiannis A.E. - Proforma ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ποσά σε χιλ. €
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Κέρδη προ Φόρων
Καθαρά Κέρδη

2021
29.408
7.410
6.479
5.301

2020
21.147
5.000
3.741
2.809

Δ%
39%
48%
73%
89%

Παρά το γεγονός ότι η πανδημία επηρέασε αρνητικά την εφοδιαστική αλυσίδα γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση του κόστους των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων και του κόστους
μεταφοράς, η δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει την ζήτηση η οποία προέκυψε από την αδυναμία ανταγωνιστικών
εταιρειών να προμηθεύσουν αντίστοιχα προϊόντα οδήγησε στην σημαντική αυτή αύξηση.
Αντίστοιχες αυξητικές τάσεις για το κόστος αναμένονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 ως αποτέλεσμα της ενεργειακής
κρίσης, της αύξησης του πληθωρισμού και της συνεχιζόμενης διαταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα μειώνοντας τα
περιθώρια κέρδους. Η εταιρεία προσδοκά περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων το 2022 αξιοποιώντας πλήρως την
παραγωγική της δυνατότητα και βασιζόμενη στο διεθνές πελατολόγιό της.
Εμπορία και προώθηση ανθρακούχων αναψυκτικών
Three Cents - Proforma ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ποσά σε χιλ. €
Κύκλος Εργασιών
EBITDA

2021
7.734
1.364

2020
5.030
297

Δ%
54%
359%

Κέρδη προ Φόρων
Καθαρά Κέρδη

1.291
1.038

290
233

345%
345%

Η δραστηριότητα σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά παρά την αρνητική επίδραση της
αναστολής της λειτουργίας των bars, των καταστημάτων εστίασης και των ξενοδοχείων τα οποία είναι τα βασικά κανάλια
διανομής των προϊόντων, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.
Η εταιρεία ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 προέβη σε ενέργειες με στόχο να αυξήσει την παρουσία της και στα
καταστήματα λιανικής, και πλέον οι πωλήσεις στο κανάλι της λιανικής έχουν αρχίσει να ενισχύονται και να αυξάνονται
ως ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεων της. Οι στρατηγικοί στόχοι για το 2022 περιλαμβάνουν περαιτέρω
διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της και επέκταση και σε νέες αγορές καθώς το 37% των πωλήσεων της
πραγματοποιείται σε χώρες του εξωτερικού.
Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2021 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης
Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας, Astir Vitogiannis S.A. (“Astir”) σύναψε συμφωνία με την εταιρεία The
South African Breweries Proprietary Limited («SAB») για την εξαγορά της πλειοψηφικής συμμετοχής της SAB στην Coleus
Packaging Proprietary Limited («Coleus»), για την απόκτηση του ποσοστού 74,99% της Coleus και το τίμημα της
συναλλαγής ορίστηκε σε ZAR 210 εκατ. (€ 12,65 εκατ. – Ισοτιμία 1 EUR για 16,6 ZAR).
Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μετά την συναίνεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής, η οποία αναμένεται στο
διάστημα των επομένων 60 ημερών. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί κατά 57% με χρηματοδότηση σε ZAR από τοπικές
τράπεζες και κατά 43% με Ίδια Κεφάλαια από την Astir.
Η Coleus (www.coleus.co.za) διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής και προμηθεύει
μεταλλικά πώματα σε ζυθοποιίες και εταιρείες ποτών και αναψυκτικών στην Νότια Αφρική και τις γύρω χώρες. Η
εταιρεία διέθεσε περισσότερα από 6,2 δισεκατομμύρια πώματα το 2021 στους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των
AB InBev Group, Heineken, Distell, Diageo και Coca Cola και οι οποίες αποτελούν το 98% των πωλήσεών της.
Η Coleus, η οποία απασχολεί συνολικά 140 εργαζόμενους, το 2021 είχε πωλήσεις ZAR 521,8 εκατ. (€31,4 εκατ.), EBITDA
ZAR 59,6 εκατ. (€3,6 εκατ.) και καθαρό δανεισμό ZAR 120 εκατ. (€7,2 εκατ.). Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία είναι
€1 = 16,6 ZAR.
Το 2021 η Astir και η Coleus είχαν συνολικές πωλήσεις 12,5 δισεκατομμυρίων πωμάτων. Η συμφωνία θα επιτρέψει
συνέργειες τόσο στα έσοδα και στο κόστος, καθώς και στην εξυπηρέτηση πελατών σε διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές.
Πληροφορίες στο email ir@idealholdings.gr, υπόψη των:
κκ. Σάββας Ασημιάδη και Κατερίνα Ψηφή τηλ. 210 5193977

