ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ
Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», σε συνέχεια επιστολής της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία
κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη
ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα
βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως
σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19, που αφορά τις
προοπτικές της καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της.
- Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 19,03 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και
Ευρώ 44,16 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 22,50 εκατ. και Ευρώ
60,91 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, ήτοι μείωση σε ποσοστό 15,4%
και 27,5% αντίστοιχα.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και
Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 2,74 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 8,72
εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 6,20 εκατ. και Ευρώ 15,71 εκατ.
κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 0,39 εκατ. κατά το
γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 1,30 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ
3,93 εκατ. και Ευρώ 8,94 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.
- Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 0,13 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο
2020 ενώ προέκυψαν ζημίες Ευρώ 0,63 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι
κερδών Ευρώ 3,68 εκατ. και Ευρώ 7,47 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης
2019.
Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι δραστηριότητες του Ομίλου θα συνεχίσουν να
επηρεάζονται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, τα
περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα έλαβε η πολιτεία για το λιανικό εμπόριο θα επιφέρουν
μείωση στα έσοδα του Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημειώνεται
ωστόσο ότι η Εταιρεία έχει συνάψει με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλιστήριο
Συμβόλαιο στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η επέκταση της κάλυψης του κινδύνου
διακοπής εργασιών της στην περίπτωση που συνεπεία απόφασης πολιτικής ή στρατιωτικής
αρχής αποτρέπεται ή παρεμποδίζεται η χρήση των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων της
ανεξάρτητα εάν αυτές έχουν υποστεί ζημιά ή όχι. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη προβεί
σε ενέργειες για την διασφάλιση και την επιδίωξη ικανοποίησης των αποζημιωτικων της
δικαιωμάτων.
Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής
των εμπορικών σημάτων BSB και Lynne από την 07.11.2020 συμμορφούμενη πλήρως στις
αποφάσεις της κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών, που αποβλέπουν στον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας.
Η Εταιρεία προέβη σε άμεσες ενέργειες που αφορούν την πρόληψη των κινδύνων της
πανδημίας και τη διατήρηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με γνώμονα τον
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περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων της.
Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να θέσει σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας
μεγάλο μέρος των εργαζομένων της (πλην του επαρκούς προσωπικού ασφαλείας) από τις
07.11.2020. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία της υγείας και
της ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία
και η επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρείας .
Η online δραστηριότητα της Εταιρείας (www.bsbfashion.com και www.lynneshop.com)
συνεχίζεται με το προσωπικό ασφαλείας που καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να
διασφαλίζεται η παροχή πλήρους υποστήριξης προς τους τελικούς πελάτες, και η
απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται
για την προετοιμασία των παραγγελιών είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και
συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των εσόδων και
στοχεύει στη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, στην άντληση και στη διατήρηση
επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει εμπροθέσμως
παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται έστω και
κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων, στα πλαίσια του Ομολογιακού Δανείου της,
διαδικασιών ,να αξιοποιήσει όλα τα έκτακτα εργαλεία χρηματοδότησης που παρέχονται με
κρατικές εγγυήσεις.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται στις 30.09.2020 σε Ευρώ 9,69 εκατ. έναντι
Ευρώ 9,52 εκατ. στις 31.12.2019. Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών
της διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος
δανεισμός του Ομίλου κατά Ευρώ 2,5 εκατ. και κατά τους επόμενους μήνες του 2020
πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω κατά Ευρώ 4 εκατ.
Η διοίκηση, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων
καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών, β) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής
συνέχειας του Ομίλου και γ) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση
της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου. Η εταιρεία επεξεργάζεται
επιχειρηματικά σχέδια για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες δυσχερείς συνθήκες και να
επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό, με την κάμψη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε
λίγους μήνες λόγω των ιατρικών εξελίξεων, σε κερδοφόρα οικονομικά αποτελέσματα, στον
απρόσκοπτο επιχειρηματικό σχεδιασμό και την περαιτερω μελλοντική ανάπτυξή της.
Ν. Φιλαδέλφεια, 11/12/2020

Συνημμένα:
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ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
30/9/2020

31/12/2019

Ενσώματα πάγια στοιχεία

16.091.510,18

31.517.954,53

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων

49.862.764,59

38.809.791,05

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού

15.549.450,25

13.519.147,13

Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού

81.503.725,02

83.846.892,71

Αποθέματα

15.422.337,30

17.863.569,89

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

5.406.357,40

5.657.708,71

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

3.308.606,74

3.392.445,60

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

9.694.210,76

9.518.817,24

33.831.512,19

36.432.541,44

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

115.335.237,22

120.279.434,15

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

28.591.572,74

29.181.656,89

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

2.544.307,41

23.421.157,96

Μακροπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις

43.666.496,56

35.471.889,53

3.295.018,44

3.968.531,27

Σύνολο μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

49.505.822,40

62.861.578,76

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

22.341.216,98

0,00

Βραχυπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις

7.318.308,10

16.248.454,86

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

7.578.317,00

11.987.743,64

Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

37.237.842,08

28.236.198,50

Σύνολο Υποχρεώσεων

86.743.664,48

91.097.777,26

115.335.237,22

120.279.434,15

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1/1-30/9/2020

1/1-30/9/2019

1/7-30/9/2020

1/7-30/9/2019

Κύκλος Εργασιών

44.156.250,75

60.913.318,85

19.034.806,29

22.497.702,22

Μικτό Κέρδος

25.116.351,80

35.277.875,40

10.992.139,04

12.577.889,09

Λειτουργικά Αποτελέσματα προ φόρων,
χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικές αποσβέσεων (EBITDA)

8.718.568,80

15.707.877,69

2.738.120,38

6.202.347,86

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων και τόκων (EBIT)

1.301.311,14

8.940.592,38

392.824,85

3.934.404,18

-1.331.730,91

6.940.679,76

130.182,24

3.681.360,88

-632.628,40

7.471.265,06

130.182,24

3.681.360,88

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους
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