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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021 

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», σε συνέχεια επιστολής της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 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 της τρέχουσας χρήσεως 2021, 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 εν γένει εξελίξεις στη 

δραστηριότητά της. 

 

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 24,19 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 

55,49 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021, έναντι Ευρώ 19,03 εκατ. και Ευρώ 44,16 

εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 27,1% και 

25,7% αντίστοιχα. 

 

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και 

Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 9,31 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 

20,02 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 2,74 εκατ. και Ευρώ 8,72 

εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. 

 

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 6,78 εκατ. κατά το 

γ΄ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 12,12 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 

0,39 εκατ. και Ευρώ 1,30 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. 

 

Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 4,93 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 

2021 και Ευρώ 8,01 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών Ευρώ 0,13 

εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020, ενώ προέκυψαν ζημιές Ευρώ 0,63 εκατ. για την περίοδο 

01.01.2020-30.09.2020. 

 

Η Εταιρεία εξακολουθεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που αφορούν την πρόληψη των 

κινδύνων της πανδημίας και τη διατήρηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με γνώμονα 

τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων της. 

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. 

 

H επίδραση της πανδημίας είχε αρνητική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ 

εξαμήνου 2021, μικρότερη επίπτωση όμως από τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ 

εξαμήνου 2020, με αποτέλεσμα ο Όμιλος να παρουσιάσει αύξηση κύκλου εργασιών κατά 

24,56%. Όσο αφορά το Β’ εξάμηνο του 2021 οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της 

πανδημίας εκτιμάται ότι θα έχουν μικρή επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της 

Εταιρείας, όμως η Διοίκηση διατηρεί επιφυλάξεις για τίς αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις 

που θα προκαλέσει ενδεχόμενη επιδείνωση είτε της ενεργειακής κρίσης είτε της πανδημίας 

έως το τέλος του έτους. Ειδικότερα, το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των 

καταστημάτων και του κεντρικού κτιρίου της Εταιρείας, επηρεάζεται από τις μεγάλες 

αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, αποτελεί όμως σχετικά μικρό μέρος του λειτουργικού 

κόστους της Εταιρείας. Επίσης, τα προβλήματα που παρατηρούνται διεθνώς στην 
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εφοδιαστική αλυσίδα, όσον αφορά το κόστος των μεταφορικών εμπορευμάτων από 

προμηθευτές του εξωτερικού, είναι πλέον αυξημένο, αλλά αυτές οι αυξήσεις είναι 

περιορισμένες για τα αποθέματα της τρέχουσας σαιζόν και, γενικότερα, τα αποτελέσματα του 

έτους 2021. Εν τούτοις, η Διοίκηση της Εταιρείας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

διαχειριστεί τις προαναφερθείσες εξελίξεις και να περιορίσει τις τυχόν αρνητικές συνέπειες 

στα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της. 

 

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.  

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται στις 30.09.2021 σε Ευρώ 16,99 εκατ. έναντι 

Ευρώ 7,84 εκατ. στις 31.12.2020. Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 ο Όμιλος δεν προχώρησε σε 

νέο δανεισμό, όπως δεν θα προχωρήσει σε νέο δανεισμό έως το τέλος του έτους 2021, 

γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάστασή του. Δεν υπήρξε σημαντική 

μεταβολή στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο 

της χρήσης 2021. 

 

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 Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε 

αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική 

αλυσίδα, τόσο της Εταιρίας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο. Η 

Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης, ενώ 

κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα. 

 

 

 

Ν. Φιλαδέλφεια, 30/11/2021 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε ευρώ) 30/9/2021 31/12/2020

Ενσώματα πάγια στοιχεία 8.666.427,81 8.441.872,81

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 46.125.961,60 49.010.729,49

Επενδύσεις σε ακίνητα 7.280.000,00 7.780.000,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 17.947.486,74 17.481.675,13

Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού 80.019.876,15 82.714.277,43

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 16.340.751,14 16.814.305,22

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 8.780.497,17 6.724.433,02

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 1.260.284,94 1.036.797,72

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16.994.262,12 7.844.536,64

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού 43.375.795,37 32.420.072,60

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 123.395.671,52 115.134.350,03

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.906.854,86 28.034.612,55

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 22.694.854,72 22.949.043,09

Μακροπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις 37.965.007,18 41.599.891,90

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.994.171,82 2.923.793,42

Σύνολο μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 62.654.033,72 67.472.728,41

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.051.999,98 1.913.999,99

Βραχυπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις 8.762.515,06 7.525.606,99

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 14.020.267,90 10.187.402,09

Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 24.834.782,94 19.627.009,07

Σύνολο Υποχρεώσεων 87.488.816,66 87.099.737,48

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 123.395.671,52 115.134.350,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά σε ευρώ) 1/1-30/09/2021 1/1-30/09/2020 1/7-30/09/2021 1/7-30/09/2020

Κύκλος Εργασιών 55.486.693,66 44.156.250,75 24.194.203,03 19.034.806,29

Μικτό Κέρδος 35.363.576,56 25.116.351,80 16.819.875,57 10.992.139,04

Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, 

χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσματων και 

συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 20.023.812,87 8.718.568,80 9.314.465,19 2.738.120,38

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων και τόκων (EBIT) 12.115.683,76 1.301.311,14 6.783.959,95 392.824,85

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων 9.617.168,03 -1.331.730,91 5.754.895,12 130.182,24

Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους 8.006.490,54 -632.628,40 4.928.625,97 130.182,24

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
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