
   
                                                     

                                                     Ανακοίνωση  

                    ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

Η ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ A.E. “MINERVA” 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 του 

Εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2020, του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης, καθώς και κάθε σημαντική 

πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19, 

που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2020 στο ποσό των 8.226 

χιλ. € έναντι 9.018 χιλ. € του εννεάμηνου του προηγούμενο έτος, σημειώνοντας  μείωση  792 χιλ. 

€, ενώ ο Κύκλος εργασιών το  Γ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.566 χιλ € έναντι  

3.453 χιλ € το αντίστοιχο  διάστημα  του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση 113χιλ €. 

Ο κύκλος εργασιών του  Ομίλου διαμορφώθηκε στο  εννεάμηνο του 2020 στο ποσό των 8.519 χιλ. 

€ έναντι 9.313 χιλ. € του εννεάμηνου του   προηγούμενο έτος, σημειώνοντας  μείωση  794 χιλ. €, 

ενώ ο Κύκλος εργασιών το  Γ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.696 χιλ € έναντι  

3.585 χιλ € το αντίστοιχο  διάστημα  του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση 111χιλ €. 

 Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 

(ΕΒΙΤDΑ) σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  εννεάμηνο του 2020 στο ποσό των 875 χιλ. 

€ έναντι 880 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα  του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου 

ανήλθαν σε  939 χιλ. € έναντι 830 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου. 

Τα ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  Γ τρίμηνο  του 2020 στο ποσό των 505 

χιλ . € έναντι 439 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα  του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου 

ανήλθαν σε  601 χιλ. € έναντι 420 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου. 

Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  

εννεάμηνο του 2020 ποσό των 121 χιλ. € έναντι -8 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα  του 

προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε  127 χιλ. € έναντι -125 χιλ. € του 

αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου. 

Τα ΕΒΙΤ σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο  Γ τρίμηνο  του 2020 στο  ποσό των 221 χιλ . 

€ έναντι 139 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου 

ανήλθαν σε  297 χιλ. € έναντι 92 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου. 



 Τα Κέρδη / Ζημιές προ Φόρων σε επίπεδο Εταιρείας  το εννεάμηνο του 2020 βελτιώθηκαν   κατά 

162 χιλ. € και διαμορφώθηκαν σε ζημίες 452 χιλ. € από ζημίες 614 χιλ. €  το αντίστοιχο διάστημα 

της  προηγούμενης χρήσης, ενώ σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 288 χιλ. € και 

διαμορφώθηκαν σε ζημίες 461 χιλ. € το εννεάμηνο του 2020 από ζημίες  749 χιλ. € το  εννεάμηνο 

του 2019. 

 

Τα Κέρδη / Ζημιές προ Φόρων σε επίπεδο Εταιρείας  το Γ τρίμηνο  του 2020 βελτιώθηκαν   κατά 

91 χιλ. € και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 62 χιλ. € από ζημίες 29 χιλ. €  το αντίστοιχο διάστημα της  

προηγούμενης χρήσης, ενώ σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκαν  κατά 216 χιλ. € και διαμορφώθηκαν 

σε κέρδη 134 χιλ. € το Γ Τρίμηνο  του 2020 από ζημίες  82 χιλ. € το  Γ τρίμηνο του 2019. 

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα 

λοιπά βασικά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το Γ 

τρίμηνο   της χρήσης 2020 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

  
01.01-

30.09.20 
01.01-

30.09.19 Διαφ. % 
01.07-

30.09.20 
01.07-

30.09.19 Διαφ.% 

Κύκλος εργασιών 8.226 9.018 -8,78% 3.566 3.453 3,27%

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 121 -8 1612,50% 221 139 58,99%

Κέρδη προ φόρων -452 -614 26,38% 62 -29 313,79%

Κέρδη προ φόρων, τόκων αποσβέσεως και     

επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) 875 880 -0,57% 505 439 15,03%

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

  30.09.2020 30.06.2020 31.12.2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώματα  & αυλα περιουσιακά στοιχεία  στοιχεία 10.191 10.183 10.301

Λοιπά μη  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.037 5.238 5.299
Απαιτήσεις από πελάτες & Λοιπά κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά στοιχεία  12.590 12.619 12.962

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 85 87 97

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.903 28.127 28.659 

ΙΔΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5.649 5.587 6.099

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 13.342 12.363 12.502

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.092 3.232 3.117

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.927 2.384 2.718

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.893 4.561 4.223
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 27.903 28.127 28.659 

Καθαρός Δανεισμός 15.184 14.660 15.123 



   

   

   

   

   

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

  
01.01-

30.09.20 
01.01-

30.09.19 Διαφ. % 
01.07-

30.09.20 
01.07-

30.09.19 Διαφ.% 

Κύκλος εργασιών 8.519 9.313 -8,53% 3.696 3.585 3,10%

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 127 -125 201,60% 297 92 222,83%

Κέρδη προ φόρων -461 -749 38,45% 134 -82 263,41%

Κέρδη προ φόρων, τόκων αποσβέσεως και    

επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) 939 830 13,13% 601 420 43,10%

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) 

  30.09.2020 30.6.2020 31.12.2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώματα  & αυλα περιουσιακά στοιχεία  στοιχεία 10.384 10.378 10.506

Λοιπά μη  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.902 3.097 3.186
Απαιτήσεις από πελάτες & Λοιπά κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά στοιχεία  12.596 12.679 13.268

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 141 165 156

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.023 26.319 27.116 

ΙΔΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.334 3.194 3.791

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 13.342 12.363 12.502

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.361 3.500 3.387

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.981 2.451 2.823

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.005 4.811 4.613
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 26.023 26.319 27.116 

Καθαρός Δανεισμός 15.182 14.649 15.169 
 

Παρόλο που τα αποτελέσματα  του Ομίλου και της Εταιρείας  κατά το εννεάμηνο του  2020 

εμφανίζονται βελτιωμένα  σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά, το κλείσιμο με κρατική εντολή  

των καταστημάτων της Εταιρείας και  των πελατών της λόγω τής υγειονομικής κρίσης  κατά τούς 

μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο ,προβλέπεται να επηρεάσει αρνητικά  τόσο το κύκλο εργασιών 

όσο και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, 

καθώς και ενδεχομένως  να οδηγήσει σε μικρή  αύξηση των Δανειακών  Υποχρεώσεων.    



Η Διοίκηση του Ομίλου  παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την παρούσα 

υγειονομική κρίση και μελετά τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση και τις δραστηριότητές της. 

Παράλληλα, η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου, προσπαθεί να αξιοποιήσει  τα μέτρα στήριξης 

που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και  μεριμνά για τον 

περιορισμό των όποιων τυχόν δυσμενών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό. 

Τέλος, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η Διοίκηση εκτιμά ότι, δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της 

τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της 

δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του 

Ομίλου. 

 


