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ICAP Credit Rating
Στις 04.07.2019, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας B & F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ και διατήρησε
το Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης Β.
Η απόδοση του Credit Rating βασίζεται σε πιστωτικά υποδείγματα που έχει αναπτύξει η ICAP
βάσει διεθνών πρακτικών, καθώς και στην ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων και των ειδικών
χαρακτηριστικών των εξεταζόμενων εταιρειών από Αναλυτές. Στην αξιολόγηση λαμβάνονται
υπόψη τα μεγέθη και η πορεία εργασιών του κλάδου, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά της
επιχείρησης.
Η εταιρεία B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ιδρύθηκε το 1997
και δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία γυναικείων ενδυμάτων, στο εμπόριο
γυναικείων υποδημάτων, τσαντών και αξεσουάρ και στην οργάνωση επιχειρήσεων με το
σύστημα franchising. Η εταιρία διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο το οποίο αριθμεί 151 φυσικά
και ηλεκτρονικά καταστήματα των προϊόντων της (BSB & LYNNE SHOPS) εκ των οποίων τα 110
βρίσκονται στην Ελλάδα και τα 41 στο εξωτερικό. Εξίσου διευρυμένο παρουσιάζεται και το
δίκτυο διανομής της εταιρείας με συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής (multi-brand stores)
σε 260 σημεία πώλησης στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Σήμερα η εταιρία έχει παρουσία
συνολικά σε 19 χώρες. Τα είδη της εταιρίας είναι ευρέως γνωστά με τα εμπορικά σήματα BSB
και LYNNE.
Διαθέτει μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις 22.000 τ.μ. στο 10ο χλμ. της ΕΟ Αθηνών-Λαμίας
στην Ν. Φιλαδέλφεια, στις οποίες εκτείνεται ο χώρος των γραφείων, των αποθηκών και της
παραγωγής. Επίσης μισθώνει επενδυτικά ακίνητα μέσω leasing, τα οποία εκμεταλλεύεται μέσω
είσπραξης ενοικίων.
Η πολύχρονη παρουσία της εταιρίας στον κλάδο των ενδυμάτων με σημαντικό ποσοστό
εξαγωγών, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των ιδιοκτητών και
της διοίκησης αλλά και το εξασφαλισμένο διάδοχο σχήμα, διαμορφώνουν θετικές προοπτικές
σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μελλοντικής πορείας εργασιών και περιορίζουν τον πιστωτικό
κίνδυνο.
Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται οι συνεχείς επενδύσεις με
επέκταση του δικτύου τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια, η κάλυψη του μεγαλύτερου
ποσοστού των απαιτήσεων από ασφάλεια πιστώσεων, η συνεχής βελτίωση της δραστηριότητας
και η αυξητική πορεία των αποτελεσμάτων και των περιθωρίων κέρδους, η σταθερότητα και
επάρκεια των ταμειακών ροών, η υψηλή κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών από EBITDA
(7,84x το 2018 και 5,76x το 2017), ο ικανοποιητικός δείκτης καθαρού δανεισμού / EBITDA (2,14x
για το 2018) καθώς και τα ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα που καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου
τους χρεωστικούς τόκους.
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Πηγές κινδύνου συνιστούν η υψηλή εξάρτηση από το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον,
καθώς και η αναγκαστική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο λόγω του συναλλακτικού της
κυκλώματος που κατά το παρελθόν οδήγησε στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με
προβλέψεις και διαγραφή.
Δείτε εδώ τη Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση της συγκεκριμένης
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Μεθοδολογίες Απόδοσης Αξιολογήσεων
Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP, την Κλίμακα Διαβάθμισης ICAP Credit Rating, τον Κώδικα
Δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που περιγράφει τα μέτρα, τις διαδικασίες και τις
πολιτικές που εφαρμόζει η ICAP για την εναρμόνιση της με τον ως άνω Κανονισμό, πατήστε
εδώ.
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή επενδυτική
συμβουλή, ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε χρηματοπιστωτικού
τίτλου.
Επικοινωνία:
Γιώργος Κεφάλας, Πατσιώτη Δήμητρα
Τηλ: 2107200000,
Email: rating@icap.gr

