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Οικονομικά Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2020 
 

 

Σύμφωνα με την από 18/11/2020, 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 της 

πανδημίας COVID-19, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 

(ΦΙΕΡΑΤΕΞ) ανακοινώνει στοιχεία της οικονομικής θέσης και των  αποτελεσμάτων του Γ΄ 

Τριμήνου 2020. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ΄ Τριμήνου, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας, ανήλθε σε 4,59 

εκ € έναντι 4,78 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ήτοι ποσοστό μείωσης 4%. 

Το μικτό αποτέλεσμα του Γ΄ Τριμήνου ήταν θετικό 101 χιλ. € έναντι αρνητικού 563 χιλ. € 

την αντίστοιχη περίοδο του 2019.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Γ΄ Τριμήνου ήταν θετικά 24 χιλ. €  

έναντι αρνητικών 760 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.  

Τέλος τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ 

Τριμήνου ήταν θετικά 181 χιλ. €  έναντι αρνητικών 525 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 

2019.  

Στην δανειακή θέση της εταιρείας δεν επήλθε σημαντική μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 

2020, ενώ η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι σε επάρκεια ώστε να 

συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική της δραστηριότητα. 

 

Η δραματική μείωση της ζήτησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σαν αποτέλεσμα της 

εξάπλωσης της πανδημίας κατά το τετράμηνο Μαρτίου -Ιουνίου 2020, έχει επηρεάσει 

σημαντικά τα μεγέθη της εταιρίας του πρώτου εξαμήνου του έτους. Κατά το Γ’ Τρίμηνο του 

έτους η κατάσταση της αγοράς δείχνει να ομαλοποιείται σταδιακά. Όμως δεν γνωρίζουμε 

ακόμα τι αποτέλεσμα θα έχει στην αγορά το δεύτερο κύμα της πανδημίας που είναι σε 

εξέλιξη τώρα. Για το λόγο αυτό η Διοίκηση της εταιρίας λαμβάνει διαρκώς τα απαραίτητα 

μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς 

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

 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία της οικονομικής θέσης και των  

αποτελεσμάτων του Γ΄ Τριμήνου 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020 

              

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ         

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
1/1/2020 

 - 30/9/2020 

1/1/2019  
- 

30/9/2019         

              

Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9,776 10,922         

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51 50         

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11,247 12,704         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 858 672         

Σύνολο Ενεργητικού 21,932 24,347         

              

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10,174 11,544         

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4,543 3,697         

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7,215 9,106         

Σύνολο Υποχρεώσεων 11,758 12,803         

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 21,932 24,347         

Καθαρός Δανεισμός 5,347 5,458         

              

              

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
1/1/2020 

 - 
30/9/2020 

1/1/2019  
- 

30/9/2019 % 

1/7/2020  
- 

30/9/2020 

1/7/2019  
- 

30/9/2019 % 

              

Πωλήσεις 14,982 21,152 -29% 4,587 4,780 -4% 

Μικτά αποτελέσματα (271) 463 -159% 101 (563) 118% 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) 

(234) 758 -131% 181 (525) 134% 

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) (1,003) (169) -495% 24 (760) 103% 

 

 

 
 


